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FORORD 

Denne publikasjonen gir en oppsummering av den viten vi i dag 
har om inngrep i vassdrag. Oppsummeringen er et resultat av et 
systematisk arbeid som har funnet sted i lengre tid og som i 
de siste fem årene er blitt intensivert. 

NVE har arbeidet med disse problemstillingene gjennom FoU
programmene "Biotopjustering" og "Etterundersøkelser". på et 
tidlig tidspunkt ble det under ledelse av forskningssjef Per 
Einar Faugli planlagt en større oppsummerende konferanse. 
Vassdragsregulantene har også forestått en rekke prosjekter 
innen dette feltet. Det var derfor nærliggende at NVE og 
Vassdragsregulantenes forening (VR) samarbeidet om opplegget 
for en konferense .. 

Konferansen ble holdt i Bergen 2.-4. februar 1993. Foredrags
holderne ble bedt om å utarbeide fyldige faglige manus med 
tanke på publisering i en konferanserapport. 

Til slutt i publikasjonen er det tatt med korte referat fra 
diskusjonene underveis, et fyldigere sammendrag fra paneldis
kusjonen og Per Einar Fauglis avslutning, samt deltagerlisten. 
Konferansen ble åpnet av fylkesmannen i Hordaland, Håkon 
Randal. Som innledning til konferansen ble det gitt en over
sikt over de aktuelle instansers forvaltningsansvar innen 
vannressursforvaltningen. Disse innleggene er tatt med i sin 
helhet. 

Konferansen ble faglig tilrettelagt aven komite som bestod av 
følgende: 

* overing. Gry Berg, Norges vassdrags- og energiverk 
* avdelingsleder Jon Arne Eie, Glommens og Laagens 

brukseierforening 
* limnolog Arne H. Erlandsen, Vassdragsregulantens forening 
* forskningssjef Per Einar Faugli, Norges vassdrags- og 

energiverk 
* forsker Gunnar Halvorsen, Norsk institutt for 

naturforskning 
* overing. Anne Kroken, Norges vassdrags- og energiverk 
* spesialkonsulent Ola Lingaas, Sogn og Fjordane Energiverk 
* førstelektor Noralf Rye, Universitetet i Bergen 
* seksjonsleder Nils Yndesdal, Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane 

De arrangementansvarlige var: 

* avd. ing. Olianne Eikenæs, Norges vassdrags- og 
energiverk 

* limnolog Arne H. Erlandsen, Vassdragsregulantenes forening 
* forskningssjef Per Einar Faugli, Norges vassdrags- og 

energiverk 
* sekretær Åse Berit Fjell, vassdragsregulantens forening 



Alle de involverte instanser har bidratt gjennom sine repre
sentanter med en betydelig egeninnsats. Foruten at NVE har 
bevilget midler gjennom de nevnte FoU - program og VR med egen 
bevilgning, har Norges forskningsråd bevilget midler gjennom 
FoU - programmet "Effektivt energisystem", EFFEN, ved delprogram 
MILJØ. 

I tillegg til redaktørene har overing. Gry Berg og overing. 
Anne Kroken lagt ned et betydelig arbeid med å få ferdigstilt 
publikasjonen . Sekretær Trine Fjeldstad har stått for ren
skriving av publikasjonen og klargjøring av figurmaterialet. 
Regnskapsfører Anne Tyldum, VR har hatt ansvaret for det 
regnskapstekniske ved arrangementet. 

Foruten denne publikasjonen har NVE og VR tatt initiativet til 
kunnskapsoppsummering innen relevante fagfelt . Professor Kåre 
Utaaker ble engasjert til å utarbeide en rapport over temaet 
"Vassdragsreguleringer og lokalklima". Rapporten er publisert 
som nr. 12/93 i samme serie som denne publikasjonen. 

vi håper gjennom dette arbeidet å ha etablert en ny nasjonal 
kunnskapsplattform innen temaet: Inngrep i vassdrag; konse
kvenser og tiltak . 

Alle som har bidratt med å få gjennomført konferansen i Bergen 
og utgivelsen av denne publikasjonen takkes herved. 

Oslo, september 1993 

Norges vassdrags
og energiverk 

. ~ 
2:tg Diesen 
Vassdrags- og 
energidirektør 

egulantenes 
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Jeg vil få takke for denne anledningen til å få holde foredrag 
om vår rolle som forvalter av vannressursene her på denne 
konferansen. 

Formålet med mitt foredrag er først og fremst å gi oversikt 
over de virkemidler og styringsmidler vi i vår del av forvalt
ningen har for å ivareta vannressursene på en best mulig måte. 

Nærings- og energidepartementet har et viktig ansvar for 
forvaltningen av vannressursene som knytter seg til inngrep 
som påvirker de fysiske forholdene i vassdragene. Kjemiske, 
biologiske og helsemessige forhold vil som før ivaretas av 
andre etater. 

Fra Regjeringens side er det et sentralt politisk mål at 
vannressursene blir utnyttet på en best mulig måte og på en 
måte som bidrar til å ta vare på den variasjonsbredde vi har i 
norsk vassdragsnatur. Innenfor disse rammer skal vi sikre en 
mest mulig effektiv ressursutnyttelse, som blant annet om
fatter utbygging og omsetning av elektrisk kraft basert på 
energilovens prinsipper. 

Vassdragene i Norge representerer en svært verdifull ressurs 
for en rekke bruksområder. Sentralt står økonomisk utnyttelse 
til kraftproduksjon og andre tiltak i vassdrag som tilgodeser 
næringsformål sammen med hensynet til naturvern. De kryssende 
hensyn mellom økonomisk utnyttelse og bevaring av miljø som 
kan oppstå ved forvaltning av vassdragene, har Regjeringen 
vurdert ved fremleggelse av forslag til Verneplan IV (St.prp. 
nr. 118 (1991-92 Verneplan for vassdrag)) og en oppdatering 
av Samlet plan for vassdrag (St.meld.nr.60 (1991-92)) våren 
1992. Disse gir et bredt grunnlag for en samlet nasjonal 
forvaltning av vassdragene. Vi må regne med at Stortinget 
behandler både Verneplan IV og meldingen om Samlet plan i 
denne vårsesjonen. I tillegg har vi det omfattende konsesjons
systemet for vassdragstiltak som også er viktig i for
valtningssammenheng. 

Jeg kommer først i dette foredraget til å ta for meg Verneplan 
IV, deretter vil jeg komme inn på Samlet plan for vassdrag. 
Disse dokumentene danner basis for de vurderinger som foretas 
ved konsesjonsbehandlingen i forvaltningen. Jeg kommer også 
til å snakke litt om de lovbestemmelser som gir hjemmel for 
tillatelser av avslag ved tiltak i vassdrag. Avslutningsvis 
vil jeg komme med noen bemerkninger knyttet til det regel
system vi idag har og som etter min mening kunne vært noe 
forenklet. 

VERNEPLAN/SAMLET PLAN/KONSESJONSBEHANDLING 

Utbyggingen av vannkraft har skapt store økonomiske verdier og 
gitt basis for betydelig økonomisk vekst for samfunnet. Vann
kraftutbyggingen er den næringsvirksomheten sOJ~ i de fleste 
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tilfeller da også gir den beste økonomiske utnyttelsen av 
vassdragene. 

Vannkraften har store miljømessige fordeler fordi kraft
produksjonen foregår uten skadelige utslipp til luft, jord 
eller vann. Den langsiktige økonomiske verdien av denne miljø
fordelen må vurderes som betydelig i lys av de målene som er 
satt for blant annet å begrense utslippene av karbondioksid og 
nitrogenoksider. på den annen side, er det både et nasjonalt 
og internasjonalt ansvar å ta vare på den mangfoldige vass
dragsnatur vi har i Norge. 

I et markedsbasert kraftforsyningssystem er det viktig at 
miljøhensyn blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom de 
rammebetingelser aktørene blir stilt overfor. En slik av
grensning er gjort ved etablering av Samlet plan, Verneplanene 
og gjennom konsesjonsbehandlingen av den enkelte utbygging. 
For de av dere som ikke er fullt ut fortrolige med oppbygnin
gen av konsesjonslovgivningen på vannkraftsektoren, kan det i 
all enkelhet sies at all utbygging av vannkraft av noe stør
relse må ha konsesjon. Dersom tiltaket medfører en utjevning 
av vassdragets årlige vannføring eller en overføring av vass
drag, er det nødvendig med konsesjon etter vassdragsregu
leringsloven. Alle andre kraftutbyggingstiltak må vanligvis ha 

tillatelse etter vassdragsloven, som er den alminnelige lov på 
området. Uavhengig aven utbyggingskonsesjon er det nødvendig 
med tillatelse etter industrikonsesjonsloven for kjøp eller 
leie av vannfallrettigheter. 

VERNEPLAN IV 

Arbeidet med planene om vern av vassdrag mot kraftutbygging 
har som utgangspunkt å lette avveiningen mellom utbyggings- og 
verneinteressene. Det er tidligere fremmet 3 Verneplaner. 
Verneplan IVer ment å skulle være den siste Verneplanen, idet 
alle aktuelle vassdrag dermed er vurdert i verneplansammen
heng . Verneplanen er ikke forankret i lov, men ~; .. Stortingsved
tak. Vedtakene må oppfattes som en instruks til Regjeringen om 
ikke å gi konsesjon til kraftutbygging i vernede vassdrag. Når 
det gjelder andre inngrep enn kraftutbygging i verneplanvass
dragene, har Stortinget henstilt om at man søker å unngå også 
andre inngrep som reduserer vassdragenes verdi. Det vil nå bli 
utarbeidet konkrete retningslinjer for forvaltning av vernede 
vassdrag for å ivareta dette hensyn. 

Fra tidlige tider har vassdragene vært benyttet som kraft
kilde. Møller, sager, hammerverk og tresliperier ble drevet 
direkte med vannkraft, og dette var avgjørende for lokal
iseringen av denne type virksomhet, bosetting med handel og 
annen avledet virksomhet. Med innføringen av elektrisitet i 
industri og husholdning fikk vassdragene fornyet betydning som 
kraftkilde. Fordelene med denne kraftkilden var mange; den var 
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fornybar, billig å utnytte, den forekom i store mengder og 
skadevirkningene på omgivelsene var små. 

Utnyttelsen av vannkraftressursene økte i 1950 og 60-årene 
som følge av at Norge var i en oppbyggingsfase etter krigen. 
Ønsket om mer kraft overskygget til tider hensynet til andre 
brukerinteresser i vassdragene. Dette var noe av årsaken til 
at tanken om at en del vassdrag burde unntas fra kraft
utbygging vant frem på begynnelsen av 60-tallet. 

Fra dette tidspunkt øyner man en endring i holdningen til 
kraftutbygging, både blant politikere, vannkraftplanleggere og 
i samfunnet generelt. Som en følge av dette vedtok Stortinget 
i 1973 den første Verneplanen, Verneplan I. Bedret leve
standard, muligheten for knapphet på ressursene og andre 
utviklingstrekk førte til en økt vektlegging av naturen og 
miljøet. Nye kunnskaper om skadevirkningene ved naturinngrep, 
mulighetene for bruk av kompenserende og avbøtende tiltak, 
bedrede økonomiske rammebetingelser og ikke minst ønsket om og 
viljen til en mer skånsom utnyttelse av de resterende kraft
ressursene, førte etter hvert til utbygginger der hensynet til 
verneinteressene og andre brukerinteresser ble tillagt stadig 
større vekt. 

I forslaget til Verneplan IVer ca. 12 TWh unntatt fra kraft
utbygging. Gjennom de tidligere verneplaner er allerede et 
kraftpotensial på ca. 22 TWh vernet. Dette betyr vern av et 
kraftpotensial på ca. 34 TWh eller ca. 20 prosent av det 
samlede kraftpotensiale i Norge. Det skulle vise at verne
hensyn er tillagt en betydelig vekt fra Regjeringens side. 

SAMLET PLAN 

I Samlet plan for vassdrag er de konkrete utbyggingsprosjekter 
i de vassdrag som ikke foreslås vernet gruppevis prioritert ut 
fra konfliktgrad og utbyggingsøkonomi. Prosjekte med et 
potensial på 16,6 TWh er plassert i kategori I som er åpen for 
konsesjonsbehandling, i tillegg er det åpnet for konsesjons
behandling av 4,2 TWh fra prosjekter som er holdt utenfor 
Samlet plan. Prosjekter med et potensial på 9,7 TWh er 
plassert i kategori Il som foreløpig ikke er frigitt for 
konsesjonsbehandling. Det har under arbeidet med Samlet plan 
vært viktig å gjøre flere opprustnings- og utvidelsesprosjekt
er klar for konsesjonsbehandling gjennom å flytte slike 
prosjekter over i kategori I. Det samlede opprustnings- og 
utvidelsespotensiale som er frigitt for konsesjonsbehandling 
utgjør 11 TWh, hvor utvidelsesprosjektet utgjør en klar over
vekt. Regjeringen legger vekt på at arbeidet mrd en bedre 
utnyttelse av det eksisterende vannkraftsystemet prioriteres, 
og har i den forbindelse fra og med 1991 bevilget titalls 
millioner av kroner til prosjekter innenfor denne kategorien. 
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Mens opprustningsprosjektene kan realiseres uavhengig av 
Samlet plan, må utvidelsesprosjektene avklares i forhold til 
Samlet plan som et hvilket som helst annet vannkraftprosjekt. 
Konfliktgraden ved slike prosjekter vil variere. I enkelte 
områder kan det være viktig å ta vare på gjenværende, 
upåvirkede restfelt i ellers intenst utnyttede vassdrags
systemer. I andre tilfeller vil det være mulig å ta inn nabo
felt for å utnytte de samlede vannkraftressursene i et område 
bedre, uten at dette medfører store konflikter. For noen 
utbygde vassdrag vil skadene i dag fortone seg forholdsvis 
små, mens en utvidelse ved at en f.eks. øker reguleringen 
eller ved at en tar bort mer vann, kan gi skadevirkninger, 
særlig for nærmiljøer. Utvidelsesprosjekter må derfor vurderes 
individuelt. 

Regjeringen legger vekt på at arbeidet med en bedre utnyttelse 
av det eksisterende vannkraftsystemet prioriteres. Videre 
understrekes viktigheten av å se på helhetsløsninger i 
forbindelse med konsesjonsbehandling av opprustnings- og 
utvidelsesprosjekter. Dette for at en skal unngå kortsiktige 
disponeringer som blokkerer for en mer samfunnsøkonomisk 
optimal ressursutnyttelse på sikt. Målsettingen om en bedre 
utnyttelse av det eksisterende vannkraftsystemet har også 
utgangspunkt i ønsket om økt sysselsetting, nye muligheter for 
leveranse av varer og tjenester og bevaring og styrking av 
norsk vannkraftkompetanse. 

KONSESJONSBEHANDLING 

Konsesjonsmyndighetenes vurdering aven konsesjonssøknad om 
vannkraftutbygging foretas med hjemmel i vassdragsregulerings
loven. Loven gir anvisning på hvilke vurderinger konsesjons
myndighetene skal foreta ved spørsmål om hvorvidt regulerings
konsesjon skal tildeles eller ei. 

Ved nye kraftutbygginger er det i dag langt på vei flerbruks
perspektivet som legges til grunn. Det er ikke slik å forstå 
at alle brukerinteresser blir likestilt, men man forsøker i 
størst mulig grad å sikre akseptable vilkår for andre 
interesser, ofte på bekostning av kraftproduksjonsmengde og 
økonomi. Det betyr heller ikke at det ikke er skadevirkninger 
ved moderne kraftutbygging, men sammenlignet med industri
reisningsperioden etter krigen er det skjedd svært mye i 
positiv retning. 

Dagens samfunn aksepterer ikke de langt mer hardhendte ut
bygginger fra tidligere tider og som mange ennå forbinder med 
vannkraftutnyttelse. Konsesjonsvilkårene som har gjennomgått 
betydelige endringer både i form og ikke minst i praktisering, 
understreker dette. Fra vilkår om grendehus og helsetjeneste 
er det gått mer imot vilkår som ivaretar naturens interesser, 
så som vilkår om minstevassføring, terskler og etterunder
søkelser. 
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Alle planer skal godkjennes av konsesjonsmyndighetene, og det 
skal føres løpende kontroll med at utbyggerne holder seg til 
de rammeforutsetninger som ligger nedfelt i tillatelsen og den 
til enhver tid gjeldende oppfatning av disse. Det skal tas 
hensyn til landskap, plante- og dyreliv, kulturminner, utøvel
se av friluftsliv og en rekke andre forhold av allmenn karak
ter. Et stadig mer omfattende system av kompenserende tiltak 
settes inn for å redusere kjente skadevirkninger: Her kan 
nevnes minstevassføring, terskelbygging, erosjonssikring, 
fisketrapper og fiskeutsetting i elver, restriksjoner på 
manøvreringen av magasin, bygging av vanningsanlegg og vann
verk, opprettelse av nye stier og ferdselsårer der de gamle 
går tapt osv. Denne type vurderinger gjøres også ved opp
rustning/utvidelse av eldre kraftverk og ved fornyet behand
ling av gamle konsesjoner. Kryssende interesse vil alltid 
gjøre seg gjeldende i saksbehandlingen. Som et eksempel vil 
det nesten alltid være en viss uenighet om hvor langt man skal 
gå i å pålegge nye vilkår som reduserer kraftutbyttet og 
derved økonomien i prosjektet. 

Stortinget vedtok våren 1992 endringer i vassdragsregulerings
loven. Økonomien i kraftanlegg er etter endringene eiers 
ansvar. I utgangspunktet skal derfor eieren vurdere økonomien 
i prosjektet og ta beslutningen om det skal foretas en utbyg
ging. Konsesjonsmyndighetenes oppgave er å sikre at utbyggin
gen bidrar til en best mulig miljø- og ressursforvaltning. Det 
vil fortsatt kreves at myndighetene vurderer visse sider ved 
utbyggingene for å oppnå en best mulig samlet utnytting av 
ressursene. 

Forholdet til miljøet og andre brukerinteresser som blir 
berørt av inngrepet vil fortsatt være de viktigste elementer i 
konsesjonsmyndighetenes vurdering. 

En konsesjon gitt i medhold av vassdragsreguleringsloven skal 
inneholde vilkår. De fleste konsesjoner gis uten tidsbegrens
ning. Det er nå innført en alminnelig revisjonsadgang av 
vilkårene. Den alminnelige revisjon innebærer en modernisering 
eller ajourføring av konsesjonsvilkår. I prinsippet betyr 
dette at samtlige vilkår som er oppstilt, kan undergis en ny 
vurdering på bakgrunn av de erfaringer man har gjort seg i 
løpet av perioden. Vurderingen kan føre til at et vilkår 
sløyfes eller gis et annet innhold. Det kan også fastsettes 
helt nye vilkår, noe som kan være aktuelt i særlige tilfeller 
ved skader og ulemper som ikke var forutsatt på konsesjons
tidspunktet. 

ANDRE TILTAK I VASSDRAG 

Det er foruten kraftutbygging en rekke andre inngrep som i 
ulik grad kan tenkes å berøre de allmenne interessene i et 
vassdrag. 
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Bygge- og anleggstiltak, herunder veibygging, forbygning og 
vannforsyningsanlegg, uttak av masse, nydyrking og ikke minst 
aquakulturanlegg. 

Ved mange av disse inngrepene kan konsekvensene bli like store 
eller større enn ved en kraftutbygging. Departementet har 
derfor lagt vekt på at lovverket også brukes for å få kontroll 
med disse tiltakene. 

Vassdragsloven inneholder bestemmelser som angir rammene for 
den fysiske eierrådigheten i vassdrag. En grunneier eller 
annen rettighetshaver kan ikke utøve rådigheten som han vil. 
Det må tas hensyn såvel til andre rettighetshavere i vass
draget som til de allmenne interesser som knytter seg til 
bruken av det. Vassdragsloven krever konsesjon for ulike 
inngrep i vassdrag og reglene praktiseres strengere i vernede 
vassdrag enn i vassdrag som ikke er vernet. 

Tidligere har bestemmelsene stort sett bare vært brukt i 
forbindelse med kraftutbyggingssaker, men i de siste årene er 
bestemmelsene aktivisert i forhold til andre inngrep. Det er 
NVE som er delegert avgjørelsesmyndighet i disse sakene og som 
vil fastsette saksbehandlingsreglene. 

I forvaltningen av vassdrag vil bestemmelser i blant annet 
plan- og bygningsloven, naturvernloven, forurensningsloven og 
kulturminneloven være relevante. Ikke alle disse lovene har 
hjemmel for å gi pålegg som skal ivareta de allmenne 
interesser. Lovverket er nokså oppsplittet og forvaltes av 
ulike myndigheter på ulike nivåer og med ulike verdivurdering
er. på dette området er det som jeg nevnte innledningsvis et 
noe uoversiktelig regelverk og uklare kompetanseforhold. De 
forskjellige lovene er også av ulik alder. Den eldste vass
dragsloven er for tiden under omarbeiding i et offentlig 
oppnevnt lovutvalg som skal foreta en generell revisjon av 
loven. Utvalget tar sikte på å avgi sin utredning i løpet av 
inneværende år. 

I tillegg til at det ikke finnes hjemler på alle områder, har 
man heller ikke brukt de muligheter som ligger i de ulike 
lovene til å sikre de allmenne interesser fullt ut. Det er 
imidlertid en positiv utvikling på gang. Jeg kan her vise til 
de tidligere nevnte saksbehandlingsregler for andre saker enn 
kraftutbygging, samt det arbeid som nå er i gang i Miljøvern
departementet og Nærings- og energidepartementet for å få 
vedtatt regler for forvaltning av vernede vassdrag. 

AVSLUTNING 

Jeg har nå kort presentert for dere de virkemidler 
forvaltningen har for å sikre at vassdragene blir behandlet på 
en ressursvennlig måte. Vi forvalter de vassdrag som mange 
generasjoner etter oss skal kunne benytte og glede seg over på 
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samme måte som vi kan i dag. Dette perspektivet må vi ikke 
miste av syne når vi tar standpunkt til nye inngrep i vass
dragene. Det er derfor svært viktig at slike konferanser som 
vi idag deltar på, har et bredere perspektiv og kan se lenger 
enn de nærmeste årene. Verneplanen og Samlet plan er laftet på 
dette grunnsyn, og konferansen bærer også preg av å tenke 
langsiktig. FoU-programmene "Etterundersøkelse" og "Biotop
justeringer" administrert av NVE står som grunnsteiner for 
denne konferansen. Disse programmene som blant annet omfatter 
studier av tersklers virkning, forsøk med vegetasjons
etablering i reguleringsmagasin og studier av fuglefaunaens 
reaksjoner på ulike inngrep i vassdrag er eksempler på at 
forvaltningen tar sin rolle som forvalter av skjøre natur
ressurer svært alvorlig. 
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DN'S ROLLE I VANNRESSURSFORVALTNINGEN 

Direktoratet for naturforvaltning er en del av den statlige 
miljøvernforvaltningen i Norge og er et fagdirektorat under
lagt Miljøverndepartementet. Fundamentet for miljøvernmyndig
hetenes virksomhet er nedfelt i St.meld. 46 om miljø og utvik
ling. I rapporten fra verdenskommisjonen som gikk forut for 
denne meldingen, er det bl.a uttrykt: "Det er avgjørende for 
framtidig utvikling at mangfoldet i levende natur bevares. 
Planter, dyr og mikroorganismer må bevares i det miljø de er 
avhengig av for å eksistere." 

Dette er også grunnlaget for overordnede mål for vern og bære
kraftig bruk i DN's langtidsplan "Vår felles naturarv": 

* naturens produksjonsevne og variasjonsrikdom skal 
bevares, 

* en frisk natur hvor økologiske prosesser ikke er bragt ut 
av balanse på en måte som ikke lar seg reparere, 

* de fornybare ressursene skal forvaltes innenfor rammen av 
en bærekraftig utvikling. Utviklingspotensialet skal 
sikres gjennom å bevare produktiviteten i naturen, 
genetisk og økologisk mangfold, 

* alle skal i sin hverdag ha gode muligheter til å drive 
friluftsliv som en helse- og trivsselsskapende, natur
vennlig fritidsaktivitet, 

* nasjonale og lokale miljømål skal ligge til grunn for 
beslutninger i alle sektorer og på alle forvaltnings
nivåer. 

I det tidligere "Direktoratet for jakt, viltstell og fersk
vannsfiske" og senere "Direktoratet for vilt og ferskvanns
fisk" var hovedinnsatsen innen vannressursforvaltningen rettet 
mot å få størst mulig utbytte for fiskerne og for grunneierne. 
Direktoratet for naturforvaltning har et langt større ansvars
område, og også innen vilt- og fiskeforvaltningen har målene 
endret seg betydelig. I dag legges hovedinnsatsen på å bevare 
det biologiske mangfold i norsk natur ved å sikre gode leve
områder for fisk og andre vannlevende organismer og ved å 
gjennomføre ulike sikringstiltak for truede arter og stammer. 
Det legges også stor vekt på å hindre at annen samfunns
aktivitet får negative konsekvenser for økosystemene i vann og 
at høstingen av de "populære" artene skjer på en bærekraftig 
måte. 

DN's rolle i dag er altså både å drive forvaltning etter eget 
lovverk og å påvirke andre myndigheter til å ta miljøhensyn i 
egen virksomhet. DN skal også være et kompetansesenter i 
økologiske spørsmål. 
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på lokalplanet er det stor interesse for å gjøre tiltak i og 
langs vassdrag for å restaurere naturverdier og for å bedre 
tilgjengeligheten for friluftsliv. DN disponerer en del til
skuddsmidler til slike formål både fra fiskefondet som 
finansieres av fiskeravgiften, friluftsrnidler til sikring og 
opparbeiding av områder, aksjon vannmiljø som skal være en 
innsats for å gjøre tidligere forurensede elver mer attraktive 
for bruk og det gis noe støtte til kommunene for å få i gang 
vassdragsplanlegging som grunnlag for kommuneplanen. 

EGET LOVVERK 

Det mest aktuelle av eget lovverk som har betydning i vass
dragsforvaltningen er laks- og innlandsfiskloven, naturvern
loven, friluftsloven og motorferdselsloven. 

Laks- og innlandsfiskloven er ny og forskriftsverket er ennå 
bare delvis kommet i orden. Den nye loven trådte i kraft fra 
1. januar i år. Den største forskjellen mellom den gamle og 
den nye loven kan uttrykkes ved at det tidligere var grunn
eierne og fisket som stod i sentrum, mens det nå er fisk og 
andre organismer og deres leveområder som er tema. Deler av 
loven er utvidet til å omfatte alle levende organismer l 

ferskvann. 

Den offentlige fiskeforvaltningen er nå inndelt i Miljøvern
departementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen 
og kommunen. vi har forventninger til at kommunene på sikt 
skal bli en viktig del av fiskeforvaltningen. I første omgang 
er det imidlertid ikke delegert myndighet til kommunene, men 
det vil komme på noe sikt. Annet viktig innhold i loven er: 

* hjemmel for å verne viktige områder for fisk og andre 
organismer, 

* speilvendingsprinsippet (det er bare lov til å fiske 
anadrom laksefisk dersom det har gitt tillatelse gjennom 
forskrift) , 

* gratis innlandsfiske for barn før 20. august, 
* større plikter på rettighetshavere når det gjelder fiske

kortsalg, organisering og drift av vassdraget med hensyn 
på fiskeressursene, 

* regulering av alle former for fiskekultivering, 
* importforbud for alle ferskvannsorganismer. 

Naturvernloven blir benyttet til vern av områder. Den hjemler 
fire kategorier verneområder. (For utfyllende opplysninger om 
naturvernområder henvises det til DN-rapp 1992-1) . 

Nasjonalparker er store, lite berørte områder med strenge 
restriksjoner på inngrep. De aller fleste nasjonalparkene 
ligger i fjellområder. Nasjonalparkene bidrar sterkt til å 
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sikre urørt vassdrag i høyereliggende områder mot ødeleggende 
inngrep. 

Landskapsvernområde er en mildere form for vern. Disse område
ne kan også være ganske store i utstrekning og de bidrar 
sterkt til ivaretakelse av vassdragsnatur. 

Naturreservater er den strengeste formen for vern, men område
ne er ofte små. Enkelte naturreservat gir et meget godt vern 
av spesielt verdifulle elementer med vassdragstilknytning. 
Eksempler på slike er deltaområder og flommarkskog. 

Naturminner er enkeltforekomster av stor interesse. Denne 
vernekategorien har relativt liten interesse i vassdrags
sammenheng. 

Gjennom naturvernloven kan det også gis vern for arter uten å 
verne leveområdet, men dette gjøres nå som regel i kombina
sjon. 

Friluftsloven gir adgang til fri ferdsel i utmark generelt. 
Adkomsten til vassdrag er derfor fri for enhver med mindre 
eneste adkomst er over innmark. Det er ikke tillatt å gå over 
innmark med mindre den er frosset. 

Motorferdselsloven gir adgang til bruk av motorbåt på innsjøer 
som er større enn 2 km2 og i rennende vann. på islagt vann 
gjelder de samme bestemmelser som i utmark forøvrig, men på 
islagt vann kan ikke grunneier nekte motorisert ferdsel. 
Kommunene kan gi innskjerpende forskrift for motorferdsel på 
vassdrag og også gi mere liberale regler dersom spesielle 
forhold taler for det. 

DN'S ROLLE I FORHOLD TIL ANDRE MYNDIGHETER 

En av DN's roller er å få andre myndigheter til å ta miljø
hensyn i sin virksomhet. Det er avdeling for naturinngrep som 
har hovedansvar for denne delen av DN's virksomhet. I vass
dragssaker er det naturligvis samarbeidet med vassdragsmyndig
hetene som er av størst betydning. vi er direkte inne i saker 
etter både vassdragsloven og vassdragsreguleringsloven. Vi gir 
uttalelse både til om tiltaket bør utføres og hvilke vilkår 
som skal settes. I utformingen av pålegg til regulanter og 
andre har vi et nært samarbeid med fylkesmennene og vi har 
bl.a. konkrete planer om å delegere påleggsmyndigheten når det 
gjelder innlandsfisk til fylkesmennene. Foruten i den konkrete 
saksbehandlingen har vi et utstrakt samarbeid med vassdrags
myndighetene når det gjelder både Samlet plan, Verneplan for 
vassdrag og forvaltningen av de vernede vassdra]ene. 

Landbruket er en av de faktorene som har størst påvirkning av 
vassdragsnaturen. Dette gjelder særlig tiltak som oppdyrking 
helt ut til vassdrag, fjerning av kantskog, drenering av 
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myrer, bekkelukking og senking av vann. DN arbeider nå med å 
sette miljømål for skogbruket. på jordbrukssiden er det sann
synligvis innspillene mot jordbruksoppgjøret som har størst 
betydning fra vår side. vi jobber for at det skal bli mere 
lønnsomt for bonden å ta miljøhensyn og at de skal oppfordres 
til å inngå i utmarkslag som letter tilgangen til allmenn
hetens jakt- og fiskemuligheter. 

Samferdselssektoren står også for en stor del av inngrepene i 
vassdrag. Både veier og jernbane har i stor utstrekning blitt 
lagt i strandkanten. DN har sammen med NVE jobbet for at veg
myndighetene skal bli flinkere til å ta miljøhensyn ved vass
drag, og at man i større grad må forsøke å unngå nærføringer 
til elver og strandområder. 

Fiskerimyndighetenes virksomhet i vassdrag er knyttet til 
smoltoppdrett for oppdrettsnæringen. DN har utarbeidet 
retningslinjer for hvordan fylkesmannen skal vurdere slike 
søknader. DN var også involvert i arbeidet med LENKA-prosjek
tet som laget en liste over vassdrag som er egnet for smolt
produksjon. 

DN deltar i arbeidet med å fastsette "nasjonale mål for vann
forekomstene". Dette er et prosjekt som er satt i gang av 
Miljøverndepartementet og som styres av SFT. 

INSTRUKSJONSSMYNDIGHET OVERFOR FYLKESMANNEN 

Det er en klar tendens til at stadig flere saker blir avgjort 
på lokalt eller regionalt nivå. Dette medfører at DN kan legge 
større vekt på bl.a. å utvikle miljømål på grunnlag av ny 
kunnskap samt drive faglig og forvaltningsmessig veiledning. 
Samtidig blir det stadig mere nødvendig å gi gode retnings
linjer for den behandling som skjer lokalt og regionalt. DN 
har faglig instruksjonsmyndighet overfor fylkesmannen innen 
området naturforvaltning. 

Fylkesmannen er sentral i behandlingen av sakstyper som berø
rer vassdragene. Som nevnt er fylkesmannen inne i behandlingen 
av oppdrettssaker. Der gir han tillatelse etter forurensnings
loven og uttalelse i forhold til interesser innen fisk, vilt, 
naturvern og friluftsliv. 

I saker etter vassdragslovgivningen er fylkesmannen sterkt 
delaktig. Dette gjelder i alle faser av saker etter vassdrags
reguleringsloven, og når det gjelder vassdragsloven tar 
fylkesmannen stilling til om inngrepet berører allmenne 
interesser. 

Plan- og bygningsloven er kommunenes viktigste verktøy i 
vassdragsforvaltningen. Gjennom PBL kan det settes forbud mot 
eller det kan kreves reguleringsplan før tiltak kan gjennom
føres inntil 100 meter fra vassdraget. Slike bestemmelser kan 
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fastsettes i forbindelse med kommunens arealplan som er 
juridisk bindende. Fylkesmannen får både kommuneplan og 
reguleringsplan til gjennomsyn før kommunene kan gi planene en 
egengodkjenning. Fylkesmannen kan ytre ønske om endringer i 
planene slik at vassdrag blir sikret bedre. Dersom det ikke 
oppnås enighet mellom kommune og fylkesmann, går saken til 
Miljøverndepartementet for avgjørelse. 

Fylkesmannen har også en sentral plass i det lovverket som i 
hovedsak administreres av DN. Etter laks- og innlandsfiskloven 
og forskrifter er det fylkesmannen som gir tillatelse til både 
kultiveringstiltak i form av utsetting av fisk og tekniske 
tiltak. Fylkesmannen får også større myndighet når det gjelder 
fastsettelse av fisketider. DN's rolle i dette går stadig 
lenger i retning av å gi rammer og retningslinjer. 

Som en oppsummering kan DN's rolle innen vassdrags
forvaltningen kort beskrives som følger: 

DN skal: 

* bidra til å innhente ny kunnskap og sørge for at den 
legges til grunn for all forvaltning av våre vassdrag, 

* bidra til å utvikle og innarbeide miljømål i andre 
myndigheters virksomhet, 

* utarbeide rammer og retningslinjer og gi veiledning over
for regional og lokal forvaltning, 

* medvirke til at miljøhensyn innarbeides i all virksomhet 
som berører naturmiljøet i og i tilknytning til vassdrag. 
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NVE er et direktorat under Nærings- og energidepartementet med 
ansvar for vann- og energiforvaltning. på den ene side rådgir 
vi departementet innen disse forvaltningsområdene. på den 
annen side utøver vi forvaltningsmyndighet på de områder der 
dette er delegert til NVE av departementet. 

La meg da slå fast med en gang: NVE har et betydelig ansvar 
innen vannressursforvaltningen. Og vi er en kunnskapsetat hvor 
vi må sette kompetanse i høysetet. 

Under vår siste omorganisering var det et sterkt press fra 
myndighetene - spesielt representert ved Finansdepartementet -
om at vassdragssektoren skulle nedprioriteres. De forventet at 
arbeidsoppgavene ville bli færre, spesielt innen konsesjons
behandlingen. Eksterne brukere fryktet at vi ville bli et rent 
energidirektorat. Innføringen av den nye energiloven har da 
også gitt oss nye, utfordrende oppgaver på energiområdet. Men 
samtidig har det vist seg - som vi fra NVEs side hevdet - at 
det er andre viktige samfunnsoppgaver å ta fatt på innen 
vannressurssektoren, og disse har økt i omfang. 

NVEs overordnede mål er å bidra til samfunnsøkonomisk god 
forvaltning av landets vann- og energiressurser. I hoved
målene inngår tre stikkord: miljø, effektivitet og sikkerhet. 

Med utgangspunkt i vår strategiske plan av 1992 er årets 
virksomhetsplan bygget opp. Det er betydelige oppgaver å 
utføre. Samtidig er det en kjennsgjerning at de statlige 
midler er begrenset og det må en hard prioritering til. Det 
er knapphet på midler og stillinger. vi mener at vi skal 
klare dette gjennom effektivisering, forenkling, delegering 
og prioritering. 

I prioriteringen vil det bli lagt til grunn at lovpålagt 
virksomhet og nødvendige støttefunksjoner for disse ikke 
prioriteres ned. Det samme gjelder oppgaver som er direkte 
pålagt av NOE. NVE er videre pålagt å øke egenfinansieringen 
av virksomheten. Dette medfører at inntektsgivende aktiviteter 
ikke uten videre kan prioriteres ned. 

NVE sitter inne med den mest samlede kunnskap om våre vass
drag, og innen de hydrologiske fagfelt. Det er viktig for oss 
å få formidlet dette utad. Denne konferansen er et viktig ledd 
i dette arbeidet. I samarbeid med andre aktører innen forvalt
ningen og forskersektoren har vi kommet fram til dette opp
summerende møte, som vi håper vil få stor betydning for vårt 
FoU-arbeid videre. Den kunnskapsplattform som skapes her, og 
de signaler som helt opplagt vil komme fra forskerne og som 
blir videredrøftet i paneldebatten, vil være viktige innspill 
til det videre arbeidet. 

NVE vil spille en aktiv rolle innen FoU-sektoren, og ønsker å 
markere dette sterkere enn tidligere. vi er glade for at 
departementet har gitt oss en betydelig rolle innen vassdrags-
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forskningen, og på energisiden gjennom "EFFEN-programmet" som 
administreres av Norges forskningsråd, tidligere av NTNF. Som 
kjent har vi et spesielt ansvar her i delprogrammet MILJØ, 
hvor vår forskningssjef er delprogramleder. Dette oppfatter vi 
som et signal om at vårt arbeid så langt er i tråd med 
myndighetenes ønsker. 

vår strategi innen FoU er uttrykt ved "effektiv organisering 
og bruk av midler". Dette mener vi bl.a. kan oppnås ved 
følgende virkemidler: 

* bidra til å identifisere, initiere, koordinere og evalue-
re prosjekter/programmer, 

* øke samarbeidet med andre institusjoner, 
* styrke egenkompetansen, spesielt innen hydrologi, 
* spre FoU-informasjon på områder der NVE har for

valtningsansvar. 

Det er også et annet forhold innen FoU jeg vil kommentere 
spesielt. Forskningsrådet har ansvaret for forskningen. Det er 
helt riktig at store programmer er forskningsrådets ansvar, 
likeledes at de har styringen innen de områder som er utpekt 
som satsningsfelter. Disse oppgavene vil falle innenfor både 
grunnforskning og anvendt forskning. Men jeg er også opptatt 
av at forvaltningen selv har egne behov for å få gjennomført 
FoU på problemstillinger som har med egen forvaltning å gjøre. 
vi kan ikke forvente at forskningsrådet skal være opptatt av 
de problemer vi har til enhver tid. Derfor er det mer 
effektivt at forvaltningen selv har midler til slik FoU, også 
kalt forvaltningsrettet FoU. Gjennom denne kan vi få utført 
helt nødvendig FoU-arbeid, og hensikten er selvfølgelig å få 
forbedret eget beslutningsgrunnlag. Dette vil Per Einar Faugli 
utdype i sitt innlegg senere idag. 

så tilbake til NVEs ansvar innen vannressursforvaltningen. 
vi er det sentrale forvaltningsorgan som skal koordinere 
behandlingen og være første konsesjonsmyndighet som leverer 
tilråding til NOE, når det gjelder behandling av vassdrags
konsesjoner. Men både saksbehandlingsrutinene og lovverket har 
blitt endret flere ganger. Vassdragsreguleringsloven ble sist 
endret 19. juni 1992 og har blant annet tatt opp i seg og 
tilpasset seg plan- og bygningslovens bestemmelser om 
konsekvensutredninger. Denne ble allerede tatt i bruk 
01.08.90, og vi har derfor hatt overlappende lovverk i en tid. 
Dette har selvfølgelig skapt uklarhet i saksbehandlingen. I et 
nylig avholdt møte med MD og NOE, er vi blitt enige om å se an 
kommende saker, slik at vi får til en smidig saksbehandling. 

NVE har etter denne endringen helt klart fått et større ansvar 
for innhold og framdrift i saksbehandlingen enn tidligere. Vår 
rolle nærmer seg en prosjektleders. Vi må disponere våre 
ressurser best mulig for å klare denne oppgaven slik at vi får 
til en effektiv behandling. 
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Jeg vil også peke på at vi nå etterhvert får et økende volum 
av ulike andre typer saker til behandling innen konsesjons
seksjonen. Hjemfall og fornyet konsesjon for flere av de 
tidligere ervervs- og reguleringskonsesjoner, er kommet til 
behandling. 

Revisjon av konsesjonsvilkår er det blitt fokusert kraftig på, 
spesielt fra miljømyndighetene. Siste lovendring ble gitt 
tilbakevirkende kraft gjennom egen bestemmelse, og vi merker 
oss at: "Tidligere gitte tidsbegrensede konsesjoner kan revi
deres 50 år etter konsesjonstidspunktet. Revisjon kan for alle 
konsesjoner i alle tilfelle skje etter 30 år etter denne lovs 
ikrafttreden. Tidligere gitte konsesjoner etter vassdragsloven 
omfattes likevel ikke. For øvrig gjelder loven også for gitte 
konsesjoner". Det bør understrekes at det ikke er plikt til 
revisjon av vilkår, men at det er adgang til å ta dem opp til 
revisjon. Dette kan innebære en modernisering av vilkårene og 
vurdering av dem som f.eks. pålegg om minstevannføring. NVE 
vil i så fall finne det rimelig å sette konkrete vilkår frem
for de ofte benyttede standardvilkår. Etter en foreløpig 
vurdering vil 70-80 konsesjoner fra 1942 og tidligere være 
aktuelle for revisjon av vilkår. Etter hvert vil konsesjonene 
fra 1942 og utover komme når de innhentes av 50 års regelen. 

Det sier seg selv at skal vi få til holdbare helhetsvurdering
er, må vi kjenne til konsekvensene av inngrep, hvilke tiltak 
som kan settes inn, og hvilken miljøtilstand våre regulerte 
vassdrag har idag. Nettopp dette er bakgrunnen for de FoU
program vi gjennomfører. Dagens konferanse vil bidra til å gi 
oss den oversikt vi i forvaltningen trenger, og hjelpe oss med 
å finne fram til akseptable, miljøvennlige løsninger. Dette 
viser også at forvaltningen selv har et stort behov for at det 
foretas forvaltningsrettet forskning som supplement til 
Forskningsrådets ansvarsfelt, som nevnt tidligere. vi er glad 
for at departementet er av samme oppfatning. 

vi har i tillegg fått et betydelig arbeidsfelt ved at en rekke 
ulike inngrep nå skal behandles etter vassdragsloven. Det 
gjelder oppdrettsanlegg, grusuttak, veianlegg, senkningstiltak 
m.v. Dette krever både en stor innsats fra vår side, og behov 
for nye kunnskaper. Dette stiller store krav til egen kompe
tanse, og gir behov for ny og økt kompetanse. 

Oppfølging av Verneplanen for vassdrag er av NOE blitt gitt 
prioritet ved at vi har fått to 2-årige stillingshjemler. 
Endelig vil myndighetene forsøke å få fram et forvaltnings
opplegg for de vernede vassdrag. Regjeringen har gitt tilslut
ning til at det skal utvikles et opplegg for differensiert 
forvaltning i tråd med Verneplanutvalgets innstilling og de 
etterfølgende høringsinstansenes oppfølging av denne. Det er 
lagt opp til et nært samarbeid med miljøvernmyndighetene og 
fylkesmennene. 
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vi har forøvrig merket oss at fylkesmennene er interessert i 
et nærmere samarbeid med NVE innen vassdragsforvaltningen, og 
dette vil vi følge opp. 

Fra tid til annen har vi merket en viss reaksjon på at vi selv 
forårsaker betydelige inngrep i vassdrag gjennom ansvaret for 
flomsikring av våre elver. Også på dette felt har det vært en 
merkbar utvikling. Det som var aktuell løsning i går, gjelder 
ikke i morgen. Denne konferansen fokuserer lite på slike typer 
inngrep. Dette skyldes ikke at vi ønsker å tone ned denne 
virksomheten - snarere tvert i mot. Vi har nå under plan
legging et eget FoU-program som skal ta opp flomsikring, 
erosjonsvern og miljøkonsekvenser. Dette vil vi komme tilbake 
til ved en annen anledning. 

NVE har også ansvar for å opprettholde og videreutvikle 
kompetanse som det nasjonale hydrologiske institutt, som er 
vår egen Hydrologiske avdeling. For 1993 er det gitt midler 
til grunnforskningsprosjekter, polar hydrologi, og en rekke 
andre samarbeidsprosjekter innen hydrologi. I det hele tatt er 
det nå foretatt en oppgradering av vår satsing på denne 
forskningen. 

Innen FoU-programmet "Vassdragsdrift", har vi foretatt en 
evaluering av vårt arbeid innen vannbruks-jflerbruksplan
legging. vi viderefører dette med å klarlegge hvilke vassdrag 
som er sentrale i denne sammenheng. Det er helt klart at med 
aktiv deltagelse her kan vi ivareta vårt forvaltningsansvar på 
en bedre måte, og samtidig befeste NVEs rolle som et faglig 
kompetansesentrum for vassdragsspørsmål. vi tror at med en 
effektiv koordinering og ressursbruk, vil vannbruksplanlegging 
kunne gi positive ringvirkninger for mye av den øvrige 
aktiviteten på vassdragssektoren. 

Vi har tatt mål av oss til å bære et betydelig ansvar for å 
sikre en nasjonal fornuftig forvaltning av våre vannressurser. 
NVE er den sentrale forvaltningsetaten innen sektoren. vi har 
i nær 30 år hatt egen ekspertise til å ivareta miljøhensyn. 
Ja, NVE var vel til og med den første statsetat som tok dette 
ansvar. 

Men vårt arbeid og engasjement er styrt ut fra de rammer som 
overordnede myndigheter gir oss. Dette kan medføre at inn
satsen ikke blir riktig slik vi kunne ønske. Men ved interne 
prioriteringer søker vi å utnytte ressursene mest mulig 
effektivt, slik at NVE kan utføre de plikter og løse de 
problemer vi blir stilt overfor. 

De forhold jeg nå har tatt opp er synliggjort i NVEs virksom
hetsplan for 1993. Vassdragsavdelingen har som hovedoppgave å 
bygge opp ny kompetanse innen de lovpålagte konsesjons
oppgaver. For å oppnå dette vil vi forsøke å konsentrere 
avdelingens samlede ressurser om denne virksomheten. Videre 
vil vi arbeide mot forenkling av behandlingsrutinene. 
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vannbruksplanlegging vil bli prioritert, om nødvendig på 
bekostning av prosjektplanlegging innen forbygning. 

Hydrologisk avdeling har som prioriterte oppgaver å få den nye 
hydrologiske databasen i funksjon og øke kvaliteten på innsam
lede data. Antall målestasjoner vil bli redusert og det vil 
bli foretatt en samordnet drift av det totale stasjonsnett i 
samarbeid med DN og SFT. Det blir lagt vekt på mer profesjo
nell oppdragsvirksomhet, søke oppdrag på nye felter og synlig
gjøre FoU-aktivitetene i større grad enn hittil. 

Gjennom disse aktiviteter er det vi vil leve opp til vårt 
overordnede mål: nå bidra til samfunnsøkonomisk god forvalt
ning av landets vann- og energiressurser", med like sterk vekt 
på vann som på energi. 
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Tittel: REGULANTENES FUNKSJON 

Forfatter: ULF RIISE 

Ansvarlig institusjon: VASSDRAGSREGULANTENES 
FORENING 

INNGREP I VASSDRAG 
Konsekvenser og ti~tak 
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1. INNLEDNING 

I foredraget har jeg generelt brukt begrepet "regulant" om den 
juridiske person som basert på konsesjon, regulerer vassdraget 
med kraftproduksjon som hovedformål. Både brukseierforeninger 
og kraftselskap med kraftproduksjon som en større eller mindre 
del av sitt ansvarsområde forutsettes derfor inkludert i 
regulantbegrepet. 

Det er innledningsvis lurt å rydde opp i semantikken også når 
det gjelder begrepet forvaltning. 

Vannressursforvaltning i vid forstand kan pr. definisjon bare 
utføres av et offentlig organ av typen NVE eller DN. Regulant
ene forvalter vannet bare som råstoff til sin produksjon. 

For enkelthets skyld har jeg sett litt stort på dette og 
benyttet forvaltningsbegrepet også om den vassdragshåndtering 
regulantene foretar basert på konsesjon eller pålegg fra 
offentlig forvaltning. 

Flere forhold gjør det nødvendig å skille mellom nåtid eller 
nær fortid på den ene siden og fremtid på den annen. Dette 
gjelder regulantenes rolle og adferd. I det følgende er det 
derfor skilt mellom tradisjonelle forpliktelser og de som 
følger av den senere tids utvikling. 

2. REGULANTERS TRADISJONELLE FORVALTNINGSMESSIGE FORPLIKTELSER 

Basert på historie og tildelte utviklingsrammer har 
regulanters opptreden i vassdragene tradisjonelt vært fundert 
i et samfunnsansvar ut over det å regulere vannressursene til 
kraftproduksjon. Dette har delvis vært regulert gjennom lover 
og konsesjoner, men har også kommet til uttrykk i form av 
frivillige disposisjoner. Dette selv om slike disposisjoner 
ikke nødvendigvis har gitt et samfunnsmessig optimalt resultat 
økonomisk sett. Flomdempende manøvreringer og beslutninger om 
fordeling av byrdene mellom magasin og nedenforliggende vass
drag i den forbindelse er et godt eksempel på slik samfunns
gagnlig adferd. 

2.1 Lov- og konsesjonsbestemte forpliktelser 

Den del av regulantenes forvaltningsmessige forpliktelser som 
er basert på lover og regler er i hovedsak tuftet på vass
dragslovgivningen og den konkrete konsesjon. Det vil føre for 
langt å gå inn på de endringer som har vært gjennomført i 
lovverket opp gjennom årene. For vårt formål her betrakter jeg 
vassdragsreguleringsloven slik den har sett ut før 1992 som 
grunnleggende nok. Bortsett fra § 10's bestemmelser om 
konsesjonstid, og § 11's regler om generelle avgifter til 
forskjellige formål, er det særlig deler av § 12 som er 
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relevant. § 12 regulerer en indirekte plikt til forvaltning, 
idet kostnader til utarbeidelse av bl.a. reguleringsplaner, 
generalplaner og fjellplaner skal kunne dekkes. Likeledes er 
det snakk om fond til fremme av skogbruk, jordbruk, fiske og 
jakt. 

Av mer direkte forvaltningspålegg kan følgende regler være 
interessante (§ 12) 

* § 12 nr. 8 åpner bl.a. for at det kan settes vilkår ut 
over avsetninger til fond når det gjelder å ivareta 
fiskeinteressene. 

* Nr. 10 innfører regler om tilsyn av vedlikehold og drift. 
* Nr. 12 bestemmer at "reguleringsanlegg skal manøvreres 

overensstemmende med et reglement, som Kongen på forhaand 
utferdiger----". 

* Ifølge nr. 13 skal reguleringsanleggets eier etter nærme
re bestemmelse av departementet utføre de hydrologiske 
iakttagelser som finnes påkrevet og stille disse til det 
offentliges disposisjon. Punktet inneholder også 
bestemmelser om merking av HRV og LRV. 

* Nr. 16 pålegger konsesjonæren å forsøke å unngå ødeleg
gelser av naturforekomster og områder av spesiell natur
vitenskapelig eller historisk interesse. 

Av de mange interesser som loven tar hensyn til når det gjel
der konsesjonsvilkår har jeg, som det fremgår av dette utvalg 
av regler, sett allmenne interesser som naturvern, kultur
minner og fiske som de mest aktuelle i denne konferansens 
sammenheng. Hjemlet i de mange bestemmelser som denne loven 
inneholder kan det i konsesjonen settes ganske stramme grenser 
for regulantens spillerom. Av svært stor betydning for den 
lovregulerte del av regulantenes daglige vassdragsforvaltning 
er det nevnte manøvreringsreglementet. Dette kan oppfattes som 
reguleringskonsesjonenes ryggrad. Her finnes de regler som 
klarest overprøver den økonomisk sett mest ideelle bruk av 
vannressursen, sett fra regulantenes ståsted. 

Viktige rammebetingelser for regulantene defineres også som 
kjent av skjønnsretten i forbindelse med vassdragsskjønn. Her 
er det viktig å være klar over at en i realiteten har et fullt 
ut "dobbeltsporet" system. Dvs. skjønnsretten kan også pålegge 
regulanten tiltak som kan ha store konsekvenser for dennes 
forvaltningsfrihet i vassdraget. 

2.2 Frivillige "forpliktelser" 

Det finnes tradisjonelt en rekke eksempler på frivillige 
tiltak fra regulantens side som kommer i tillegg til de 
pålagte. Disse kan være situasjonsbestemte, som f.eks. 
regulering i en bestemt flomsituasjon eller lokkeflommer 
for fisk i forskningsøyemed. 
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De kan også ha en mer permanent karakter, som f.eks. ved at 
konsesjonstillatt LRV fravikes pga. rasfare i magasinet. 
Fravikelse av krav om erstatning ved omfattende uttak av vann 
til jordbruksvanning kan også settes i denne kategori. Histo
risk sett er nok romslighet når det gjelder fiskeforbedring 
bakgrunnen for de mest frekvente frivillige tiltak. 

3. ENDRINGER ELLER ENDRINGSTENDENSER 

Flere ting har hendt som kan ha innflytelse på regulantens 
adferd i vassdraget, både den lovpålagte og den frivillige. 

Størst konsekvenser må forventes etter innføringen av energi
loven, den vedtatte justering av vassdragsreguleringsloven og 
en helt ny vassdragslov (inkl. harmonisering med andre lover) . 
Samarbeidet mellom NVE og DN om mer standardiserte konsesjons
vilkår kan også få betydning når utbygging igjen blir aktuelt. 

3.1 Nye 10v- og konsesjonspålagte forpliktelser 
Energiloven 

Energiloven har små direkte konsekvenser for vassdrags
forvaltningen. De tilpasninger som foretas i vassdragslov
givningen ut fra energilovens krav til organisering av marke
det er heller ikke vesentlige for vårt tema. 

Indirekte kan likevel energiloven få virkning på regulantenes 
frivillige vassdragshåndtering. Se avsnitt 3.2 nedenfor. 

Jeg synes det er grunn til å minne om en viktig presisering 
som ble foretatt under selve behandlingen av energiloven. I 
den hensikt "å få en best mulig samfunnsmessig utnyttelse" av 
kraftproduksjonssystemet foreslo Energilovutvalget en lovhjem
let mulighet til å pålegge en samordnet drift av et vassdrag. 
Regulantene forutsatte på den annen side at hver enkelt produ
sent, enkeltvis eller gjennom sin tilknytning til en bruks
eierforening, har de beste forutsetninger for å drive sine 
egne verk. våre kommentarer ble tatt til følge. Dvs. en fikk 
ingen endring fra tidligere "forvaltnings"praksis. 

Vassdragsreguleringsloven 

Som kjent har vassdragsreguleringsloven gjennomgått en større 
justering, lovfestet 19.06.1992. De viktigste endringer i 
loven er følgende (tilpasning til energiloven ikke inkl.): 

* 
* 
* 
* 

* 

Endring av lovens saksbehandlingsregler (§§ 4a-8) 
Nye regler om konsesjonstidens varighet og revisjon (§ 10). 
Nye regler om innholdet av konsesjonsvilkår (§ 12) 
Endringer i lovens § 19 om allmenne interessers adgang til 
å opptre under skjønnet. 
Utvidelse av revisjonsadgangen i § 24. 
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* Utvidelse av konsesjonsplikten ved utbygging av elvekraft
verk. 

Innenfor vårt tema må adgangen til å ta opp vilkårene for alle 
konsesjoner etter 30 år være det viktigste. Den utvidede 
revisjonsadgang er riktignok betinget av at det tas til
strekkelig hensyn til konsesjonærens økonomi og de samfunns
messige kostnader ved en endring. Eventuelle skjevheter erfart 
under forvaltningen av vassdraget gis imidlertid en mulighet 
til å bli vurdert og rettet. 

Ny vassdragslov 

Om den nye vassdragslovens konsekvenser for vassdragsforvalt
ningen er det for tidlig å ha en mening. Fra det stadig 
arbeidende lovutvalgets mandat kan jeg sakse ett for denne 
forsamling særlig relevant punkt 

* Å gi klarere bestemmelser som regulerer tiltak i vassdrag 
som kan føre til skader og ulemper for allmenne interesser, 
herunder klargjøre forholdet mellom de allmenne og de 
private interessene i vassdraget. 

I tidens ånd skal en også i dette lovarbeidet søke en tilpas
ning til "de krav og premisser som følger av etableringen av 
et effektivt kraftmarked". 

Standard konsesjonsvilkår 

De mellom NVE og DN omforente såkalte standard konsesjonsvil
kår har av naturlige årsaker ikke hatt så store muligheter til 
å bli utprøvet på konkrete tilfelle. At de er utformet med 
store frihetsgrader for den statlige forvaltningen burde 
imidlertid følgende utdrag om fisk vise : 

"Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) 

a. å sørge for at forholdene i X er slik at de stedegne 
fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig 
reproduksjon og produksjon, og at de naturlige livs
betingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende 
plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig, 

b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av 
fiskestammene ved tiltak, 

c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget 
opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av 
fisk reduseres, 

d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opp
rettholdes." 
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3.2 Frivillige "forpliktelser" 

Generelt sett må en kunne gå ut fra at interessen for å opptre 
til samfunnets beste i en viss grad er "omvendt proposjonal" 
med rimeligheten av de belastninger en blir pålagt ad lovhjem
let vei. Et eller annet sted finnes et skjæringspunkt, fra 
hvilket den samlede effekt av pålegg og frivillighet får en 
fallende tendens. 

Den skjerpelse av konsesjonærenes spillerom som ligger bl.a. i 
endringene nevnt under pkt. 3.1. er i seg selv neppe nok til 
at en får en slik utvikling. 

Praktiseringen av lover og regler vil imidlertid, nå som før, 
være svært avgjørende i denne sammenheng. Fullmakter av typen 
"--- etter nærmere bestemmelser av NN" skal praktiseres med 
stor klokskap og nøytralitet for å unngå at en når dette 
skjæringspunktet. 

En svært dårlig plattform for forvaltningsmessig samarbeid i 
vassdragene ville være en økt polarisering mellom regulantene 
og den offentlige forvaltning. Jo klarere "kontroll"profil hos 
forvaltningen, jo dårligere samarbeidsklima. Personlig frykter 
jeg at f.eks. nedbyggingen av NVEs vassdragskompetanse -
villet eller ikke villet - lett kan føre til kontrolløsninger 
som ingen er tjent med. 

Regulanten som markedsaktør 

så kan en stille spørsmålet om dobbeltrollen konsesjonsinne
haver/aktør i et tøft kraftmarked vil ha noen virkning. vil 
kravet om et best mulig økonomisk resultat skyve samfunns
ansvaret tilside når det gjelder forvaltningen av råvaren til 
vannkraftproduksjonen? 

Dette spørsmålet har mange aspekter og kan ikke besvares 
entydig. Jeg har imidlertid forsøkt meg på noen funderinger, 
ufullstendige og uten svar: 

* Generelt vil kraftprodusentene ønske å utnytte den 
fleksibiliteten som ligger i forvaltningen av vannet som 
råvare for å oppnå sine mål. De rammer som settes for denne 
forvaltningen vil være en del av et helt sett med rammebe
tingelser kraftprodusentene opererer under. Kanskje vil det 
være som i næringslivet ellers, dvs. gode rammevilkår to
talt sett gir større lyst og mulighet til "sponsing" av 
andre? 

* Både energiloven og en generell overgang fra en typisk 
utbyggingsfase til en driftsfase vil føre til endringer l 

regulantenes interne organisasjon. Dette gjelder både 
personellkategorier og interne ansvarsområder. Det ligger 
opplagt en utfordring i å opprettholde interessen for en 
romslig vassdragsforvaltning når beslutningene skal tas av 
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personell med merkantil eller annen ikke relevant faglig 
bakgrunn. Dette forsterkes ved at det organisatorisk finner 
sted en utvikling i retning av divisjoner eller avdelinger 
med eget resultatansvar. 

* Rent hydrologisk må en vente endringer. Det er grunn til å 
minne om at de fleste regulerte vassdrag hittil har hatt et 
hydrologisk regime med mindre variasjoner i vannføringer og 
vannstander enn det konsesjonsvilkårene og manøvreringsreg
lementet gir rom for. I de aller fleste tilfeller ligger 
variasjonene også under det som er gjort opp for under 
skjønnene. Den måten å kjøre kraftstasjonene og regu
leringsanleggene på som ligger bak dette "frivillige" av
kall på å utnytte yttergrensene, vil kunne endres. Kanskje 
vil det lønne seg å la vannet renne utenom kraftstasjonen i 
visse perioder? Kanskje vil nye kontraktsformer i det frie 
markedet gjøre effekt til en mer verdifull vare? Dette vil 
i tilfelle gi langt hyppigere variasjoner mellom lave 
vannføringer og høye vannføringer enn tidligere. Avhengig 
av hvilke brukergrupper vi snakker om og tid og sted, vil 
disse endringene like gjerne kunne ha positive som negative 
virkninger. 

* vil markedstenkning medføre at all ikke lovregulert vass
dragsforvaltning begrepsmessig blir erstattet med kvali
tetskontroll? Kvalitetskontroll på råvarens tilgangsside og 
på de delene av produksjonsapparatet som ligger på vass
dragssiden vil være en nødvendig del av regulantens opp
gaver. 

Sikkerhet og beredskap 

Etter de noe løse funderinger i avsnittet ovenfor vil jeg 
gjerne understreke at når det gjelder tiltak for å sikre 
tredjeperson mot skader i mer katastrofepregede situasjoner, 
er det ingen grunn til å vente noen endringer i regulantenes 
frivillige engasjement. Satt på spissen: Det er tross alt 
forskjell på fisk og personer. Dessuten kan dette også ses på 
som tilhørende et utvidet kvalitetskontrollbegrep. 

Internkontrollsystemer innført av myndighetene blir liggende i 
en mellomstilling mellom pålegg og frivillighet. Disse vil bli 
videreutviklet, oppdatert og forbedret på regulantens hånd. 

Beredskapsplaner for unormale situasjoner vil bli gjenstand 
for den fantasi og kreativitet som trengs for lokale til
pasninger. 

4. HVA MED FoU? 

FoU har jeg med vilje holdt utenfor den før/etter-betraktning 
som er gjort ovenfor. Dette er et spesielt spørsmål i og med 
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at en del av håndteringen ligger sentralt på vegne av regulan
tene, f.eks. i VR. Temaet burde imidlertid være svært relevant 
i sammenheng med denne konferansen. 

Tradisjonelt har FoU vært en naturlig del av vassdrags
forvaltningen, både hos myndigheter og regulanter. Jeg går ut 
fra at de aller fleste deltakere på denne konferansen kjenner 
den offentlige forvaltningens, og regulantenes rollefordeling 
i store trekk. 

Tre forhold medvirker til at en kan forutse visse endringer i 
denne sammenheng, nemlig kravene som følge av den nevnte 
markedstilpasning, Konsesjonsavgiftsfondets skjebne og endrin
ger i FoU-koordineringen innen el-forsyningen. 

4.1 Markedsaktørenes FoU-satsning. 

I forbindelse med finansieringen av NTNFs (nå forsknings
rådets) forskningsprogram EFFEN (effektivt energisystem) ble 
enhetene i norsk el-forsyning, deriblant regulantene, invitert 
til å "melde inn" bidrag basert på interesse. Blant innsats
områdene, PRODUKSJON, SYSTEMDRIFT, NETT, MARKED og MILJØ kom 
sistnevnte meget dårlig ut av denne runden. Dette kan ha flere 
årsaker: 

* Regulantene regner med at FoU-midler til miljøsiden (inkl. 
sentral fiskeforskning og Vassdragssimulatoren) dekkes 
gjennom FoU-kontingenten til VR. 

* Regulantene anser løpende utgifter på ca. 10 mill kr til 
pålagte miljøtiltak inkl. FoU som nok. 

* Regulantene har, allerede i forkant av denne konferansen, 
trukket den konklusjon at vi vet nok på disse områdene. 

* Regulantene som markedsaktører foretar en situasjonsbestemt 
prioritering av områder som MARKED og NETT. 

Beveggrunnene kan være mange, men resultatet er et faktum en 
må forholde seg til. 

4.2 Konsesjonsavgiftsfondets skjebne 

En viktig finansieringskilde til den type FoU vi her snakker 
om er i ferd med å tørke ut, eller rettere sagt bli blandet 
sammen med andre offentlige midler. VR, blant andre, finan
sierte tidligere en stor del av sin miljørelaterte FoU gjennom 
disse midlene. Dette tør jeg påstå hele miljøet har nytt godt 
av. Da myndighetene i sin visdom fant ut at midlene ville 
gjøre større nytte sammen med øvrige forskningsmidler fordelt 
gjennom OED (nå NOE), ble det forskningsrådets oppgave å 
forvalte disse. I øyeblikket finnes de igjen i nevnte EFFEN. 
Hvor lenge fondets opprinnelse gjør det mulig å foreta noen 
fortsatt øremerking av disse midlene er svært usikkert etter 
min bedømmelse. 
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4.3 FoU-administrasjonen 

EFFENs eksistens har medført en endring i bruk av ressurser 
til koordinering av FoU innen e-forsyningen generelt. Også på 
området miljøkonsekvenser har VR funnet det mest hensikts
messig, alle forhold tatt i betraktning, å arbeide gjennom 
EFFENs område MILJØ. Samordning av ressursene har her vært en 
viktig grunn til at vi har valgt dette. All den stund 
programmet i prinsippet er fullstendig brukerstyrt, burde 
dette være en rasjonell løsning. Forholdene beskrevet under 
4.1 og 4.2 medfører at vi løpende vurderer fordeler og ulemper 
i forhold til en FoU-administrasjon tettere knyttet til 
foreningens eget FoU-råd. 

5. AVSLUTNING 

Selv om bildet er nyansert må jeg summa summarum kunne konklu
dere med at vi nå kan se en tendens i forhold til området 
INNGREP I VASSDRAG, KONSEKVENSER OG TILTAK: Interessen vil 
være synkende, og det er fare for mindre romslighet i forhold 
til vassdragsforvaltningen. 

For regulantenes del er det store variasjoner, og sikkert vil 
en på lengre sikt-når MARKED ikke lenger er på motetoppen -
oppleve en viss renessanse. Som interesseorganisasjon for 
regulanter og kraftprodusenter føler VR et ansvar for lang
siktighet på dette feltet. 

Får forretningsfilosofien sitt fullstendige gjennombrudd ser 
jeg to veier å gå: 

1. All vassdragsforvaltning som ønskes utført av regulantene 
begrenses til disses rolle som kraftprodusenter og baseres 
på detaljerte lover og regler. Den offentlige forvaltning 
gis muligheter og ressurser til å kontrollere at regel
verket overholdes. 

2. All vassdragsforvaltning som ønskes utført av regulantene, 
ut over den rene produsentrollen, kjøpes av disse på van
lig forretningsmessige vilkår. Den offentlige vassdrags
forvaltning foretar en tilsvarende ressursmessig inn
sparing. 
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Tittel: FoU-PROGRAMMET: MILJØEFFEN 

Forfatter: ESPEN ETTRE 

INNGREP I VASSDRAG 
Konsekvenser og tiltak 
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1. HVA ER "EFFEN"? 

"EFFEN" står for Effektivt Energisystem, og er NTNFs og 
energiforsyningens felles FoU-program. 

Dette er et samarbeidsprogram med sterk brukerstyring og en 
gjennomføringsperiode fra 1992-95. 

Motiveringen for programmet er først og fremst behovet for 
effektivisering og økt konkurranseevne i bransjen. 

Innføringen av markedsbasert kraftomsetning har også skapt 
incentiver hos e-verkene for bedre ressursutnyttelse på alle 
felt. 

2. OVERORDNET MÅL 

EFFEN-programmet har følgende hovedmål: 

Programmet skal bidra til en bedriftsøkonomisk lønnsom effek
tivisering av det norske energiforsyningssystemet. 

Det skal produseres mer energi fra eksisterende anlegg. For
bedret teknologi og metoder innenfor produksjon, systemdrift, 
el.transport og markedsfunksjonene skal utvikles for å oppnå 
dette, hensyn tatt til miljøvirkningene. 

Programmet skal bidra til å utvikle Norge til et internasjo
nalt tyngdepunkt for vannkraft. 

3. ORGANISASJON OG FINANSIERING 

EFFENs organisatoriske oppbygging som gjelder perioden 1992-
95, er illustrert nedenfor: 

EFFEN 
P rog ramstyre 
Programleder 

Delprogram 
Nett 

For hvert delprogram er det engasjert en delprogramleder og 
utnevnt et fagutvalg som styrer delprogrammets aktivitetsområ
der. Fagutvalget består av brukerrepresentanter fra e-verk, 
komponentindustrien og NVE. 
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NTNF har forutsatt følgende ramme for finansiering av EFFEN
programmet 1992-95 (i mill. kr): 

1992 1993 1994 senere i alt 

NTNF-finansiering 27 25 22 18 92 

Brukerfinansiering 5 5 5 5 20 
Offentlig 

Privat 20 25 30 35 110 

Sum 52 55 57 58 222 

Til delprogrammene vil det i tillegg bli knyttet en rekke 
effektiviseringsprosjekter som fullfinansieres av bransjen, i 
størrelsesorden 25-30 mill. kr årlig, samlet over 4 år ca. 110 
mill. kr. 

4. DELPROGRAM MILJØ - MILJØEFFEN 

4.1 Hovedmål 

I sammenheng med EFFENs overordnede mål er MILJØEFFENs hoved
mål å bidra til å: 

* effektivisere tiltak og avveiningsmetoder for miljø
tilpasning i energiforsyningens forskjellige ledd og 

* øke e-verkenes og norske bedrifters verdiskapning og 
konkuranseevne. 

4.2 Motivering og visjoner 

Med utgangspunkt i EFFENs overordnede miljømål har fagutvalget 
utarbeidet følgende visjoner og motivering for valg av pro
sjekter innen programmet. 

I At produksjon og anvendelse av energi skal skje med minst 
mulig belastning på natur og miljø. 

Il Øke effekten av ressursinnsatsen på miljøområdet. 

III Utvikle et metodegrunnlag for at vannkraft kommer i sam
funnsmessig korrekt miljøperspektiv. Vise vannkraftens 
miljøfortrinn. 
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IV Miljø skal bidra til å øke konkurransedyktigheten for 
eksport av norske produkter og kompetanse innen 
vannkraftområdet. 

I tilknytning til utbygging, produksjon og bruk av elektrisi
tet har det de senere år vært en utbredt undersøkelses
virksomhet på miljøområdet. Det er et stort spørsmål om denne 
aktiviteten har vært tilstrekkelig koordinert og målrettet. 
Anslag viser at ved investeringer på 6 mrd. kr i el.forsyning
en er ca. 200 mill. kr knyttet til natur og miljø. Drift
tilknyttede årlige utgifter på miljøområdet er i samme 
størrelsesorden. 

Det er derfor en oppgave å øke kostnadseffektiviteten i frem
tiden og sørge for at investeringer på miljøområdet kommer 
allmennheten til gode. 

4.3 Aktivitetsområder og delmål 

Fagutvalg/Miljø har prioritert prosjekter innen følgende 
aktivitetsområder: 

* Effektiv og miljøtilpasset bruk av vassdragsressursene. 
* Effektiv og miljøtilpasset overføring av energi. 
* Miljøtilpasset energiplanlegging. 
* Informasjon og kunnskapsformidling. 

Hvert aktivitetsområde omfatter delmål og prosjekter. på denne 
konferansen er bruk av vassdragsressursene mest relevant, slik 
at jeg begrenser meg til å presentere delmål og prosjekter for 
dette aktivitetsområdet. 

Effektiv og miljøtilpasset bruk av vassdragsressursene oppnås 
ved å ta i bruk kunnskap og erfaringer. Gjennom dette legges 
forholdene til rette for en optimal og miljøtilpasset vann
kraftproduksjon for den enkelte bedrift. 

Biotopjusteringer: 

Redusere skader etter inngrep og fremskaffe/påskynde ut
viklingen av ønskede naturtyper, og utabeide håndbøker til 
hjelp for den enkelte bruker ved gjennomføringen av ulike 
tiltak. 

Endringer av tilsigsforhold: 

Kartlegge kritiske parametre, studere regulerte vassdrag mot 
uregulerte, studere endringer pga. klimaforhold og simulere 
ulike scenarier. 
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Flerbruk av vassdrag: 

Få frem erfaringer med fleksibel drift og driftsråd samt 
forestå videreutvikling, klarlegge minstevannføringers 
betydning for nedstrøms forhold, om maksimumsvannføringers 
viktighet for isgang, samt klarlegge nytte for regulering til 
miljøformål. 

Nye miljøkrav ved fornying av vannkraftkonsesjoner: 

Dokumentere tålegrenser; hva skjer ved endringer/innføring av 
minstevannføring og lage skjøtselsplaner for regulerte elve
løp. 

Utvikling av vassdragssimulator: 

Utvelgelse av modeller som skal inngå, utvikle brukergrense
snitt, teste simulatoren i prøvevassdrag, utforme opplærings
pakke og foreta dokumentasjon på to språk og forberede 
kommersialisering av simulatoren. 

4.4 Finansiering og økonomi 

Da fagutvalget startet sitt arbeid, utarbeidet vi følgende 
finansieringsplan (ønske): 

Finansieringsplan for MILJ0EFFEN (1992-95 i mill. kr): 

1992 1993 1994 1995 Sum 

NTNF-støtte 4,65 6,90 11,50 7,50 30,55 

Kraftselskap 4,90 7,60 9,00 6,00 27,50 

Industri O 0,30 0,50 0,20 1,00 

FoU-institutt 0,80 0,80 1,00 0,80 3,40 

Offentlig bev. 0,80 3,90 4,00 3,25 11,95 

Sum 11,15 19,50 26,00 17,75 74,40 

Filosofien bak finansieringsplanen var at NTNF og kraftbransj
en skulle bidra med omtrent like store andeler til MILJ0EFFEN. 
Videre håpet vi på at samarbeidet med Miljøverndepartementet, 
Direktoratet for naturforvaltning, Statens forurensningstilsyn 
og institutter skulle føre til betydelig offentlig bevilgnin
ger fra denne sektoren allerede i 1993. 
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MILJ0EFFENs budsjetter for 1992 og 1993 viser hvordan 
finansieringsplanen er oppfylt og fordelingen av midlene 
mellom aktivitetsområdene. 

MILJ0EFFENs budsjett for 1992 og 1993 (i mill. kr). 
Aktivitetsområder: 

1992 

NTNF E-fors. NTNF 
m. fl. 

Effektiv og miljøtil- 4,35 6,24 4,70 
passet bruk av 
vassdragsressursene 

Miljøtilpasset - - 1,80 
overføring av energi 

Effektiv og miljø- - - 0,10 
tilpasset energi-
planlegging 

Informasjon og 0,15 0,25 0,15 
kunnskapsformidling 

Administrasjon 0,15 0,17 0,15 
-

Sum 4,65 6,66 6,90 

11,31 

1993 

Efors. 
m. fl. 

6,10 

0,45 

0,50 

0,40 

0,15 

7,60 

l4,50 

Budsjettet for 1993 er ca. 5 mill. kr mindre enn i finansi
eringsplanen. Dette skyldes at bidragene fra kraftselskapene 
og energiverkene er beskjedne og at offentlig midler utenfor 
NTNF er nesten helt fraværende. Vi har altså ikke fått til et 
samarbeid med miljømyndighetene som utløser økonomisk bidrag 
til FoU-programmet. 

5. SLUTTKOMMENTAR 

Vannkraften er en fornybar energikilde med klare miljøfortrinn 
i forhold til andre energibærere. I Norge har vi utviklet et 
av verdens strengeste regler for konsesjonstillatelser som 
fører til betydelige tiltak for å redusere miljøvirkningene. 

Moderniseringen av vassdragslovgivningen indikerer strengere 
miljøkrav både for nye og gamle utbygginger. 

Norge har kanskje verdens mest miljøtilpassede el.produksjon. 
Dette er i liten grad sy tematisk dokumentert og benyttet i 
internasjonal markedsføring og produkter og kompetanse. Det er 
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et tankekors at miljøvennlig norsk vannkraft idag har den 
laveste eksportverdien pr. KWh i det kullbaserte Europa. Slik 
bør det ikke være i fremtiden. 

Mijøkompentanse i norsk vannkraft kan også bidra til å gi 
oppdrag i utlandet. Verdensbanken og andre finansierings
institusjoner krever idag skikkelig miljødokumentasjon for 
å finansiere nye prosjekter. 

Selv om elbransjen er inne i en turbulent periode, er mulig
hetene mange i framtiden. EFFEN-programmet er en "nasjonal 
dugnad" for FoU-prosjekter innen vannkraftområdet. Det er 
viktig at alle deltar med sine bidrag, både store og små. 
Dette gjelder både kraftselskaper, e-verkene og miljømyndig
hetene. 
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Tittel: KONSEKVENSUTREDNINGER OG FoU 

Forfatter: PER EINAR FAUGLI 

Ansvarlig institusjon: NORGES VASSDRAGS- OG 
ENERGIVERK 

INNGREP I VASSDRAG 
Konsekvenser og tiltak 
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INNLEDNING 

Inngrep i vassdrag vil medføre at de naturlige prosesser 
blir forstyrret og endret. Å utnytte vassdragene til kraft
produksjon medfører som regel storskala-inngrep. Konse
kvensene av disse inngrepene må vurderes før vedtak fattes. 
Vedtas en utbygging er det viktig å få frem hva vi kan gjøre 
for å minimalisere de forventede skadene. Og her må vi ha i 
mente, ikke bare de endringene som opptrer spontant og på 
kort sikt, men også de langsiktige virkningene, som først 
fremtrer etter 15-20 år. 

Behandlingen av inngrepsaker i vassdrag skjer stort sett i 
henhold til vassdragslovgivningen; vassdragsreguleringsloven 
av 1917 og vassdragsloven av 1940, begge med senere tillegg og 
endringer. Vassdragsreguleringsloven er nylig revidert og 
vassdragsloven er under omarbeidelse. Ved reguleringslovens 
siste endring 19.06.1992 er den bl.a. tilpasset plan- og 
bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger. 

Forskning om miljøkonsekvensene av inngrep i vassdrag har 
pågått i mange år. vi ønsker gjennom denne konferansen å 
foreta en kunnskapsoppsummering. Denne skal gi grunnlag for 
en status for vår viten om inngreps reelle virkning på natur
systemet. Hovedvekten blir lagt på inngrep i forbindelse med 
kraftutbygging. på dagens konferanse legges frem de resultater 
som hittil er fremkommet. NVEs FoU-program "Biotopjustering" 
og "Etterundersøkelser" danner hovedgrunnlaget. Disse to var 
viktige elementer i NVEs FoU-plan 1988-92 for vannressurs
sektoren (Faugli 1988). 

Her vil jeg legge til at NVE har under planlegging et eget 
FoU-program som skal se nærmere på virkningene av erosjons
vern, flomverk, forbygninger m.v. for natur og miljø. 

Et eget FoU-program har tatt for seg etterundersøkelser i 
fjorder. NVE har hatt ansvaret for bevilgningene, og Uni
versitetet i Bergen har stått for prosjektgjennomføringen. 
Undersøkelsene er lagt til Ryfylkefjordene. Både biologiske 
og fysiske forhold er studert, og det er lagt vekt på utvik
ling av egnede modeller (Lie et al. 1992). 

Klimatologiske forhold har inngått som en vesentlig del ved 
flere av konsekvensutredningsoppleggene. I forbindelse med den 
kunnskapsoppsummering vi nå foretar, har vi fått utarbeidet en 
oppsummering av den erfaring vi har i Norge (Utaaker 1993) . 

NVE har arbeidet systematisk i mer enn tjue år med de problem
stillinger som tas opp under konferansen. Hele tiden har det 
vært og er et nært samarbeid mellom forvaltningsetatene, 
forskerne og de ulike brukerne. 
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HISTORIKK 

Denne konferansen faller naturlig inn i en serie konferanser 
hvor vassdrag, natur og forskning er hovedtema. Innenfor de 
fleste fagfelt er det fra 1970 og frem til i dag avholdt 
slike, og av de som har tatt opp generelle problemstillinger 
nevnes: 

Naturvitenskap og vannkraftutbygging 1976 (Gjessing 
1977) . 
Naturvitenskapelig helhetsvurdering 1980 (Gjessing 
1980) . 
Vitenskapelige undersøkelser i 1982 (Beito-konferansen 
1982) . 
Forskning- og referansevassdrag 1985 (Gjessing 1985) . 

Av viktige forskningsprogrammer som er avviklet i denne 
sammenheng, bør nevnes: 

Terskelprosjektet (1972-1985). 
Miljøvirkninger av vassdragsutbygging (1985-1989). 
Biotopjusteringsprogrammet (1985- ). 
FoU-program om fiskeforsterkningstiltak (1990-1993) 
Etterundersøkelser (1988- ). 
Vassdragsdrift (1988- ). 

I tillegg har Vassdragsregulantenes forening og Norsk hydro
logisk komite en betydelig aktivitet innen konferansens hoved
tema. Miljøverndepartementet gjennom sine direktorater og FoU
institutt har tatt initiativet til mer sporadiske arbeider. 

Jeg sier dette for å få frem at det er nedlagt et betydelig 
arbeid innen de problemfeltene som tas opp her på konferansen. 
Det er nemlig en lei tendens til at nye aktører, både innen 
forskning og forvaltning, begynner med "Adam og Eva" igjen. 
Dette kom bl.a. klart frem på et seminar nylig om "Vassdrags
regulering - lovverk, saksbehandling og vilkårsetting". 

Dagens arrangører, VR og NVE, har vært hovedaktørene innen 
vassdragssektoren, og vi mener også at vi representerer 
kontinuiteten innen denne sektoren. 

Men vi hadde aldri nådd det nivå vi har kommet til i dag, uten 
det omfattende fagarbeid som er nedlagt gjennom Verneplanene 
for vassdrag. Og da tenker jeg ikke på det faglige feltarbeid
et med innsamling av nødvendige data om de aktuelle nedbør
feltene, men det forsknings- og utviklingsarbeidet for å få 
frem vurderingskriterier for vassdragssektoren. Det er egent
lig lite påaktet hvor banebrytende dette arbeidet var, som 
Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer sto for (NOU 
1983:42). 
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INNGREP - EN OVERSIKT 

Virkninger på natur og miljø (i hovedsak etter Faugli et al. 
1991) . 

Det er ikke mulig å gjøre bruk av energien i et vassdrag uten 
til dels omfattende naturinngrep. De gamle kvernkallene og 
møllehusene kunne riktignok være svært så pittoreske, og 
oppfattes som bevaringsverdige kulturminner i våre dager. 
Den industrielle utnyttelse av vassdragene til produksjon av 
elektrisk energi gjorde det imidlertid nødvendig med anlegg av 
en helt annen størrelsesorden. Alt før århundreskiftet førte 
dette til en begynnende naturverndiskusjon. 

De konsekvenser av vannkraftutbygging som det i begynnelsen 
særlig ble reagert på, var tørrlegging av store fosser. Etter 
hvert kom det også reaksjoner på strandsonene langs nedtappede 
magasiner, skjemmende rørgater, malplasserte tippfyllinger i 
terrenget, omfattende veibygging og demninger som fullstendig 
dominerte landskapet. 

Den teknologiske utvikling har i høy grad ført til at inn
grepene nå gjøres mer skånsomt enn før, selv om de er blitt 
mer omfattende. 

Det er de aktive prosessene som er mest utsatt for endringer 
ved inngrep. Brevassdragene er spesielt utsatt. Her endres 
prosessenes intensitet og utviklingsform. Former og prosesser 
i tilknytning til rennende vann er nøye tilpasset avløps
regime, gradient, material transportens intensitet og 
partikkelsammensetning, samt materialet i elveløpets bunn 
og sider. 

Landskapet endres og typiske trekk kan forsvinne når betydelig 
inngrep blir utført. på en annen side kan det sies at kultur
landskapet blir tilført en ny dimensjon. Et tidstypisk kultur
landskap isolert sett kan aldri opprettholdes (vernes) dersom 
ikke de prosessene som skapte det holdes i hevd. F.eks. vil et 
landskap som i lang tid er brukt som beite for husdyr endre 
karakter dersom beitingen opphører. 

Løsmasseformer er meget sårbare. Masseuttak i sand- og grus
avsetninger har ødelagt mange til dels flotte avsetninger, men 
åpning av slike, har ført til økt viten om deres dannelse. 
Likevel er det viktig at verdifulle avsetninger med klare 
former kan ivaretas. 

Etter at anleggsperioden og de første reguleringsårene er 
over, vil systemet gradvis stabiliseres. Dyre- og plantelivet 
tilpasser seg de endrede livsvilkår som reguleringen har 
skapt. 
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For de naturfaglige disipliner vil konsekvensene være for
skjellige. Enkelt kan det sies at: 

inngrepene kan medføre tap av interessante og 
verdifulle lokaliteter og forekomster, 
de naturlige prosessene forstyrres, 
det gis mulighet for å innhente ny viten, 
tilgjengeligheten til interessante områder for 
forskning og undervisning lettes, 
økte inntekter i utbygde kommuner endrer 
forvaltningen av natur og miljø. 

Magasiner 

Ved etablering av et oppdemmingsmagasin blir arealer lagt 
under vann. Strandsonene er viktigst for plante- og dyrelivet. 
Disse arealer har ikke bare en lokal funksjon for dyrelivet. 
For dyr som ellers holder til i tilstøtende marginale arealer, 
er dette områder som er avgjørende for overlevelsesmuligheten 
i kritiske perioder, f.eks. vinterstid. 

Magasiner vil, foruten at de reduserer landarealene, også 
kunne hindre trekkveier. Dermed begrenses den naturlige bruk 
av området for streifende dyrearter. Villreinen er et 
eksempel. 

I sjøer er grunnområdene de mest produktive. Der disse blott
legges og finstoffene eroderes vekk ved vannstandspendlinger, 
vil produksjonen av planter, bunndyr og fisk påvirkes. 

Reguleringssonene er ustabile. Det er få planter og dyr som 
kan tilpasse seg et slikt miljø. Ettersom reguleringssonen 
vaskes ut, vil produksjonen avta. Dette betyr at reguleringer 
er spesielt konfliktfylte for de planter og dyr som er til
passet et liv i strandsonen, og for de dyr som igjen lever av 
denne produksjonen. 

Ved oppdemming av vann får man en midlertidig demmingseffekt. 
Denne blir gjerne sett på som positiv fordi den som regel gir 
en økt avkastning av fisk, ofte større og av bedre kvalitet 
enn tidligere, pga. økt næringstilførsel fra de områder som 
settes under vann. på lengre sikt vil man imidlertid som 
oftest få en stabilisering på et lavere nivå enn før regu
leringen, når finmassene er erodert ned på dypere vann. I 
noen magasiner er demmingseffekten over på 5-10 år. 

De første hevninger og senkninger av vannstanden i magasinene 
kan føre til utrasninger, erosjon og utvasking av løsmassene 
avhengig av de geologiske forhold. 

Det meste av vegetasjonen som demmes ned, dør. Avhengig av 
hvordan magasinet manøvreres, skjer det en nykolonisering i 
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reguleringssonen. Generelt gir et slikt miljø dårligere for
hold enn i en mer stabil strandsone. 

Alt dette betyr at en i de første årene gjerne har store 
variasjoner i flora- og faunasamfunnene. Noen arter kan 
forsvinne, mens andre vil variere sterkt i antall og 
utbredelse. 

Regulerte elver 

Nedenfor magasinene og elveinntakene reduseres vannføringen. 
Virkningene vil følgelig variere med graden av endring. Om 
produksjonsarealet for planter og dyr blir begrenset, vil 
dette normalt føre til reduksjon i fiskeproduksjon. 

Utjevning av vannføringen i vassdraget øker gjerne mengden av 
fastsittende planter. Konkurranseforholdet mellom organismer i 
plantesamfunnet forskyves og kan resultere i masseforekomst av 
enkelte arter. I noen vassdrag har dette hatt en positiv 
effekt. Endret mønster for næringstilførsel i forhold til 
vannføring, samt endrede temperaturvariasjoner fører også til 
endrede produksjonsforhold som kan være både positive og 
negative. Dette er forhold som bl.a. er framme ved vurderingen 
av forurensningssituasjoner. Vanntemperaturen har avgjørende 
betydning for hastigheten av rognutviklingen hos fisk. 

Regulerte elver får ofte reduserte flomtopper og redusert 
flomfrekvens. Utspylingen av næringsstoffer kan således bli 
mindre, men samtidig får elvene ofte redusert sitt produktive 
areal. Omfattende studier av regulerte elver gjennom mange år, 
har vist at effektene av vannføringsreduksjoner ikke er en
tydig og langt fra negative i alle sammenhenger. Det er 
videre vist at man med relativt enkle former for tilrette
leggelse og tiltak, kan redusere skader og ulemper vesentlig. 
I dokumenterte tilfeller er forholdene for f.eks. visse fiske
og fuglearter bedret. 

Elvas evne til å transportere organisk og uorganisk materiale 
blir sterkt redusert. Nye sedimentasjonssteder oppstår, og 
elveløpet får en helt annen karakter. Den materialmengden 
uregulerte sideelver fører ut i hovedelva er som før, men når 
hovedelva får redusert vannføring, vil materialet hope seg opp 
her. Kommer det nå en flomsituasjon i hovedelva, vil nye 
områder bli flomutsatt pga. løpshevingen. Ofte gror de gamle 
flomløpene til ved at vegetasjonen stadig rykker inn fra 
sidene. Dette forsterker sedimentasjonen. 

Veier 

Bygging av anleggsveier påvirker store arealer. Særlig uheldig 
er det om disse legges gjennom områder med spesielt interes
sante geofaglige lokaliteter, sårbart planteliv, eller med 
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viktige hekke- eller yngleområder. Forstyrrelser i forbindelse 
med ferdsel og den sekundære virksomhet knyttet til veien, 
skaper konflikter. Samtidig vet man at en rekke dyre- og 
fuglearter bruker veien og veikantene for sine egne for
flyttinger og til jakt og næringssøk. Anleggsveier både hind
rer og fremmer dyrenes utfoldelse i forhold til den naturlige 
bruk av området. De vil gi lettere adkomst til avsidesliggende 
fjellstrøk, som ofte er tilholdssteder for sjeldne og truede 
rovfuglarter. Myndighetene prøver å styre etterbruken av 
veiene gjennom konsesjonsvilkår. 

Overskuddsstein 

Generelt legges det stor vekt på at overskudd av sprengstein 
fra anleggsdriften skal brukes til andre byggeformål som 
f.eks. industriområder, idrettsanlegg og byggefelt. Flere 
steder i landet er overskuddsstein brukt i forbindelse med 
bakkeplanering innen landbruket. 

Plassering av løsmassetipper kan være problematisk. Flere 
steder er det funnet fornuftige løsninger, men i noen tilfelle 
er de plassert slik at viktige naturfaglige forekomster er 
blitt ødelagt. 

LOVVERKET (i hovedsak etter Molle 1992). 

Både lovverket og saksbehandlingsrutinene har blitt endret 
flere ganger siden vassdragsreguleringsloven så dagens lys 
14.12.1917. Dette har vært nødvendig for at inngrep skal få 
den grundige behandling og vurdering som samfunnet i alle år 
har ønsket. Den siste lovendringen av 19. juni 1992 har blant 
annet tatt opp i seg og tilpasset vassdragsreguleringsloven 
til plan- og bygningslovens (pbl) bestemmelser om konse
kvensutredninger ved store naturinngrep. Bestemmelsene om 
konsekvensutredninger etter pbl. kap. VII-a trådte i kraft 
allerede 1. august 1990 og vi har derfor hatt en periode med 
to overlappende lovverk på området konsekvensutredninger. 
Dette har nok ført til noen uklarheter i saksbehandlingen både 
hos NVE og andre. vi i NVE håper imidlertid at dette ikke har 
ført til uoverstigelige problemer og at vi fra nå av kan enes 
om et ryddig opplegg i tråd med lovverket slik det nå er. 

Dersom NVE finner det nødvendige med en konsekvensutredning, 
skal NVE fastsette et endelig utredningsprogram etter at det 
først er forelagt Miljøverndepartementet. Utredningsprogrammet 
skal være konsentrert om de spørsmål det er nødvendig å få 
belyst for å ta stilling til om, og eventuelt på hvilke vil
kår, reguleringen kan gjennomføres, dvs. konsekvensutredningen 
skal være beslutningsrelevant. Pbl legger her opp til en mye 
mer aktiv styring av denne prosessen enn tidligere da vass
dragsreguleringsloven var enerådende. NVE får her en slags 
prosjektlederrolle og har ansvaret for fremdriften inntil 
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utredningsprogrammet er vedtatt. Tidligere holdt NVE seg mer 
avventende etter at meldingen var sendt ut og kravene til 
søknad var presentert for utbygger gjennom NVEs rundskriv 36. 

KONSEKVENSANALYSER 

Spørsmålet er: Hvilke verdier blir berørt, og hvor stor vil 
skaden som oppstår ved inngrepene bli? Hittil har det også 
vært viktig at vassdragene ikke må sees isolert, ett og ett, 
men må se dem i sammenheng med naturen i hele landet. 

Undersøkelsene har på den ene siden et praktisk siktemål som 
går ut på vurdering av direkte skade ved inngrepsstedene, og 
et mer komplekst siktemål som går ut på vurdering i forhold 
til Norges totalressurs av ulike naturtyper. Men arbeidet med 
Samlet Plan og Verneplanene har nå ført til at vi har fått 
frem nødvendige helhetsoversikter for landet, slik at slike 
betraktninger kan bli ivaretatt her. 

En utbygging setter i gang en kjede av hendelser som modifise
rer naturens tilstand og kvalitet. Konsekvensvurderingene går 
ut på å forutsi (prediktere) naturens tilstand og virkemåte 
etter at planlagte inngrep er foretatt, og vurdere naturens 
tilstand og virkemåte etter at planlagte inngrep er foretatt 
og vurdere betydningen av endringene l natursystemene som 
inngrepene har forårsaket. 

Som grunnlag for vurdering av skader og ulemper som forårsakes 
av inngrep er det nødvendig å skaffe seg en oversikt over 
naturmiljøet. Det er liten mening i å vurdere betydningen av 
inngrep i systemer man ikke kjenner. 

Det er lett å konstatere hva som direkte kommer til å bli 
fjernet eller ødelagt ved planlagte inngrep. Å forutsi hvor
ledes inngrepene vil virke på natursystemenes funksjon under 
og etter at inngrepene er foretatt, er adskillig vanskeligere, 
men dette er helt avgjørende for å kunne vurdere "forandring
ene" i naturforholdene. Spesielt vanskelig er det å forutsi de 
langsiktige virkningene som vi pr. dato knapt vet noe om. 

Konsekvensvurdering 

En konsekvensvurdering burde teoretisk omfatte (i hovedsak 
etter Gjessing 1982): 

1. En tverrfaglig inventering av naturen i nedbørfeltet der 
inngrepene skal foretas. For å kunne beskrive endringene 
må en identifisere virkningen av inngrepene på hver kom
ponent og på relasjonene mellom disse. Den opprinnelige 
tilstanden, referansetilstanden, før inngrepene foretas 
bør knyttes til tilstanden i ett eller flere referanse
vassdrag. 
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2. på basis av inventeringene og med støtte i en faglig 
referansebase må det foretas en verdivurdering av naturen 
i vassdraget. 

3. Man må også vurdere om naturen er under endring uavhengig 
av de planlagte inngrep og søke å beskrive utvikling og 
fremtidig tilstand slik den ville bli ved naturlig og 
menneskelig påvirkning. 

4. Man må så søke å forutsi hvilke endringer i naturmiljøet 
de planlagte inngrepene vil føre til (med nødvendige 
romdimensjoner og tidsdimensjoner). Dette er kjernen i, og 
den vanskeligste delen av konsekvensvurderingen. 

5. Det er forskjellen i utvikling med og uten inngrep som er 
den egentlige konsekvens av inngrepet. Det er altså nød
vendig ikke bare å identifisere arten av endringene, det 
må også gis en bedømmelse av hvor store eller betydnings
fulle endringene må anses for å være, eller med andre ord 
i hvilken grad naturverdiene forringes eller går tapt. 

6. Det er viktig å vurdere ev. skader i relasjon til 
hvorledes de kan reduseres gjennom avbøtende tiltak. 

Ved konsekvensvurdering må det opereres med ulike romskalaer: 

1. der inngrep foretas, 
2. i de nærmest tilgrensende områder (nærvirkning, nabo 

virkning) , 
3. i fjernereliggende områder (fjernvirkning). 

Samtidig må det opereres med ulike tidsskalaer: 

1. under anleggsperioden, 
2. umiddelbart etter at anlegget er ferdig, 
3. langtidsvirkninger, ettervirkninger, utvikling over tid. 

En må betrakte: 

1. de direkte (umiddelbare) konsekvensene, 
2. de indirekte (sekundære, tertiære ... ) konsekvensene. 

Ved etterundersøkelser i den konkrete sak må e~ undersøke 
forholdet mellom de forutsette og de uforutsette konsekvenser, 
og det forestås sammenlikninger med de valgte referansevass
dragene. For tiden pågår igjen diskusjonen om behovet for 
langtidsserier i referansevassdrag. 

Formålet med disse konsekvensvuderingene er å bidra til å 
klarlegge hvorledes inngrep kan gjennomføres med minst mulig 
skadevirkning for naturmiljøet i vassdraget. 
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Referansevassdrag 

Skal effektene av inngrep klarlegges, er det nødvendig å ha 
naturlige elvesystemer som referanse. Effekter som skyldes 
naturlige svingninger, klimaendringer og påvirkninger av 
miljøet pga. lufttransporterte forurensninger (f.eks. sur 
nedbør) må skilles ut. En oversikt over det faglige behov for 
referansevassdrag er gitt av i forbindelse med verneplan
arbeidet (Eie et al. 1992). Atna, som er vernet, er det vass
drag som er best undersøkt, og her bygges det opp hydrologiske 
og biologiske måleserier. 

Andre momenter kommer også forstyrrende inn når inngrepenes 
konsekvenser skal klarlegges. Bruken av arealene har endret 
seg i raskt tempo. Omlegging av driften innen jord- og skog
bruk forårsaker vesentlige endringer. Alt dette påvirker igjen 
avrenningsforholdene. 

Dessverre har det vist seg vanskelig å få finansiert et eget 
prosjekt for å holde aktivitetene i gang og videreutvikle 
disse. DN, SFT og NVE har derfor gått sammen om å få innsamlet 
de nødvendige feltdata, slik at langtidsmåleserier kan etable
res. 

For oss i NVE er det utrolig at det fra miljøvernforvalt
ningens side skal være så vanskelig å få dette frem som en 
prioritert sak i budsjettsammenheng. 

Teori - metodikk - erfaring 

Fundamentet for utredningene er gitt ved stikkordene: teori, 
metode, mål og erfaring. 

a. Teori (i hovedsak etter Gjessing 1982). Utviklingen av et 
teoretisk fundament bør foregå i et aktivt utrednings-janvendt 
forskningsmiljø, i kontakt med andre fagmiljøer, med grunn
forskningen og forvaltningen. Det må klarlegges hvorledes 
kunnskap og forståelse i de enkelte vitenskapsgrenene sammen 
med generell økologisk kunnskap best kan brukes så den tjener 
forvaltningen av naturressursene innen de legale rammene. En 
konsekvensvurdering i et vassdrag kan bare gjennomføres med 
basis i et solid teoretisk fundament. 

b. Metode (i hovedsak etter Gjessing 1982). Det er avgjørende 
at man finner måter å "operasjonalisere" teorien på, at man 
får teorien omsatt i praktisk virksomhet som er avpasset etter 
de aktuelle oppgavene. Det er nødvendig å komme frem til et 
opplegg for undersøkelses- og vurderingsarbeidet i hvert 
vassdrag som er så effektivt (raskt, sikkert og billig) som 
mulig, dvs. mest mulig tilfredsstillende for alle parter 
(samfunnet generelt, utbygger, naturinteresser) . 
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Et viktig punkt er målformuleringen, eller det mandat utred
ningen er gitt. Før en utredning utføres må også dens bruk 
være klarlagt, slik at den gir det nødvendig faglig grunnlag 
for brukerens vurdering. 

Det er imidlertid like viktig at de som skal ivareta natur
interessene (og andre "interesser") gjør det klart hva de 
mener er nødvendig for å foreta sine vurderinger og for å 
kunne ta vare på de interesser de representerer. Under
søkelsene og vurderingene må være faglig holdbare og må kunne 
etterprøves av andre fagkyndige, samtidig som de må virke 
overbevisende på planlegger, konsesjonsmyndigheter og på 
offentligheten forøvrig. 

c. Erfaringer. Det er altså en rekke naturforhold som blir 
berørt aven kraftutbygging i et vassdrag. Konsekvens
utredninger blir derfor et fundament for de vedtak som skal 
fattes av forvaltningen og de senere bestemmende organer. 
Dessuten for de tiltak som skal utføres for å redusere skade
virkningene og ivareta naturens mangfold. 

Erfaringen har vist at det er nær sammenheng mellom kunnskaps
nivå og kvalitet på konsekvensvurderinger. Det er helt natur
lig, da konsekvensvurderinger slett ikke er noe lett oppgave. 
Ikke desto viktigere er det for forvaltningen at de mest 
kompetente forestår slike oppgaver. 

Miljøvernministeren påpekte også dette nylig på en forsker
konferanse, hvor han bl.a. spesielt fremhevet "betydningen av 
føre var-prinsippet og betydningen av å trekke på forskere for 
å få et vitenskapelig grunnlag til konsekvensanalyser før 
tiltak settes i verk" (Berntsen 1992) . 

Med dagens interesse hos forskningsinstitutt, universitet og i 
konsulentbransjen for disse spørsmål, bør dette tilsi gode 
analyser. Likevel må en være på vakt for lettvinte rapporter 
fra useriøse bidragsytere. Oppgaven er så vanskelig og kreven
de at forvaltningen forventer en viss styring av arbeidene. 

Dette tema har interessert de involverte i lang tid. Det kan 
nevnes at i 1981 var det en debattrunde i NVEs daværende 
husorgan "Fossekallen" hvor bl.a. VRs direktør, Ulf Riise, og 
nåværende direktør i Sogn og fjordane Energiverk, Richard 
Solheim, var involvert sammen med naturviterne Halvorsen, 
Faugli og Moss i Kontaktutvalget. Stikkordene for debatten 
var; sammenblanding av mål og middel, manglende bruk av erfa
ringer fra tidligere reguleringer, systematisk ensidighet -
(bare omtaler skader og ulemper), manglende kvantifisering, 
subjektive eksperter. Som en av naturviterne vil jeg også 
minne om at vi allerede den gang påpekte behovet for etter
undersøkelser, "slik at vi får mulighet til å kontrollere våre 
egne konklusj oner". (Halvorsen et al. 1981). Det alle i denne 
debatten var enige om var at ansvaret for å fremskaffe det 
tilstrekkelige erfaringsgrunnlaget må ligge hos forvaltnings-
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organene og det ble påpekt at NVE burde være hovedetaten. på 
en måte er det hyggelig å minnes dette, nå når NVE oppsummerer 
første fase av Etterundersøkelses-programmet. 

på begynnelsen av 70-tallet var det ikke vanlig med utrednin
ger innen natur og miljø, og langt mindre noe apparat til å 
organisere dette. Enkelte faglige forhold bl.a. de hydro
logiske ble ivaretatt gjennom vilkår. Hydrologi har klar 
relevans til energiproduksjon og var dermed av interesse 
for søkeren å få ivaretatt. De mer naturfaglige undersøkel
sene var å mene som "avlat" for å få en faginteressert forsker 
til å videreutvikle sitt fagfelt. Det var ofte ikke bedt om 
rapport engang, og forskerne var fornøyd når de fikk dataene 
inn i sine øvrige samlinger. Selvsagt gjelder ikke dette alle 
og etterhvert ble det utviklet retningslinjer for undersøkel
sene og arbeidet ble organisert og sett i sammenheng med 
forvaltningen av vassdragsressursene. 

på denne bakgrunn er det ikke rart at en fikk faglige på
stander og konklusjoner, som i ettertid virker underlige. 
Ny erkjennelse kan ofte gi nye konklusjoner. Det er også 
en erkjennelse. Likevel er det nok et moment mange glemmer 
i denne diskusjonen, som er uhyre viktig. Innenfor natur og 
miljø var det viktigste i startfasen å få påpekt om verdifulle 
og uerstattelige faglige naturdokumenter var truet. Å sikre 
disse mot inngrep ble det viktigste. Deretter ble det viktig å 
få kartlagt disse lokaliteter om de ble ødelagt eller forrin
get. Først senere kom vurderinger av om hvilke endringer i 
prosessene som kunne oppstå av inngrep på kort eller på lang 
sikt. 

Arbeidet med Verneplanene for vassdrag ble intensivert i 70-
årene. Likevel følte de som arbeidet med naturfaglige proble
mer et ansvar for å påpeke at samfunnet var i ferd med å gjøre 
inngrep i de siste rester av verdifull vassdragsnatur. Forsk
erne hadde en plikt, til å rope et varsku om dette. I en 
oppsummering av "virkningsundersøkelser" gitt av Kontaktut
valgssystemet, fremkommer at det ble avsluttet et prosjekt 
høsten 1981 i Årøy, og at det sommeren 1982 startet opp ett 
prosjekt i Skjomen, begge innen fluvialgeomorfologi. Ikke ett 
prosjekt var igangsatt innen de biologiske disipliner (Halvor
sen 1983). Og husk hva er hensikten med virkningsunder
søkelsene - jo - at de "skal i første rekke fremskaffe data
grunnlag for å vurdere i hvilken grad forutsigelser om miljø
effekter av reguleringsinngrep holder stikk. Etterundersøkels
er er også nødvendig som grunnlag for iverksettelse av eventu
elle kompensasjonstiltak (terskeldammer, anlegg for fiske
produksjon osv.). Endelig skal undersøkelsene bidra til kompe
tanseoppbygging og fremskaffe kunnskap om effekter av vass
dragsreguleringer". Lenger var en ikke kommet. 

Og hvorfor var det slik? I forbindelse med konsesjonssøknader 
ble det kun akseptert undersøkelser som hadde relevans for ja
nei-problematikken. Og søkeren måtte betale. De ansvarlige 
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myndigheter, Miljøverndepartementet inkludert, var aldri 
interessert i å bevilge midler til kompetanseoppbyggende 
etterundersøkelser før NTNF og NVE fikk gjennomslag for FoU
program innen dette felt. 

Dette er balast en må ha med seg når evalueringer av tidligere 
rapporter foretas. En bygger sine saksvurderinger på den 
kompetanse og erfaring man har der og da. Universitetene hadde 
den gang heller svært liten interesse av å delta i slike 
anvendte prosjekter. Det var nærmest diskvalifiserende i ens 
vitenskapelige løpebane å ha deltatt i slike prosjekter. 

Nå skal det også sies at det er gitt konklusjoner som savner 
enhver bakkekontakt med hva saken gjelder. Det viktigste var å 
få frem at dette var et "fint og vakkert" område og behovet 
for ytterligere undersøkelser er "meget stort". 

Og et annet viktig poeng. Forskerne fikk heller aldri kon
struktiv kritikk hverken fra forvaltningen eller konsesjons
søker på sine arbeider. Som regel hørte man ikke noe eller så 
ble ens konklusjoner eller manglende sådanne uthengt på egnede 
konferanser o.l. Slike forhold skaper ikke bedre kvalitet. på 
det utall av rapporter jeg ga til konsesjonssøknader frem til 
midt på 80-tallet, husker jeg bare en rapport (til Saltfjell
Svartisen-utbyggingen i 1979) hvor det ble gitt konstruktiv 
kritikk, forøvrig fra Hillestad, daværende fagsjef i NVE. 

Jeg sier alt dette for at den oppvoksende generasjon av 
forskere og forvaltere skal få med noe av bakgrunnen for 
hvorfor vi står der vi står i dag. 

Det jeg nå har omtalt gjelder spesielt for de fagfelter som 
ikke er involvert i skjønnsrettsammenheng. Det er klart at 
skjønnsretten har en helt annen myndighet og mulighet til å 
bygge opp kompetanse enn andre. 

Skjønnsrettens sentrale oppgave er å fastsette økonomisk tap 
og i tillegg fastsette tiltak som har sammenheng med nærings
og bruksutøvelse. Fiske står sentralt under disse forhand
lingene. Derfor er det ofte blitt pålagt fagundersøkelser i 
vassdrag hvor naturfaglige forhold av betydning for fisket 
er blitt utredet. 

Et annet påtagende trekk er at flere og flere ulike forsk
ningsinstanser forsøker å bygge opp kompetanse innen kjente 
fagfelter. Egentlig ikke noe galt i det. Men ofte fører dette 
til som Sildemelfabrikkenes landsforening påpekte i et brev 
til NTNF nylig om "gal bruk av offentlige midler" i forbindel
se med utarbeidelse aven fagrapport. Og de konkluderer: 

"Her har man altså hentet kompetanse fra en næring som 
konsulenter/rådgivere skal bruke til å gi samme kompetanse 
tilbake til næringen. Dette virker ikke særlig hensiktsmes
sig. " 
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Til slutt må det nevnes at ved innføringen av den nye energi
loven har aktørene i energiforsyningen fått nye betingelser. I 
dag er det markedsbasert kraftomsetning og monopoltilstanden 
er brutt. Dermed er det innført en bedriftsøkonomisk vurdering 
som styrer produksjonsverkenes engasjement. Dette har medført 
et klart press mot omfanget av konsekvensutredningene og 
behovet for de ulike fagfelt. 

Vurdering og evaluering av utførte utredninger og behovs
analyser av viktigheten, er alltid på sin plass. Men dette må 
ikke gå så langt at de økonomiske forhold styrer de miljø
messige. Økonomisk verdsetting er en håpløs konfliktløser i 
beslutninger som er kontroversielle av miljømessige årsaker. 

Vår natur lar seg ganske enkelt ikke kvantifisere økonomisk. 
Men husk at Stortinget gjennom Verneplanene for vassdrag har 
vurdert verneverdiene høyere enn potensielle inntekter ved 
kraftproduksjon og således gitt avkall på hundretalls millio
ner i enkelte vassdrag. Dette sier litt om naturens verdi. 

FORVALTNING OG FoU 

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

Forvaltningen av vassdragsressursene når det gjelder bruk og 
vern bygger i hovedsak på Verneplan I-IV for vassdrag og 
Samlet plan for vassdrag. Annen bruk av vassdragene er ikke 
underlagt noen hovedplan, men ulike lover gir visse restrik
sjoner. Verdt å merke seg er at Verneplanene for vassdrag bare 
omfatter vern mot kraftutbygging. Dette har skapt forvalt
ningsmessige problemer (NOU 1992:12A). NVE arbeider derfor nå 
med å utvikle differensierte forvaltningsregler for de vernede 
vassdragene (Pettersen & Eikenæs 1992). 

Mellquist påpekte i en artikkel i Fossekallen i 1982 at det 
var urimelig at utbyggerne skal dekke basisforskning som går 
langt utover den enkeltes vassdragsreguleringsområde. Han 
hevdet videre "Dette er en samfunnsoppgave som må dekkes opp 
fra annet hold. Jeg for min del ser dette som en klar felles
oppgave for flere departementer. Det er nemlig mange typer 
inngrep som foretas i naturen som fordrer eksakt den samme 
basisviten som vassdragsreguleringer" (Mellquist 1982). 

Jeg er enig. Dette gjelder også i dag. Utover det engasjement 
som bransjen selv og NVE har tatt, har det vært lite økonomisk 
bistand å få. Universitetene har nok gått inn og subsidiert 
sine arbeidsfunksjoner noe og forskningsinstituttene har lagt 
inn noe lignenede, mens forvaltningsorganene på miljøsiden i 
denne sammenheng stort sett bare ønsker å være gratis
passasjerer og medlem av styringsgruppene. 
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Forvaltningen har klare behov for kunnskapsinnhenting gjennom 
forskning. Forvaltningen bør definere disse FoU-oppgavene selv 
og ikke overlate det i sin helhet til utenforstående. Denne 
type forskning har jeg tidligere omtalt som forvaltningsrettet 
forskning. Dette betyr igjen at forvaltningen må ha til
strekkelig kompetanse til å møte forskerne og forsknings
bransjen på deres egne premisser og tale forskernes språk. 
Det er det ikke alltid like lett å få gjennomslag for, - og 
det er heller ikke alle institusjoner som har innsett betyd
ningen av å være på offensiven her. 

vi har nemlig i en periode nå hatt særdeles mange utenforstå
ende som har villet fortelle forvaltningen hvor den har sine 
problemer og behov. Dette er ikke ønskelig. Forvaltningsrettet 
FoU er et supplement til den grunnforskning og anvendte forsk
ning Norges forskningsråd har ansvaret for. Forvaltningen er 
ikke ute etter å løse de siste sannheter, men forbedre grunn
lag for de beslutninger som fortløpende må tas. 

Forskningsbegrepet i den sammenheng vi her snakker om, har 
blitt noe utvannet og tøyd i det siste. Dersom man skulle peke 
på visse særtrekk ved forvaltningsrettet FoU så måtte det vel 
være at forvaltningens behov går en aning mer i retning av "U" 
enn "F", dvs. med et tyngdepunkt mer i retning av utrednin
ger, utvikling og utdanning (kompetanseoppbygging). Distink
sjonene er imidlertid hårfine og kanskje ikke bryet verd å 
jakte på. 

Er det så bare kunnskapsinnhentingen som rettferdiggjør for
valtningens inntreden på forskningsarenaen? Nei. Koordinering 
av utredninger, undersøkelser og forskning kan være meget 
nødvendig, ikke minst av ressursbesparende hensyn. Aven eller 
annen merkelig grunn synes også forskere å like seg best i de 
bed hvor det fra før er trangt om plassen. Igjen kan man 
trekke frem eksempler fra situasjonen på vannkraftsektoren i 
70-årene. 

Den gang var det en rekke større og mindre forsknings
institusjoner og enkeltpersoner som arbeidet med omtrent det 
samme. Alle hevdet at dette var til forvaltningens beste, men 
koordineringen dem imellom var minimal. 

Et annet moment som tilsier at forvaltningen bør engasjere seg 
innen FoU-sektoren er at man ofte møter den samme problem
stilling i mange enkeltsaker. Typisk er dette i spørsmål som 
angår virkninger av inngrep på økologiske forhold, vannbalan
se, vanntemperatur, klimaeffekter osv. Slike problemstillinger 
har for ofte vært forsøkt avklarert ved enkeltprosjekter 
knyttet til en bestemt lokalitet og pålagt en enkelt utbygger. 

For det første har disse enkeltundersøkelsene langfra gitt den 
ønskede effekt. Resultatene var ikke sammenlignbare med andre 
undersøkelser pga. forskjellig metodikk eller spesielle for
hold gjorde overføringsverdien liten eller lik null. Det er 
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også grunn til å stille spørsmålet om det er riktig å pålegge 
en enkelt "inngriper" alle kostnadene med å hente inn basis
kunnskaper i det omfang som man enkelte ganger gjorde. 

NVE har derfor gått aktivt inn ved initiering og oppfølging av 
forskningsprosjekter og -program. For tiden har vi som kjent 
ansvaret for "Biotopjustering", "Etterundersøkelser" og "Vass
dragsdrift". 

I de program forvaltningen styrer, vil forskerne ha kontroll 
med og ansvaret for kvaliteten på resultatene. Forvaltningen 
både skal og må være aktiv ved å legge premissene og definere 
målet, men må for enhver pris være edruelige i sin holdning 
til de resultater som kommer frem. Det jeg her sier har selv
følgelig ikke noe å gjøre med faglig diskusjon av resultater, 
eller om forvaltningen velger å følge de signaler som ligger i 
resultatene, men går på forhold som "bestillingsverk" og 
manipulering av data. 

Forskerne og forskningsinstitusjonene må på sin side være 
minst like edruelige i sin håndtering av data og resultater. 
De må ikke falle for fristelsen til å la egne meninger eller 
håp om fremtidige oppdrag styre kursen. 

Forskningsråd-funksjonen er i utgangspunktet en meget viktig 
funksjon som har sin berettigelse, la det ikke herske noen 
tvil om dette. Men det ligger dessverre visse snublefeller i 
selve strukturen. Ved starten av program bygges det opp en 
forsknings-administrasjon som nok kunne trenge en kritisk 
kost/nytte-gjennomgang. 

Og det er ikke gitt at de aktuelle problemer for forvaltningen 
nødvendigvis vil falle naturlig inn i disse programmene. Det 
er også nå signalisert at forskningsrådet vil konsentrere 
aktiviteten i storprogrammer. Jeg kan ikke si at erfaringen 
hittil med administrasjonen av EFFEN-programmet tilsier dette. 
Det er ikke lett for forvaltningen å nå frem med sine behov. 

Vassdragsforskning og miljø 

NVEs initiering og engasjement innen vassdrags forskning er 
helt i tråd med Stortingsmeldingen om norsk oppfølging av 
verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Her slås det fast 
at det er de enkelte sektororganers ansvar å innarbeide miljø
hensyn i sin ordinære virksomhet. Dette prinsipp er overordnet 
også for organiseringen av miljøvernforskningen. Miljøvern
minister Berntsen påpekte dette spesielt under en forsknings
konferanse om miljø og utvikling på Vettre i jan. 1992 og sa 
videre: 

"det vil si at det organ som har ansvaret for forskning 
innenfor en sektor, også skal ha ansvaret for 
miljørettet forskning innen denne samme sektoren." 

og videre: 
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"Dette vil jeg understreke for det blir mye strid om 
dette framover" (Berntsen 1992) . 

NVE har tatt dette ansvaret ved planleggingen av sine 
forskningsprogram. 

NVEs PROGRAM OM ETTERUNDERSØKELSER 

Ved oppbyggingen av programmet tok vi utgangspunkt i de ulike 
reguleringsinngrep som finnes, på forskjellige steder i lan
det. Det var ønskelig å se hvilke virkninger disse medførte i 
vassdragene. Ved å gjennomføre undersøkelser i felt etter 
inngrepene fant sted, burde det være mulig å få frem virknin
gene. 

Videre ble det foretatt en systematisering av uttalelser, 
påstander, antakelser o.l. som ble fremsatt under konsesjons
behandlingen for utbyggingen i Aurlandsvassdraget og Skjoma. 
Ved å koble disse to vinklingene ville det være mulig å 
sammenligne de gitte uttalelsene i forfasen med det som 
senere faktisk skjedde. på den måten kan forvaltningen 
umiddelbart få verifisert faktisk en rekke både negative 
og positive virkninger. 

Programmets mål 

Hensikten er å: 

* klarlegge om konsekvensanalysene holdt mål, faktisk og 
metodisk og forbedre forutsigelsesmetodene, 

* gi økt viten om inngrepenes innvirkning på natursystemene 
(prosessene) , 

* gi grunnlag for biotopjusterende tiltak. 

Fag og vassdrag 

Innen Etterundersøkelses-programmet inngår de tradisjonelle 
naturvitenskapelige fagfelt som geofag, hydrologi, ferskvanns
økologi, botanikk og ornitologi. Men også friluftslivs- og 
landskapsproblematikk er trukket inn. Videre er det lagt vekt 
på å få frem tverrfaglige problemstillinger, fordi de geo
økologiske prosessene må sees som en enhet for å forstå inn
grepenes virkelige konsekvenser. Det er lagt opp til prosjek
ter hvor resultatene forventes å ha overføringsverdi. Dette er 
et vanskelig tema, fordi vassdragene er av så ulik type. 

Det eksisterer i dag et betydelig faglig materiale fra under
søkelser i vassdrag, hovedsaklig for inngrep (spesielt ved 
kraftutbygginger) vedr. natur og miljø. Materialet er i liten 
grad bearbeidet og krysskoblet med sikte på å trekke ut 



60 

generelle kunnskaper som har gyldighet utover det enkelte 
vassdrag. 

Programmet har altså lagt til grunn foreliggende materiale 
innen problemområdet, som fra "Terskelprosjektet" (Mellquist 
1985) og NTNFs program "Miljøvirkninger av vassdragsutbygging" 
(NTNF 1989). Videre er det, med ulike arrangører, gjennomført 
en rekke kunnskaps oppsummerende seminarer innen relevante 
fagfelt som lokalklima, isforhold, grunnvann, vannkvalitet 
m.v. 

I Aurlandsvassdraget og Skjoma er det gjennomført en syste
matisk innsamling av foreliggende uttalelser om natur og land
skap. Tidligere har Universitetet i Bergen utarbeidet 
prosjektforslag for etterundersøkelser i Aurlandsvassdraget. 
Dette ses nå i sammenheng. I Skjoma er det tidvis gjennomført 
visse etterundersøkelser, bl.a. i fluvialgeomorfologi (Faugli 
1987) og visse biologiske forhold (Heggberget 1982). 

Begroing i tørrlagte elveløp har vist seg flere steder å være 
et problem. Pga. flomsituasjoner plikter utbyggeren å holde 
elveløpene intakte. Det ble forsket på å finne frem til prak
tiske metoder for å fjerne vegetasjonen. Dette er et samar
beidsprosjekt mellom utbyggeren, botanikeren og NVE. Prosjek
tet er nylig avsluttet (0sthagen 1992) . 

Organisering 

NVE har den overordnede styring, og det er et nært samarbeid 
med andre involverte forvaltningsorgan, utbyggere og kommuner. 
Det er hittil bevilget direkte ca. 9 mill. kr. til programmet, 
og landets ledende fagmiljøer står for forskningsinnsatsen. I 
rådgivende utvalg for de enkelte vassdrag deltar representan
ter fra kommune, utbygger, fylkesmann, og miljøforvaltningen. 
I tillegg kommer undersøkelser/utredninger bekostet gjennom 
pålegg og av andre aktører. De involverte forskningsinstanser 
har også til en viss grad subsidiert sin innsats. 

Det arbeides også nært mot utdanningsinstituttene. To hoved
oppgaver er bl.a. direkte initiert av programmet. Den ene 
oppgaven omhandler vegetasjonsetablering på steintipper i 
Aurlandsdalen, den andre tar for seg løpsutvikling og endret 
materialtransport som følge av reguleringen i Fortunvassdraget 
(Fergus 1992) . 

OED sier i sin omtale av programmet (jf. St.prp. nr. 15 (1987-
88) s. 10): 

"Utover videreføringen av de aktiviteter direktoratet har 
satt igang, har direktoratet et klart ansvar for å koor
dinere kommende prosjekter fremmet av fagmiljøene og 
signalisere relevante forskningsprosjekter til miljøene." 
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I flere konsesjonssaker blir det gitt pålegg om etterunder
søkelser av ulike slag. Disse undersøkelsene må sees i sammen
heng med FoU-programmet. 

Tverrfaglighet 

For å forstå de mange relasjoner og bindinger, er tverrfaglig 
samarbeid og forskning ofte nødvendig. Viktigheten av dette 
blir stadig større, et forhold som også nylig er påpekt av 
miljøvernminister Berntsen (1992). 

Forskningsmessig er tverrfaglig samarbeid vanskelig å få til 
av ulike årsaker. Forskerne arbeider lett i nisjer. Ofte blir 
det en flerfaglig syntese i stedet. Dette setter krav til de 
involverte. I Terskelprosjektet ble det etablert slikt samar
beid gjennom forskningen i bl.a. Eksingedalen (Mellquist 
1985). Sanduren Fåbergstølsgrandane (Rye 1987, Faugli et al. 
1991) og Aurlands-vassdraget (Faugli 1991) er egnede områder 
for slike studier. Det stiller krav alt i planleggingsfasen, 
slik at det blir fokusert på de tverrfaglige problemstilling
ene når feltopplegget fastsettes. Som regel har det sviktet på 
dette punktet. Det er helst når sluttrapporteringen skal finne 
sted at ønske om tverrfaglig samarbeid fremtrer. 

Feltstasjonen i Eksingedalen er bl.a. etablert for å stimulere 
tverrfaglig forskning. Universitetet i Bergen (UiB), grenda
laget i Eksingendalen og NVE gikk sammen om å oppusse den 
gamle skolen øverst i dalen. Den tjener nå som grendehus og 
feltstasjon og er utstyrt også slik at forelesninger kan 
holdes her. Vaksdal kommune og utbyggeren BKK har ytet finan
siell støtte. Det er en intensjonsavtale mellom Universitetet 
i Bergen og NVE som ligger til grunn. UiB vil legge hovedfags
kurs, ekskursjoner m.v. hit, mens NVE vil stimulere til at FoU 
legges til dalen og vassdraget. Vår Hydrologiske avdeling har 
fulgt opp og etablert avløps- og klimastasjon her. 

Informasjon 

Regjeringen legger vekt på at det fra FoU-programmer skal gis 
informasjon og publisering av resultater, når slike foreligger 
(St. meld. nr. 28 1988-89, Berntsen 1992) . 

I Etterundersøkelses-programmet er en rekke ulike opplegg for 
å informere de ulike aktørene blitt benyttet. Ja, denne konfe
ransen er et ledd i dette opplegget. 

Innen selve programmet har de involverte forskerne rapport
eringsplikt til oppdragsgiveren. Dette skjer i form av års
rapport og sluttrapport. Den siste ofte i instituttets egen 
serie. De årlige rapportene blir av oss satt sammen til pro
grammets statusrapport for det aktuelle året. Dette er vår 
rapport til bevilgende og overordnede myndighet. Denne 
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rapporten utgis i NVEs publikasjonsserie. Videre har vi arran
gert seminarer vedr. relevante vassdrag som Aurlandsvass
draget, Ekso, Dokka, Jostedøla, Skjoma og Orkla. 

Videre har vi stimulert forskerne til å publisere sine resul
tater internasjonalt; på konferanser og i vitenskapelige 
tidsskrift. Senere i år vil Norsk geografisk tidsskrift vie 
et eget nummer på Aurlandsvassdraget, hvor samfunnets bruk av 
vassdraget er hovedtema. Dette utgis i samarbeid med NVE og 
Universitetsforlaget innen Etterundersøkelsesprogrammet. 

Resultatene er blitt presentert popularisert gjennom ut
stillinger (i Vangen kraftverk, i Jostedalen, i NVE og på 
Finse 1222), gjennom tematurer i samarbeid med Den norske 
turistforening og Finse 1222. Brosjyrer er blitt laget og 
foredrag er blitt holdt. For Jostedøla ble det utgitt en 
spesiell bok i samarbeid med Statkraft og Universitetet i 
Bergen (Faugli et al. 1991). NVE har også fått utgitt en 
spesialutgave i sin Kraft og miljøserie over temaet "Vannkraft 
og landskap" (Hillestad 1992) . 

Jeg vil poengtere at forskerne har vist stor interesse for å 
delta på de ulike infotiltakene. Det har hele tiden vært en 
glede å samarbeide med dere alle. 

Kunnskapsformidling og informasjon i dette programmet har 
hittil bestått av: 

årsrapporter fra prosjektene - programmets årsrapport, 
sluttrapport fra prosjekt i fagrapport, 
programmets sluttrapport, 
vitenskapelig publiserte artikler, 
innlegg på seminarer, konferanser, 
publisering i konferanserapporter o.l. 
popularisert stoff i egne brosjyrer og bøker, 
andre informative tiltak for ulike grupper, 
* utstillinger, 
* tematurer, 
* foredrag, 
* artikler i årbøker. 

SLUTTORD 

Jeg vil til slutt komme tilbake til Miljøvernministerens 
innlegg på en forskerkonferanse for ett år siden. I sitt 
innlegg "Regjeringens syn på den videre satsing innen miljø
og utviklingsforskning i Norge" tok han opp utfordringene 
fremover (Berntsen 1992). Han la en annen Bergenskonferanse 
til grunn. Jeg tør hevde at en rekke av de punktene han frem
hevet omkring forskernes ansvar og rolle i forhold til miljø
problemene, er nettopp de NVE har lagt til grunn for sine 
programmer. Både innen "Etterundersøkelser" og "Biotop
justeringer" er det nettopp miljøet som er viktig. 
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Samfunnet har vedtatt at det og det skal gjøres og det skal 
tas hensyn til miljøet. Inngrep i vassdrag; konsekvenser og 
tiltak er jo nettopp å sette miljøet i fokus. 

I disse programmene mener jeg at vi har lagt til rette for at 
(jf. Berntsen 1992, s 6); 

"Forskerne har et ansvar for å formidle sin forskning på 
en forståelig og presis måte, samtidig som de må peke på 
områder hvor det er kunnskapshull og usikkerhet med 
hensyn til forutsigelsen". 

"Forskerne må kunne forske og publisere sine resultater 
uten hensyn til konsekvensene av sine forutsigelser og 
analyser" . 

"Forskerne plikter å gjøre seg kjent med allmennhetens 
bekymringer og forventninger og til å inkorporere dette 
i sin forskning". 

Jeg finner i det hele stort samsvar mellom vårt opplegg og det 
Miljøvernministeren legger opp til. Dette burde indikere at 
samarbeid mellom de involverte aktørerer og spesielt fra 
"miljøvernfamilien" burde bli det beste. vi har nettopp gjen
nom konferansens program vektlagt dette, slik at samarbeid 
skal bli mulig, jf. de instanser som er representert i panelet 
i sluttdebatten. Tiden vil vise om det blir slik. 

De forskningsresultater som fremkommer vil få betydning for å 
forbedre konsekvensanalysenes opplegg i fremtiden. Der det er 
behov for å arbeide videre med avbøtende tiltak, tas dette opp 
i "Biotopjusteringsprogrammet". 

Forvaltningen, ihvertfall NVE, vil legge stor vekt på de 
resultater og konklusjoner som blir fremlagt på denne konfe
ransen og i de aktuelle FoU-program. vi trenger hjelp fra 
forskerne for å kunne utføre en best mulig forvaltning. 
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1. INNLEDNING 

Fagfeltet hydrologi kan defineres svært vidt, men vil da 
omfatte også kjemiske og biologiske forhold som under denne 
konferansen behandles inngående, og sikkert bedre, av andre 
foredragsholdere. I dette foredraget dekker derfor hydrologi 
bare følgende parametre: Vannføring, vannhastighet, vanntempe
ratur, isforhold og breer. Jim Bogen omtaler sediment transport 
i neste foredrag og Noralf Rye vil behandle generelle grunn
vannsforhold i sitt foredrag. Her behandles grunnvann bare når 
det influerer på noen av de parametrene som er nevnt ovenfor. 

Konsekvenser av inngrep i vassdrag på ovenfornevnte hydrolog
iske parametre har her i landet stort sett bare blitt under
søkt i forbindelse med vannkraftutbygging. Reguleringer av 
innsjøer til drikkevann og fiskeoppdrettsformål vil kunne gi 
de samme endringer som reguleringer til vannkraftformål. Andre 
typer inngrep som kan tenkes å ville kunne gi endringer av 
noen betydning, er grusuttak (isforhold, vannhastighet), 
kanaliseringlutretting av elveløp (isforhold, vannhastighet), 
endringer i kantvegetasjon (vanntemperatur), kjølevannsutslipp 
(vanntemperatur, isforhold) og jordbruksvatning (vannføring). 
såvidt vites er det i Norge ikke foretatt systematiske etter
undersøkelser etter slike inngrep. 

1.1 Historikk 

Hydrologiske konsekvenser av inngrep i forbindelse med kraft
utbygging har vært studert i Norge sålenge det har foregått 
kraftutbygging av noe omfang. Dette skyldes selvfølgelig at 
kraftutbyggingens primære forutsetning bygger på at det gjøres 
en endring av vannføringen i vassdraget. Selv om det var 
vannføring- og vannstandsendringene som først ble studert, 
spesielt i relasjon til fløtningsinteresser, så gikk det ikke 
lenge før også konsekvensene på isforholdene ble tatt opp. Det 
viste seg nemlig at Aursundreguleringen i 1924 medførte store 
isproblemer nedover i Østerdalen. I den forbindelse må nevnes 
Olav Deviks arbeider som førte frem til hans doktoravhandling 
(Devik 1931). Var dette den første norske doktoravhandling som 
analyserte konsekvenser aven kraftutbygging? 

Utover i 1950- og 60-årene ble det gjennomført en rekke store 
kraftutbygginger hvor de hydrologiske konsekvensene ble under
søkt, primært i tilknytning til vassdragsskjønn. I disse årene 
ble dette en av Hydrologisk avdelings hovedoppgaver. Den 
primære fagdokumentasjon finnes i form aven rekke rapporter 
og notater fra avdelingen. En samlet oppsummering av disse 
erfaringene ble gjort av Otnes og Ræstad 1971. Andre kunn
skapsoppsummeringer som bør nevnes er flere publikasjoner fra 
Norsk Hydrologisk Komite. Vannføringer er behandlet av Otnes 
og Sværen 1983, grunnvann av Bryn, Rognerud og Aars 1986, 
fjorder av Andreassen og Asvall 1985 og isforhold av Roen 
1988. på nordisk basis bør også nevnes publikasjonene fra de 
Nordiske Hydrologiske Konferanser, spesielt den fra 1980, 
Uppsala Universitet 1980. 
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I 1982 ble MVU-programmet (Miljøvirkninger av vassdragsut
bygging) startet i regi av NTNF. Dette programmet hadde et 
eget prosjekt under tittel: "Etterundersøkelser" med mål å 
"klarlegge for noen utvalgte vassdrag hvordan det gikk etter 
reguleringen i forhold til det som var forutsagt". I dette 
prosjektet ble bl.a. flomforhold og is- og vanntemperatur
endringer analysert i Hallingdalsvassdraget, Ulla-Førreområdet 
og i Orkla-Grana. Konklusjonene er referert i MVU-sluttrappor
ten, (NTNF 1989). Etterundersøkelsesprosjektet kom først igang 
i MVU-programmets siste 2-3 år og sluttrapporteringen ble av 
ulike grunner ikke ferdig før programmet ble avsluttet. Bl.a 
var viktige deler av skjønnsundersøkelsene ennå ikke fullført. 
De hydrologiske deler av prosjektet ble derfor videreført i 
NVEs egne etterundersøkelsprogrammer og er rapportert der, 
bl.a. for Orkla (Tvede 1992a). 

Dette foredraget bygger i hovedsak på de ovenfornevnte publi
kasjoner og deres underliggende rapporter. Det har i tillegg 
vært nødvendig å gjøre noen analyser som så vidt vites ikke er 
rapportert tidligere. Spesielt gjelder dette om flomforhold i 
de undersøkte vassdrag. Eksemplene som det refereres til, er 
hentet fra de utbygginger som er nevnt i tab. 1.1. hvor det 
også er angitt årstall for igangsetting av kraftverket (ene) . 
De enkelte utbygginger omtales ikke nærmere her. 

Tab. 1.1. Kraftutbygginger hvor eksempler hentes fra. 

Vassdrag Kraftutbygging Igangsatt 

Glomma Aursundreguleringen 1924 

Hallingdalselva Hol, Hemsil, Uste 1949-67 

Suldalslågen Røldal, Ulla-Førre 1965, 1980-86 

Aurlandselva Aurland 1973-80 

Jostedøla Jostedal kr. verk 1989 

Orkla Orkla-Grana 1982-85 

Åbjøra (Nordland) Kolsvik kr.verk 1979 

Alta Alta kr.verk 1987 

2. TILTAK FOR Å AVHJELPE ULEMPER 

Tiltak for å avhjelpe de ulemper av hydrologisk karakter som 
kraftutbygging medfører, kan enten bli introdusert under 
konsesjonsbehandlingen eller kan bli pålagt gjennom skjønnsav
gjørelser under, eller etter, utbyggingsperioden. Erfaringene 
fra etterundersøkelsene i MVU-programmet var at positive 
effekter av evt. tiltak bare sjeldent ble vurdert av de 
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fagsakkyndige som prognoserte virkningene før konsesjons
avgjørelsen. Spesielt var dette tydelig ved de noe eldre 
utbygginger. Dette gjør det også vanskelig å sammenlikne 
resultater fra etterundersøkelser i disse vassdragene med de 
prognoserte endringer fra før utbyggingen. I dette kapitlet 
blir slike tiltak omtalt og noen erfaringer fra de enkelte 
utbygginger oppsummeres. 

2.1 Begrensninger i manøvreringsreglementet 

For å holde vannføringen eller vannstanden innen ønskete 
grenseverdier til visse tider av året, er det blitt vanlig å 
pålegge utbyggeren noen "kjøreregler" for vannforbruket gjen
nom kraftstasjonene og/eller vannstandsvariasjoner i magasi
ner. I mange tilfeller er det også hensynet til isforhold og 
fisk i elva nedstrøms kraftverket eller i magasinet som er 
bakgrunnen for begrensningene. Av de aktuelle utbyggingene har 
alle blitt pålagt mer eller mindre omfattende restriksjoner i 
manøvreringsreglementet. F.eks har Alta kraftverk strenge og 
detaljerte restriksjoner på driften om vinteren av hensyn til 
isforholdene (Asvall 1992) og i Ulla-Førre utbyggingen har 
hensynet til laksen i Suldalslågen gitt strenge restriksjoner 
om sommeren og høsten. For de nyeste kraftverkene, f.eks Alta, 
er begrensningene gitt for en 5-årsperiode. Etter denne perio
den gjennomgås erfaringene før det endelige manøvrerings
reglementet utformes. 

2.2 Minstevannsføringer 

Minstevannsføringer på bestemte deler av vassdraget kan påleg
ges og inngår da som en del av manøvreringsreglementet. Hen
sikten med en minstevannsføring er som oftest å begrense de 
biologiske eller forurensningsmessige skadevirkninger, men det 
kan også bli tatt rent landskapsestetiske hensyn. Minstevanns
føringer, metodikk og erfaringer med dette tiltaket i en rekke 
vassdrag, ble også analysert i et MVU-prosjekt (Ziegler et 
al., 1989). 

2.3 Selektiv uttapping 

Selektiv uttapping innebærer at det er lagt til rette for bruk 
av minst to inntaksdyp i et magasin. Hensikten er å kunne 
trekke ut vann med passende temperatur og/eller næringssalter 
i forhold til biologiske krav i elva nedstrøms. Under norske 
forhold vil et overflatenært inntak normalt bli brukt om 
sommeren for å unngå å trekke ut kaldt og næringsfattig vann 
fra laget under sprangsjiktet. I land med varmt sommerklima 
brukes ofte dypvanns inntaket om sommeren til å kunne senke 
vanntemperaturen. Utforming av og erfaringer med selektiv 
uttapping finnes i Ziegler et al. 1989b. I Norge har selektiv 
uttapping hittil bare vært brukt i Alta kraftverk. 
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Fig. 2.1. Terskel i Kvina ved Liknes. Terskelmagasinet 
er islagt mens elva nedstrøms fortsatt går 
åpen. Foto: A. M. Tvede. 

2.4 Dykket utløp og bobleanlegg i fjorder 

For å begrense en uønsket islegging av fjorder kan utløps
tunnelen fra kraftverk legges på et passende dyp (20 - 30 m) . 
Hensikten er å få blandet ferskvannet fra kraftverket inn i 
varmt og salt fjordvann slik at blandingsvannet ikke når 
frysepunktet før det har nådd fjordmunningen. Noe av samme 
effekten kan oppnås ved å bygge et bobleanlegg utenfor utløps 
området. I Norge er dykket utslipp benyttet ved Vangen kraft
verk i Aurlandsfjorden, Kolsvik kraftverk i Tosenfjorden og 
Jostedal kraftverk i Gaupnefjorden. Bobleanlegg er bygget i 
Ranafjorden. Erfaringene har vært gode ved alle disse stedene 
og det har ikke vært nevneverdige isproblemer i fjordene etter 
at anleggene var ferdige og driftpersonellet har fått noe 
erfaring med utslippsanordningene (Roen og Boe 1986) . 

2.5 Terskler og isbommer 

Terskler er blitt et meget vanlig syn i regulerte elveløp og 
da spesielt i elver med redusert sommervannføring. Den primære 
hensikt med terskler er å bedre biologiske og estetiske for
hold, men de har vist seg også å kunne gi andre positive 
effekter. på terskeldammene legger det seg raskt et isdekke om 
høsten og isforholdene blir oftest mer stabile enn i det 
elveløpet som eksisterte før terskelen ble bygd (fig. 2.1.). 
Om sommeren virker tersklene oppvarmende, spesielt dersom det 
er få eller ingen naturlige innsjøer oppstrøms i vassdraget. 
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Isbommer er vanligvis laget av sammenlenkete tømmerstokker og 
de legges ut oppstrøms kraftverks inntak eller på andre steder 
hvor en ønsker å påskynde dannelsen av et stabilt isdekke på 
elva. For at isbommer skal være effektive, må ikke vannhastig
heten være større enn ca. 0.6 m/s. Isbommer er ikke særlig 
vanlige i norske vassdrag, men benyttes regelmessig i 
Arendalsvassdraget. Erfaringene herfra er gode (P. Sødal, 
pers.medd.) En indirekte effekt er redusert frostrøyk. 

2.6 Fysiske tiltak i elveleiet og ved kraftverksinntak 

Det har vært gjort forsøk på å stoppe isganger ved å bygge 
ulike typer fysiske hindringer i elveleiet, bl.a. i 0ksna 
(Kanavin 1975). Erfaringene var ikke gode og i de senere år 
har dette ikke vært forsøkt. Andre typer tiltak for å dempe 
skader ved isganger kan være justeringer av selve elveleiet, 
f.eks utretting av skarpe svinger og innsnevringer, fjerning 
av grusbanker og store stein. Hensikten med slike tiltak er å 
unngå at isganger stopper opp på steder hvor de medfører 
ulemper. 

Ved kraftverks inntak kan elektrisk oppvarming av varegrindene 
hindre at disse tettes til med sarr, noe som igjen begrenser 
vanngjennomstrømningen. Erfaringene med oppvarmete varegrinder 
er noe blandete. Det har også vært utført forsøk med ulike 
typer belegg på grindene. Isproblemer og hvordan de kan takles 
i regulerte vassdrag, er ellers behandlet i en ny publikasjon 
fra Vassdragsregulantenes Forening 1992. 

3. VANNFØRINGEN 

3.1 Langsiktige endringer 

Overføring av "overskuddsvann" fra sommerperioden til vinteren 
og våren er en velkjent hydrologiske konsekvens ved kraftut
bygging i norske vassdrag og eksemplene er tallrike. Eksemplet 
i fig. 3.1. er fra Bergheim vannmerke i nedre del av 
Hallingdalselv. Det er bare ubetydelige overføringer fra andre 
vassdrag, så de midlere endringene fra "før" (1920-1948) til 
"etter" utbygging (1965-91) skyldes den gradvise utbyggingen 
av magasiner i Hallingdalsfjella mellom 1948 og 1965, pluss 
effekter av eventuelle klimatiske endringer mellom de to 
periodene. For å sjekke om det har vært slike klimatiske 
endringer, så er vannføringen for de samme periodene i Etna 
plottet i fig. 3.2. Etna er idag uregulert, men frem til slut
ten av 50-tallet var fløtningsdammer øverst i vassdraget 
fortsatt i bruk. Disse ble brukt til døgnregulering i fløt
ningssesongen mai-juni. Vannføringsverdiene for mai og juni i 
perioden 1920-48 er derfor noe påvirket av denne fløtnings
reguleringen. 

Det har bare vært mindre endringer i middelvannføringen i Etna 
mellom de to periodene, den største forskjellen er kommet på 
ettersommeren som har hatt lavere vannføring siden 1965. 
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Fig. 3.1. Vannføring ved vannmerke 457 Bergheim i 
Hallingdalselv nedstrøms Bromma. Figuren viser 
middelvannføringen før og etter utbyggingsperioden. 
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Fig. 3.2. Vannføringen ved vannmerke 437 Etna i Etna i de 
samme to periodene som er analysert for 
Hallingdalselva (fig. 3.1.). 
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I fig. 3.3. er vist den midlere vannføringen i Suldalslågen 
ved utløpet av Suldalsvatn i uregulert periode (1904-64), 
etter Røldalsreguleringen (1966-79) og etter Ulla-Førre regu
leringen (1982-91). Røldalsutbyggingen medførte en liknende 
forskyving av vann fra sommeren til vinter og vår som i 
Hallingdalselva. Etter Ulla-Førre utbyggingen blir mye av 
vannet ført fra Suldalsvatn over til Hylsfjorden og vannførin
gen i Suldalslågen har avtatt hele året med unntak for juni og 
juli. I disse to månedene skal det, etter bestemmelser i 
manøvreringsreglementet, ikke overføres vann til Hylsfjorden. 

Eksempler på vannføringsendringer i andre regulerte vassdrag 
finnes i Otnes og Sværen 1983. 

Suldalslågen nedenfor Suldalsvatn 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 

1904 - 64 -<r- 1966 -79 - 1982 -91 __ 

Fig. 3.3. Vannføringen i Suldalslågen ved vannmerke 582 
Suldalsosen for periodene 1904-64 (~regulert), 
1966-79 (etter Røldalsreguleringen) og 1982-91 
(etter Ulla-Førre-reguleringen) . 

3.2 Endringer i flomforhold 

I motsetning til hva som gjelder for de langsiktige vannfør
ingsendringene, så er det gjort få analyser på endringer i 
flomvannføringene i regulerte vassdrag. Det som er gjort er 
oftest rettet mot spesielle skadeflommer hvor regulanten 
ønsket å få analysert om reguleringsinngrepene kan ha forøket 
flommen (Dalviken 1984 og Ruud 1984) . 
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En vanlige oppfatningen er at smeltevannsflommene i vassdrag 
med store fjellmagasiner reduseres vesentlig, mens regnflommer 
om høsten reduseres i mindre grad fordi magasinene da allerede 
ofte er oppfylte. For å verifisere dette er det gjort en 
analyse på flomvannføringene ved Bergheim i Hallingdalselva l 

perioden 1920-91. I tab. 3.1. er presentert de lO største 
årsflommene. 

De 10 største flommene forekom altså før kraftutbyggingen i 
Hallingdalen startet og først på 13. plass kommer første 
flomverdi fra perioden etter at utbyggingen var fullført. Det 
er klart at de største flommene må ha blitt vesentlig dempet 
av kraftutbyggingen. 

Tab. 3.1. De 30 største årsflommene ved Bergheim vann
merke. 

Nr Dato Vannføring Nr Dato Vannføring 
m3 /s m3 /s 

1 29.6.27 1045 16 23.6.20 685 

2 3.9.34 1039 17 20.5.66 670 

3 1.9.38 981 18 12.6.25 670 

4 30.5.25 945 19 28.5.21 665 

5 30.5.26 884 20 26.6.45 653 -
6 20.6.39 880 21 25.5.22 645 

7 23.6.24 846 22 24.5.78 640 

8 16.6.36 820 23 26.5.31 633 

9 23.7.37 820 24 8.7.32 619 

10 26.5.30 786 25 17.5.47 616 

11 10.8.51 785 26 25.5.77 615 

12 23.5.54 747 27 9.6.50 606 

13 28.5.67 747 28 5.6.49 602 

14 22.6.33 736 29 17.6.35 590 

15 21.7.88 729 30 9.5.86 578 

Dette inntrykket styrkes ved å analysere de uregulerte års
flommene i Etna. vi finner der at de to største flommene i 
perioden 1920-91 kom i 1966 og 1967, altså ette~ at Halling
dalsutbyggingen var ferdig. I Hallingdalselva kommer flommene 
disse to årene først på hhv. 17. og 13. plass. Ser vi på 
fordelingen av de 10 største flommene i Etna, så finner vi at 
6 av disse kom i perioden 1920-47 og 4 kom i perioden 1965-91, 
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mens alle de 10 største i Hallingdalselva kom mellom 1920 og 
1947. Det er ellers verdt å merke seg at største flom i Etna i 
perioden 1948-64 først kommer på 16. plass. I denne perioden 
var det ingen virkelig store flommer. 

Ser vi nærmere på fordelingen av største årsflom ved Bergheim 
og Etna på de enkelte måneder, så ser dette slik ut: 

Tab. 3.2. Fordelingen av forekomsten av største årsflom på 
måneder. 

Bergheim vannmerke i Hallingdalselv: 

Periode Antall år Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. 

1920-48 29 O 10 14 2 1 2 O 
1965-91 27 1 18 2 2 O 3 1 

Etna vannmerke l Etna: 
1920-48 29 1 19 3 2 2 2 O 
1965-91 27 O 23 3 O O O 1 

Det er en klar tendens til at vårflommen i Hallingdalselva i 
middel opptrer tidligere etter utbyggingen, men den samme 
tendensen finner en også i Etna. En analyse av fig. 3.1. viser 
at den midlere flomtoppen er forskjøvet ca. 10 dager frem, fra 
1.juni til 21.mai. Det er også relativt sett blitt noen flere 
tilfeller av store høstflommer etter utbyggingen. Det må imid
lertid påpekes at de to desidert største høstflommene kom i 
den uregulerte perioden (1934 og 1938). Også i Etna var disse 
to høstflommene store, men litt mindre enn vårflommene i 1966 
og 1967. 

Denne foreløpige flomanalysen kan oppsummeres slik: 

1. Den største flommen etter fullført utbygging var ca. 300 
m3 js lavere enn største flom i uregulert periode. 

2. Vårflomtoppen i nedre del av Hallingdalselva er i 
middel redusert med 150 m3 /s. 

3. Vårflommens kulminasjon kommer 10 dager tidligere etter 
utbyggingen. 

4. Antall år hvor høstflommene var årets største flom, har 
økt etter utbyggingen. 

Hvorvidt disse konklusjonene har mer allmen gyldighet også for 
andre regulerte vassdrag bør undersøkes nærmere. 

4. VANNHASTIGHETEN 

For noen brukerinteresser, f.eks erosjon, elvesport og fisk, 
er vannhastigheten et viktig parameter. Målinger av vannhas
tigheten over lengre perioder utføres ikke i norske vassdrag. 
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For å kunne si noe om eventuelle endringer i et elvetverr
snitt, er vi henvist til å analysere de vannhastighetsmålinger 
som gjøres som grunnlaget for vannføringsberegningene. Ved 
slike målinger gjøres normalt hastighetsrnålinger i 10-20 
enkeltpunkter og middelhastigheten for hele tverrsnittet 
beregnes. For en isfri elv kan relasjonen mellom vannføring 
(Q) og vannhastighet (V) tilnærmet settes opp som: 

V = k VQ 

konstanten k vil variere med målestedets topografi, men ligger 
ofte rundt 0.1. 

Ut fra denne relasjonen kan hastighetsendringene beregnes når 
endringene i vannføringen er kjent. For de to elvene som ble 
brukt som eksempler i kap. 3, Hallingdalselva og Suldalslågen, 
så er k-verdien beregnet til 0.105 for Suldalslågen v/Suldals
osen og til 0.04-0.07 for Hallingdalselva v/Bergheim. 

En økning i vintervannføringen ved Bergheim fra ca. 15 til 
ca. 100 m3 /s har igjen ført til en økning i middelhastigheten 
fra 0.16 m/s til 0.60 m/s. 

For Suldalslågen v/Suldalsosen gir beregningene at middelhast
igheten fra perioden før til perioden etter Ulla-Førrereguler
ingen, har avtatt fra 0.8 til 0.4 m/s midtvinters og fra 1.6 
til 1.2 m/s under vårflomtoppen (Kanavin 1971) . 

Under vinterforhold med helt eller delvis isdekt elv, blir 
relasjonen mellom vannføring og hastighet mer kompleks. Spesi
elt gjelder dette dersom det er akkumulert mye sarr i elvelei
et. Vannstrømmen vil da konsentreres til de sarrfrie deler av 
tverrsnittet og her kan hastigheten bli meget stor, se figur 
4.1. Dersom denne vannstrømmen presses mot en eroderbar elve
kant, så kan resultatet bli kraftig erosjon og utrasinger også 
ved moderate vintervannføringen. 

Vannhastighet og strømretning i innsjøer er, så vidt vites, 
heller ikke systematisk undersøkt over lengre tidsrom i Norge. 
Dette er heller ingen enkel oppgave fordi strømningsforholdene 
påvirkes raskt av skiftende værforhold fra dag til dag. 
Temperaturvertikalmålinger kan gi noe informasjon om strøm
ningsbildet (fig. 5.7.). 



Fig. 4.1. 
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Strømforholdene i Nea under en måling i januar 
1955. Mesteparten av elveleiet er oppfylt av 
sarr og vannet er presset ut mot sidene hvor 
vannhastigheten blir stor. 

S. VANNTEMPERATUREN 

De vanligste årsakene til at vanntemperaturen endres er: 

1. Uttapping av vann fra dypere lag i magasiner. Dette 
vannet vil være relativt varmt om vinteren og kaldt om 
sommeren. 

2. Bortføring og/eller magasinering av smeltevann om våren 
og sommeren. Dette vil føre til høyere sommertemperaturer 
nedenfor overføringsstedet. 

3. Bortføring av avløpet fra innsjøer. Dette ~ører ofte til 
lavere middeltemperatur og større døgnvariasjoner på en 
viss strekning nedenfor innsjøen fordi grunnvannstilsiget 
får relativt større betydning. 

4. Vesentlig endring i vannføringen. En større vannføring 
gjør at temperaturen nedover vassdraget endres saktere, 
og tilsvarende vil en redusert vannføring gjøre at tempe
raturen kan endres raskere. 

5. Fallenergien i vannet tas ut som elektrisk energi og 
omgjøres derfor ikke lenger til varme. på et 427 m verti
kalt fall vil denne fallenergien varme opp vannet loe. 

6. Strømningsforholdene i innsjøer endres. Større 
gjennomstrømning om vinteren fører til et tykkere øvre 
lag i innsjøen med homogen temperatur, se eksempel i fig. 
5.7. Omvendt vil redusert gjennomstrømning kunne gi 
større temperatur-forskjeller i det øvre lag. 

7. Endring i isforholdene. Dette gir igjen endringer i 
energiutvekslingsforhold mellom vann og atmosfære. 

8. Endringer i kantvegetasjon. Dette gir igjen endringer i 
andelen av stråling som kan treffe vannoverflaten. Kan 
antakelig bety noe for mindre elver i lavlandet, lite 
eller ingenting på større elver og i fjellet. 
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I en utbygd elv vil det det nesten alltid være flere av de 
ovenfornevnte faktorer som virker sammen. Det er derfor sjel
dent mulig å peke på bare en forklaringsfaktor. En må også ha 
klart for seg at klimatiske endringer fører også nesten umid
delbart til vanntemperaturendringer. Det er derfor helt nød
vendig å ha en kontroll på hvilke klimatisk betingete endrin
ger som har foregått parallelt med endringer forårsaket av 
inngrep i vassdraget. 

vi vil nå se på noen konkrete utbyggingsprosjekter hvor vann
temperaturendringer er dokumentert. 

5.1 Suldalslågen 

Vanntemperaturendringene i Suldalslågen i perioden 1973-91 er 
dokumentert av Tvede 1987 og 1992b. Temperaturen i Suldals
lågen er siden 1973 målt ved to steder, ved Tjelmane ca. 2 km 
ovenfor utløpet i fjorden og ved Suldalsosen, like nedenfor 
utløpet av Suldalsvatn. Referansernålinger er hentet fra Etne
elva i Sunnhordaland. I nedenforstående tabeller er presentert 
de målte temperaturendringer ved Tjelmane og i Etneelva og 
deretter de endringer som skyldes Ulla-Førre-reguleringene 
etterat de klimatisk betingete endringene fra Etneelva er 
trukket fra. 

Tab. 5.l. Målt middeltemperatur iOC, stasjon 16603 Tjelmane. 

Periode J F M A M J J A S O N D År 

1973-77 3.1 2.6 3.0 4.2 5.8 7.4 11. O 12.3 10.7 8.4 5.8 3.7 6.5 
1980-85 1.2 1.0 2.0 4.0 5.3 6.6 10.2 12.5 10.7 8.0 4.7 2.2 5.6 
Diff. -l. 9 -1.6 -l. O - .2 -0.5 -0.8 -0.8 0.2 0.0 -0.4 -1.1 -1.5-0.9 

1986-91 1.9 1.8 2.6 4.5 5.5 6.5 9.9 11. 5 9.9 7.7 5.2 2.9 5.8 
Diff. 0.7 0.8 0.6 0.5 0.2 -O.l -0.3 -l. O -0.8 -0.3 0.5 0.7 0.2 

Tab. 5.2. Målt middeltemperatur iOC, stasjon 18301 Etneelva. 

Periode J F M A M J J A S O N D År 

1973-77 3.3 2.7 3.1 4.6 7.7 10.8 15.0 15.4 12.5 9.1 6.2 3.9 7.9 
1980-85 2.7 2.2 2.8 4.4 7.6 11.3 14.9 15.5 12.4 9.0 5.9 3.9 7.7 
Diff. -0.5 -0.5 -0.3 -0.2 -O.l 0.5 -O.l 0.1 -O.l -O.l -0.3 0.0-0.2 

1986-91 3.5 2.9 3.1 4.5 7.4 11.6 14.4 14.6 12.3 9.1 6.3 4.4 7.8 
Diff. 0.8 0.7 0.3 O.l -0.2 0.3 -0.5 -0.9 -O.l O.l 0.4 0.5 O.l 

Tab. 5 . 3 . Korrigert temperaturendring iOC, stasjon 16603 
Tjelmane. 

Periode J F M A M J J A S O N D År 

1973-77 
1980-85 -1.4 -1.1 -0.7 0.0 -0.4 -1. 3 -0.7 0.1 0.1 -0.3 -0.8-1.5-0.7 

1980-85 
1986-91 -O.l O.l 0.3 0.4 0.4 -0.4 0.2 -O.l -0.7 -0.4 O.l 0.2 O.l 
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Den temperatursenkningen i Suldalslågen som er forårsaket av 
Ulla-Førre-utbyggingen, varierer som månedmiddelverdier fra 
0.0 til 1.5°C. De største endringene kom i den første perioden 
1980-85 (fig. 3.1.). I perioden 1986-91 da magasinvann fra 
Blåsjø etterhvert ble tatt i bruk, sank temperaturen 
ytterligere noen 1/10 grader i sommer-perioden, mest i septem
ber som er den "sommermåned" hvor Blåsjøvann har vært brukt 
mest. Merk ellers at de klimatisk betingete endringene i samme 
perioder i Etneelva har vært nesten 1°C som middel for enkelt
måneder, f.eks august. Dette illusterer betydningen av å ha 
uregulerte referansestasjoner med lange observasjonsserier. 

Suldalslågen og Etneelva 1973-77 til 1980-85 
Temperaturendring (Deg. C) 

1 
Etneelva 

0,5 målt endrin~ 
O 

-o 5 , 

-1 

-1 5 , 

-2 

-2 5 , 

Fig. 5.1. 

5.2 Orkla 

~uldalslågen 

målt endring 

2 4 6 8 10 12 

To av kurvene i diagrammet viser målte 
temperaturendringer i Suldalslågen ved Tjelmaene 
og i Etneelva fra perioden 1973-78 til perioden 
1980-85. Den siste kurven viser de korrigerte 
verdier for Suldalslågen etterat de målte verdier 
i den uregulerte Etneelva er trukket fra. 

Vanntemperaturendringer i Orkla etter Orkla-Granautbyggingen 
er rapportert av Tvede 1992a. Tallene fra de to målestedene, 
0yum bru ca. 10 km ovenfor Orkanger og Merk bru som ligger 
mellom utløpet av Grana og Brattset kraftverk, er gjengitt i 
tabellene på neste side. 
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Tab. 5.4. Vanntemperatur ved 0yum bru, morgenmiddelverdier i 
o C. 

1975-81 
1983-90 

Endring 

mai 

3.6 
4.6 

1.0 

juni 

10.0 
9.6 

-0.4 

juli aug. sep. okt. 

13.1 13.1 
12.4 11.8 

-0.7 -1.3 

8.0 3.7 
8.2 4.9 

0.2 1.2 

Tab. 5.5. Vanntemperatur ved Merk bru, morgenmiddelverdier 
i o C. 
mai juni juli aug. sep. okt. 

1975-81 2.6 9.3 12.7 12.3 7.1 2.4 
1983-90 3.7 9.1 11.2 10.0 6.9 3.7 

Endring 1.1 -0.2 -1. 5 -2.3 -0.2 1.3 

Tab. 5 . 6 . Vanntemperatur i Forra, morgenmiddelverdier i o C. 

mai juni juli aug. sep. okt. 

1975-81 8.3 12.2 12.9 8.3 
1983-90 9.0 12.2 11.9 8.3 

Endring 0.7 0.0 -1. O 0.0 

Tab. 5.7. Målte endringer i Orkla, korrigert med endringer 
målt i Forra, °c. 

0yum bru 
Merk bru 

juni juli 

-1.1 -0.7 
-0.9 -1.5 

aug. 

-0.3 
-1. 3 

sept. 

0.2 
-0.2 

Temperaturendringene i Orkla kan ikke kvantifiseres for alle 
måneder fordi det ikke ble utført vinterrnålinger før 1980. Som 
i eksemplet fra Suldalslågen viser resultatene viktigheten av 
å korrigere de målte verdier for eventuelle klimatisk betinge
te endringer. Det kan bemerkes at 0yum bru og Merk bru ikke 
representerer de områdene i Orkla som har hatt størst tempera
turnedgang. 

5.3 Aurlandselva 

Temperaturendringene i Aurlandselva er dokumentert i Tvede, 
1991. Det er utført målinger i to punkter; i Vassbygdelva ved 
Belle bru, 2 km ovenfor Vassbygdvatn og ved Skjærshølen i 
Aurlandselva 3 km nedenfor Vassbygdvatn. Ved Belle bru er 
vannføringen blitt vesentlig redusert etter utb~'ggingen og mye 
av smeltevannet er ført bort, mens det ved Skj~rshølen er 
tilført kraftverksvann fra kraftverket Aurland I som får sitt 
driftsvann direkte fra dypinntaket i Viddalsmagasinet. De 
målte temperaturendringene er vist i fig. 5.2. og 5.3. Det er 
skilt ut tre perioder, før utbygging (1965-72), delvis utbygd 
(1973-78) og ferdig utbygd (1980-88). 
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Aurlandselva 
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Vanntemperatur 
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1965 - 72 -o- 1973 -79- 1980 - 88--

Målte temperaturendringer i Aurlandselva ved 
Skjærshølen i periodene 1965-72 (uregulert), 
1973-79 (l. byggetrinn) og 1980-88 (ferdig 
utbygd) . 
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Målte temperaturendringer i Vassbygdelva ved 
BeIle bru i periodene 1965-72 (uregulert), 
1973-79 (l. byggetrinn) og 1980-88 (ferdig 
utbygd) . 
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Temperaturen i Aurlandselva ved Skjærshølen har gått ned i 
perioden april-oktober, mest markant i august hvor middeltem
peraturen er blitt 2.5°C lavere. Dette skyldes de ovenfor 
nevnte faktorene 1 og 5. I Vassbygdelva er det derimot blitt 
varmere, mest i juni med ca. 1°C. Her er det faktorene 2 og 4 
som virker inn. 

vi mangler referansestasjoner med lange nok dataserier fra 
denne regionen av Vestlandet. Det har derfor ikke vært mulig å 
korrigere temperaturdataene fra Aurlandselva direkte, som vist 
for Suldalslågen og Orkla. For Aurlandselva må en bruke luft
temperaturmålinger fra værstasjonen på Reimegrend som referan
sestasjon. Disse lufttemperaturene tilsier at den målte vann
temperatursenkningen i august delvis kan være klimatisk betin
get. Derimot har lufttemperaturen i juli steget ca. O.5°C slik 
at vanntemperatursenkningen i denne måneden burde ha vært enda 
større enn fig. 5.1. viser. 

5.4 Altaelva 

Temperaturendringene i Altaelva like nedstrøms utløpet av 
kraftverket er presentert av Asvall 1992, i form av det 
diagrammet som er gjengitt i fig. 5.4. Det har vært en reduk
sjon i temperaturen på l-2°C i juni og juli og en økning i 
temperaturen på 1-3.5°C fra september til desember. I vinter 
og vårmånedene har temperaturen steget ca. O.5°C. Referanse
stasjonen i Altaelva ligger ovenfor Virdnejavremagasinet, dvs. 
i uregulert del av elva. Perioden etter ferdig utbygging er 
foreløpig bare 3 år, temperaturundersøkelsene fortsetter 
derfor ennå noen år. 
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2 

1 

o 

-1 

-2 

-3 

Fig. 5.4. 

Altaelva nedenfor kraftverket 

Vann tem peraturendring ~etter reguler 
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Målte temperaturendringer i Altaelva fra 
perioden 1981-86 (uregulert) til 1988-91 
(regulert) (fra Asvall 1992). 
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Flatdalselva nedenfor Sundsbarm kraftverk 
°c 
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Temperaturen i Flatdalselva ved Seljord nedenfor 
utløpet fra Sundsbarm kraftverk i 1976. 
Start/stopp-kjøring av kraftverket i juli-august 
førte til store temperatursprang. 

WATER TEMPERATURE AT GAUPNE 1983 
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Temperaturen i Jostedøla nedenfor utløpet av 
Leirdøla kraftverk i november 1983. Start/stopp
kjøring av kraftverket gir klare utslag på vann
temperaturen. 
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5.5 Korttidsvariasjoner 

Et eksempel på store korttidsvarisjoner i Flatdalselva like 
nedenfor utløpet fra Sundsbarm kraftverk er vist i fig. 5.5. 
Kraftverksvannet tas her direkte fra dypinntak i Sundsbarm
magasinet. Om sommeren kan kjøringen variere raskt, avhengig 
av forbrukssituasjonen og tilsig. Når kraftverket starter opp, 
kan derfor temperaturen i Flatdalselva synke nesten momentant 
med 10-12°C. Dette må ansees som bortimot den maksimale tempe
raturendring som et kraftverk kan forårsake i norske vassdrag. 
Tilsvarende effekter av korttidsvariasjoner i Jostedøla om 
vinteren er vist i fig. 5.6. 

5.6 Lomnessjøen 

Ved en vesentlig økning i vintervannføringen vil innsjøer 
nedover i vassdraget også få en vesentlig økning i tykkelsen 
på det gjennomstrømmende vannlaget. Dette laget vil legge seg 
mellom overflaten og det tyngre, tilnærmet stagnante bunn
vannet. Gjennomstrømningslaget får også en mer homogen tempe
ratur enn før økningen i vannføringen kom. Spesielt tydelig er 
denne effekten på smale og ikke for store fjordsjøer på øst
landet. I figur 5.7. er vist et eksempel fra Lomnessjøen. Før 
overføringen av ca. 50 rol/s vintervannføring fra Glomma gjen
nom Rendalen kraftverk i 1971, var vintervannføringen gjennom 
Lomnessjøen ca. 12 ml/s. Før utbygging var tykkelsen på 
gjennomstrømningslaget ca. 2-3 m, etter utbyggingen har tyk
kelsen økt til ca. 15 m. Liknende eksempler er Losna i Gud
brandsdalen, Bromma i Hallingdalen og Norefjord i Numedal, se 
ellers (Asvallog Roen 1974) . 

Fig. 5.7. 
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Temperaturforholdene i Lomnessjøen i Rendalen 
vintrene 1970 og 1973. I 1971 ble store deler 
av Glommas vintervannføring overført til Rena 
slik at vannføringen gjennom Lomnessjøen økte 
fra ca. 12 til ca. 60 m3/s (fra Asvall og Roen 
1974) . 
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6. ISFORHOLD 

6.1 Isforhold på magasiner 

Endringer av isforholdene på innsjøer som blir regulert til 
kraftformål er en av de konsekvenser som er mest synlige. Alle 
som har gått på ski over sterkt regulerte innsjøer på fjellet 
i påsken har nok observert virkningene på isen i regulerings
sonen i form av større eller mindre sprekker (fig. 6.1.). De 
ulemper denne oppsprukne isen medfører for nytteferdsel, 
storvilt og friluftslivet er beskrevet i et stort antall 
rapporter, omtrent for hver eneste kraftutbygging av noe 
omfang. De vanligste virkningene av reguleringer på isen er: 

1. Oppsprekking i reguleringsonen (fig. 6.2.). Kan være til 
ulempe/hinder for ferdsel. Elg og reinsdyr er observert 
omkommet, skiløpere er skadet. Ulempene varierer fra 
vinter til vinter pga. variasjoner i nedtapping og snø
mengde. Store snømengder dekker til sprekkene. Anlegging 
av kjøreramper kan avhjelpe noe av ulempene for ferdsel 
med tyngre kjøretøy. 

2. Råk ved tunnelåpninger. Over tunnel inntak utvikles en 
konsentrert strøm og virvler som svekker isen og ofte 
skaper et åpent område (fig. 6.3.). Utenfor tunnel
åpninger danner det seg råker og rundt råkene et område 
med svakere is. De største råkene dannes utenfor avløps
tunneler (fig. 6.4.). Denne virkningen ansees som den 
farligste endring av isforhold og både mennesker og dyr 
har druknet i slike råker. Det er blitt vanlig å pålegge 
konsesjonæren sikring av råkområdet, se eksempler i VR, 
1992. 

3. Overvann langs iskanten. Gjennom sprekkene kommer det 
opp vann som danner en sone med sørpe og hindrer ferdsel 
ut på isen (fig. 6.5.). 

Fig. 6.1. 

Vannstand i isleggingstida 

Skisse som viser oppsprekking av isdekket og 
dannelse av oppvatning på magasiner under 
nedtapping (fra Roen 1988) . 
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Fig . 6.2. Oppsprukket is i strandsonen under nedtapping. Fra 
Førstavatn i Saudavassdraget. Foto: A. M. Tvede. 

Fig. 6.3. Hull i isdekket over inntakstunnel. Hullet dannes 
pga. økende strømhastighet og virveldannelse inn 
mot tunnelåpningen. Arealet av det åpne området vil 
øke etterhvert som vannstanden senkes. Fra Nåvatn i 
Mandalsvassdraget. Foto: A. M. Tvede. 



Fig. 6.4. 

Fig. 6.5. 
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Råk i Røldalsvatn utenfor avløpstunnelen fra 
Røldal kraftverk. Foto: A. M. Tvede. 

Oppvatning i overgangen land/is på nedtappet 
magasin. Vannet kommer opp gjennom sprekker som 
dannes under nedtapping, se også fig. 6.1. Fra 
Røldalsvatn. Foto: A. M. Tvede. 
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4. Endret tidspunkt for islegging og isløsning. Endringen 
kan skyldes større/mindre vannvolum i innsjøen t noe som 
krever lengre/kortere avkjølingstid om høsten. Andre 
årsaker kan være gjennomstrømning av varmt/kaldt vann fra 
ovenforliggende magasiner og oppsprekkingen i strandsonen 
som fører til mer åpent vann her når vannstanden stiger 
om våren. 

6.2 Isforhold i elver 

Som nevnt i innledningen ble endringer i isforholdene i Glomma 
etter Aursundreguleringen undersøkt aven offentlig kommisjon 
allerede i 1929 t NVE t 1929. Særlig i 50- og 60-årene var det 
mange isproblemer i elver nedstrøms nye kraftverk og det ble i 
disse årene utført en lang rekke undersøkelser og eksperimen
ter. Erfaringene fra denne perioden har utvilsomt bidratt til 
at utbyggingene i de senere år ikke har ført til de helt store 
isproblemert men her må det også bemerkes at vinterklimaet i 
80- og 90-årene ikke har vært som i "gamle dager". I tillegg 
til rapporter om de enkelte prosjektert finnes oversikter med 
eksempler fra utbygginger (Devik 1964 t Asvall 1986 og Roen 
1988). De vanligste endringene i isforhold i regulerte elver 
er: 

1. Helt eller delvis åpen elv på en strekning nedenfor utløp 
fra kraftverk eller på strekninger hvor det tappes ut 
vann fra magasiner. 

2. Økt produksjon av sarr og bunnis som igjen tetter til 
elveleiet og medfører oppstuving og erosjon (fig. 4.1. 
og 6.6.) . 

3. Økt frekvens av større isganger som igjen kan skyldes 
virkninger under pkt. 2. Som oftest vil det måtte 
vurderes nærmere om isgangene skyldes reguleringer eller 
klimatiske forhold. En deling av skylden er vanlig t dvs. 
isgangens omfang har en sammenheng med reguleringen t men 
selve utløsningen skyldes spesielle værforholdt se ellers 
fig. 6.7. 

4. Større råker langs land på strekninger med sterkt redu
sert vannføring. Dette skyldes at tilsig av varmt grunn
vann har relativt sett fått økt betydning og hindrer 
isleggingen. 

5. Mindre sammenhengende isdekke på strekninger med redusert 
vannføring. Mest markert på strekninger med ujevn og/
eller storsteinet elvebunn. 

6. Stadig oppbrekking og mindre isganger pga. korttids
regulering. Finske undersøkelser indikerer at korttids
reguleringer totalt sett gir økt istykkelse på elva ned
strøms kraftverket (Laasanen 1984) . 



Fig. 6.6. 

Fig. 6.7. 
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Isansamlinger under oppløsning i Hallingdalselva 
mellom Gol og Nesbyen i april 1966. De store 
sarrmengdene fra vinteren blir synlige i 
bruddkantene. Foto: E. V. Kanavin. 

Oppskjøvet isflak på land etter en større isgang i 
Namsen våren 1982. Isgangen skadet høyspentmasta 
i bakgrunnen. Foto: Adresseavisa, Trondheim. 
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vannstanden første gang ble hevet, er følgende endringer 
konstatert: 

1. Økende kalving i Austdalsvatn har ført til en raskere 
tilbaketrekking av brefronten. Fra 1988 til 1992 var 
tilbakegangen i gjennomsnitt ca. 60 m/år mens den mellom 
1966 og 1988 var 6 m/år. Tilbakegangen mellom 1988 og 
1992 har vært noe ujevn både fra år til år og varierer 
også l~ngsetter brefronten (fig. 7.2. og figur 7.1.). 

2. Den økte kalvingen har ført til vesentlig mer isfjell i 
Austdalsmagasinet. De største isfjell har vært 30.000 m3 , 

men de fleste er rundt 1000 m3 • Til nå har ikke isfjel
lene forårsaket spesielle vansker. 

3. Breens hastighet har økt betydelig, spesielt nær bre
fronten og mest i 1992 da hastigheten var blitt mer enn 
fordoblet i forhold til 1987-nivået. 

Undersøkelsene på Austdalsbreen vil fortsette ennå noen år. De 
endelige konklusjoner om reguleringens virkninger på breen kan 
derfor bli endret. 

N 

t 
k'1988 

Austdalsbreen 

Austdalsvatn 

o SOOm 

Fig. 7.2. Austdalsbreens frontposisjon ved slutten av somre
ne 1988-1992. Austdalsvatn ble første gang hevet 
sommeren 1988. Omarbeidet fra Elvehøy, 1992. 
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8. OPPSUMMERING 

De hydrologiske konsekvensene av inngrep i forbindelse med 
kraftutbygging i Norge må kunne sies å være godt undersøkt og 
dokumentert. Dette betyr imidlertid ikke at vi kan si at vi 
forstår alle sammenhenger og kan forutsi virkningene av alle 
inngrep med 100% sikkerhet. Det ligger også mye informasjon og 
data lagret som utvilsomt kan gi nye erkjennelser ved nærmere 
analyser, f.eks omkring flomforhold og is på magasiner. De 
erfaringer som er gjort gjennom mer enn 60 år med for- og 
etterundersøkelser i regulerte vassdrag, blir nå også anvendt 
i forbindelse med virkninger av andre typer inngrep og for
midles til andre land som står foran større kraftutbygginger. 
Erfaringene er også en nødvendig basis for å få pålitelige 
resultater ut av numeriske modeller, f.eks Vassdrags
simulatoren. 

Som det har fremgått av kapitlene foran, så er det etterhvert 
blitt erfart at de naturlige, klimabetingete variasjonene kan 
bli like store som de endringene som følger av kraftinngrep. 
For å kunne skille mellom "naturlige" og "menneskeskapte" 
virkninger er det derfor nødvendig å ha parallelle måleserier 
også fra uregulerte vassdrag, såkalte referanseserier. Her har 
vi ikke vært flinke nok. vi har for få lange og pålitelige 
hydrologiske referanseserier, og det er en mager trøst at det 
hos andre fagfelt står enda dårligere til! Det er etter min 
mening svært viktig at flere fagfelt nå går sammen og videre
fører de gode intensjonene som ble grunnlagt i FORSKREF-pro
sjektet. Fremtiden vil sikkert kreve både et mer forpliktende 
samarbeid mellom ulike fagfelt og en mer effektiv utnyttelse 
av investerte midler til målestasjoner og grunnlagsunder
søkelser. 

Hva er så viktig å prioritere fremover? Mer integrert og 
forpliktende samarbeid med andre fagfelt er allerede nevnt. 
Overføring av erfaringene til bruk i modellverktøy er en 
annen, her er arbeidet med Vassdragssimulatoren i godt gjenge. 
Hvilke konsekvenser kan etterhvert komme av Energiloven? Det 
er vel ikke usannsynlig at ønsker om mer frie manøvrerings
reglementer kommer. Ønsket om å kunne produsere mest mulig 
kraft til gode priser, dvs. under lange kuldeperioder, kan 
tenkes å ville forverre isforholdene i flere vassdrag. Om 
virkningene av andre typer inngrep enn kraftutbygging har 
vi hydrologer gjort få undersøkelser. Et systematisk før-
og etterundersøkelsesprogram også for slike inngrep er en 
utfordring fremover. 
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SAMMENDRAG 

De fluviale transport- og sedimentasjonsprosessene styrer 
sedimentpartiklenes bevegelser i vassdragene og dannelse og 
utvikling av elvesletter og delta. Inngrep i vassdragene vil 
innvirke på materialstrømmen og få konsekvenser for likevek
ten. 

I denne rapporten er det gitt noen eksempler fra norske vann
kraftutbygginger. 

I vassdrag der hovedelven er regulert, men materialtilførselen 
fra sideelvene er som før, vil elveløpet heve seg. Når materi
ale fjernes fra vassdraget ved overføringer, konstruksjon av 
dammer eller grusuttak, vil elveløpet kunne senke seg og 
delta-avsetninger eroderes tilbake. 

I Jostedøla har tappingsflommer fra Styggevatn-magasinet 
medvirket til omfattende erosjon i dalsanduren ved Fåberg
stølen. Suspensjonstransporten steg fra 32 ll4 tonn i 1987 til 
210 249 tonn i året 1989. Tipping av materiale i Vetlefjordelv 
førte til en økning av suspensjonstransporten fra 400 tiår til 
90 484 tonn i anleggsfasen. 

I innsjøer som har blitt regulert ned i tilknytning til kraft
utbygging har det blitt registrert utrasinger og erosjon. I en 
periode etter reguleringen av Målevatnet i Rana ble det målt 
konsentrasjoner på opp til 500 mg/l. I Otra-vassdraget har 
sedimentasjon i terskeldammer etter reguleringen ført til en 
økt forekomst av krypsiv. 

INNLEDNING. SEDIMENTTRANSPORT I VASSDRAG 

Vannet i vassdragene er i stadig bevegelse og skiftes kontinu
erlig ut. Materialet på elvebunnen og i elvebreddene er imid
lertid også i bevegelse og gjenstand for utskifting fra tid 
til annen. 

Den strømmen av partikler som følger med vannmassene har en 
direkte virkning på vannkvalitet og levende organismers livs
miljø. Inngrep i vassdragene kan dermed ikke bare få en direk
te effekt, men også en indirekte virkning ved at elveløpene og 
arealene langs vassdragene endrer seg. 

Sediment transporten er betegnelsen på transporten av faste 
partikler i vassdragene. Sedimenttransporten inndeles etter 
transportprosessen i suspensjonstransport og bunntransport. 

Suspensjonstransporten består av det finfordelte materialet, 
leire, sand og silt som holdes svevende i vannmassene av 
turbulente strømninger (fig. l.). 



Fig. 1. 
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Transportprosesser i vassdrag. Stein og grus ruller 
langs bunnen mens det suspenderte materialet svever 
i vannmassen. Det oppløste følger vannmassene og 
sedimenteres ikke ut. 

Suspensjonstransporten måles ved å analysere partikkel
konsentrasjonen i vannprøver og vannføringsmålinger. 
NVE har i senere år opprettet ca. 25 målestasjoner i 
forskjellige vassdrag. vi har dermed fått kunnskap om 
sedimenttransporten i forskjellige typer vassdrag med 
forskjellige erosjonsprosesser. Kornfordelingen på 
materialet i transport blir også målt (tab. 1.). 

Bunntransporten består av de større partiklene som glir eller 
ruller i kontakt med bunnen. I svært mange norske vassdrag 
består elveleiene av grus og steinfraksjoner. Rene sandelver 
er sjeldne, men på visse delstrekninger kan sandfraksjonene 
dominere. Bunntransporten måles ved å bestemme den årlige 
tilveksten på delta i innsjøer. Det har også vært utført 
eksperimenter med merking av steiner med radiosendere for å 
bestemme vandringshastigheten. De foreløpelige målingene viser 
vandringshastigheter opp mot 500 m pr år for steinfraksjoner 
med mellomakse 5 cm. Steinene vandrer også så sakte at det kan 
gå lang tid mellom inngrep og konsekvenser, avhengig av flom
hyppighet. 



Tab. l. 

ri Ve r 

Nigardsbreen 

Engabreen * 

Jostedøla at 
Haukiisgjelet 

Blakkaga at 
Bjørnfossmo 

Bayelva * 

Foksai 

Atna at Fossum 
bridge * 

Etna at 
Støytfoss bridge 

Leira at 
Krokfoss 

Vikka * 

Jostedal 
powerstation 
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Sediment transporten i noen norske vassdrag (fra 
Bogen 1992) . 

tonneS 
Transp. 

2 - 15 - 63 - 125 -

type 
/ km 2 

19910r < 2 fUll 
15 p Ol 63 pm 125pm 250pm 

1990* 

tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes 

Ci 268 12959 809 3758 2777 2352 1509 
6.2% 29.0% 21.4% 18.2% 1 1.6 9! .. 

(i 777 28 I 15 1915 9642 5325 7112 3142 
6.8% 33.7% 18.9% 25.3% 11.2% 

Ci F 84 47870 8246 21107 10934 3693 1943 
17.2% 43.1 % 22.8% 7.7% 4.1 % 

GF :no 106083 l 1698 43532 25702 20201 4360 
11.0% 41.0% 24.3% 19.0% 4.2% 

GFS 731 231 I I 4964 12807 3961 963 308 
21.5% 55.4% 17.2% 4.2% 1.4% 

HM 2. 14 6 0.76 2.50 1.61 0.72 0.38 
12.7% 41.7% 26.8% 12.0% 6.3% 

M 3.22 3663 353 1678 932 481 I 16.5 
9.6% 45.8% 25.5% 13. I % 3.2% 

M 0.42 235 97 I I I 19 4 2 
41.2% 47. I % 8.1% 1.8% 0.9% 

MC 167 30020 6650 16675 5041 1035 344 
22.6% 55.9% 15.4% 3.6% 1.3% 

MC 54 195 19.2\ 51.46 22.2\ 33.92 43.35 
9.7% 26.4% 11.4% 17.5% 22.3% 

PS - 795 88 268 138 198 89 
II.I% 33.7% 17.4% 24.9% 11.2% 

250 -

5()()pOl 

tonnes 

2292 
17.7% 

959 
3.4% 

1650 
3.4% 

536 
0.5% 

63 
0.3% 

0.37 
6.3% 

104.5 
2.8% 

2 
0.9% 

303 
I. I ';7" 

24.5 
12.7% 

\3 
\.7% 

Transportforholdene vil også være svært avhengig av material
type og kornstørrelse og effekten av inngrep vil også være 
forskjellig i forskjellige vassdrag. 

Sandfraksjonene beveger seg raskere og sandelvene er derfor 
følsomme for inngrep. Sandfraksjonene kan lett bringes i 
bevegelse. Når erosjonsbasis blir senket i forbindelse med 
reguleringer i magasiner eller konstruksjon og innstallasjoner 
i tilknytning til vassdragsutbygginger, kan betydelige endrin
ger inntreffe etter kort tid. 

Fluvialgeomorfologi er betegnelsen på de landformene langs 
vassdraget (banker, elvesletter, delta, etc.) som er dannet av 
det rennende vann, dvs. de fluviale prosessene. Langs vassdra
gene er det bygget opp elvesletter av materiale som er tilført 
med elven. Dette arealet vil oversvømmes hyppig og påvirkes av 
vassdragenes sedimentbudsjett og hydrologiske regime 
(fig. 2.). 

-



Fig. 2. 
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A 

FLOMSEDIMENTER 

A: Skisse som viser hvordan en elveslette bygges opp 
av flomsedimenter. B: Utsnitt av Leiras elveslette 
med avgrensning av nivået på flommen i 1988. 
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MATERIALSTRØMMEN, ELVELØP, ELVESLETTER OG DELTAOMRÅDER. 

Materialstrømmen i vassdragene styres av tilførselen fra 
sedimentkildene. En sedimentkilde er en eller flere prosesser 
i nedbørfeltet med særlig stor erosjonsintensitet. Dette kan 
være naturlige kilder som breerosjon, raviner, løpserosjon og 
massebevegelse i skråninger eller påvirkning fra menneskelig 
aktivitet som jord- og skogbruksaktivitet, erosjon fra vei og 
anleggsvirksomhet, gruvedrift etc. Det går en strøm av mate
riale fra kildene og nedover vassdragene til utløpet i innsjø
er eller fjorder. Inngrep i vassdragene som påvirker denne 
materialstrømmen vil medføre endringer i elveløp, elvesletter 
og delta (fig. 3. og fig. 4.). 

Sedimenttransporten i et vassdrag tilføres fra forskjellige 
sedimentkilder i nedbørfeltet. For enhver stasjon i de nedre 
deler av et vassdrag kan det settes opp et sedir~entbudsjett 
over hvor mye som tilføres fra forskjellige kilder. Sediment
budsjettet kalles også ofte sedimentbalansen for å markere 
parallellen til vannbalanselikningen i hydrologi. 

Sedimentbudsjettet er et viktig begrep for å analysere 
sedimenttransporten. Hvis vi ønsker å analysere virkningen av 
et inngrep, eller klarlegge årsakene til en endring i 
sedimenttransporten som er iakttatt, er det aktuelt å bestemme 
de forskjellige leddene i sedimentbudsjettet for et vassdrag. 
En undersøkelse fra Leira--vassdraget er vist i tabell 2 (Bogen 
og Sandersen, 1991). 

I Leira-vassdraget var formålet å bestemme størrelsen på 
bidraget fra ravine-erosjon i forhold til bidraget fra erosjon 
i tilknytning til jordbruksvirksomhet. Det ble påvist at store 
flommer med et gjentaksintervall på 50 år eller mer er av stor 
betydning for sedimenttransporten i vassdraget. 

Naturlige endringer, som klimaendringer eller endringer i 
sedimentkildene, kan også ha stor betydning og føre til at 
elveløp og delta forandrer seg. Som et eksempel er effekten av 
en vannføringsøkning på Glommas løpsmønster vist i fig. 5. I 
sub-atlantisk tid ble klimaet mer fuktig og kaldt i Norge. C14 

dateringer av eldre løp langs Glomma i Solør viser at økningen 
i vannføring førte til at Glomma la om sitt løp fra et forløp 
med store meanderbuer til et mer utrettet løp tilpasset den 
høyere vannføringen, (Beisland 1983). Endringene synes å ha 
tatt flere hundre år. For ca. 2000 år siden var løpsendringene 
et faktum ved Kirkenær. 400 år senere har endringene nådd opp 
til Flisa. Vannføringen da en elv når breddfull er regnet som 
den løpsformende vannføring. I Glommas nåværende hydrologiske 
regime inntreffer dette ved 1170 m3/s ved Brandval. Beisland 
(1983) beregnet ut fra fluvialgeomorfologiske betraktninger 
breddfull vannføring i det gamle løpet i Strandsjømeanderen 
til 880 ~/s. 
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Inngrep i vassdragene som fører til endringer i 
materialstrømmen. Menneskelig virksomhet kan også 
føre til økning i material transporten. 
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Tab. 2. Leira - vassdragets sedimentbudsjett. 

SEDIMENTKILDE EROSJONSPROSESS ÅRLIG BIDRAG 

Bunnsenlmi ng 
14000 tonn 

(vertikal løpserosjon) 
LØPSMATERIALE 

Graving i yttersving 
2500 tonn 

(lateral løpserosjon) 

Skred/utglidninger .. 28500 tonn 
Erosjon i skredmasser avlagret 

i løpet 
SKRANINGSMATERIALE 

Bakkesig 

Lateral løpsertsjon for opp-
9000 tonn 

rettholdelse av tverrprofil 

Erosjon av overflatevann i 3000 tonn 
skredsår 

Erosjon av overflatevann 9500 tonn 

JORDBRUKSOMRÅDER 

Erosjon av grøftevann 15500 tonn 

Sum bidrag pr. år 82.000 tonn 

Dette eksempelet viser at endringer i flomvannføringen ikke 
trenger å være så stor før den forårsaker større og 
langsiktige endringer i løpssystemene og elveslettene. 

ENDRINGER I SUS PENS JONS TRANSPORTEN VED VASSDRAGSREGULERINGER 

Direkte målinger av sediment transport i tilknytning til 
vassdragsreguleringer kom så sent i gang at det ennå er få 
konkrete eksempler å vise til der endringene fullt ut kan 
dokumenteres. Et unntak er målingene av erosjon i innsjøer og 
magasiner som følge av nedtapping. Her har det blitt gjort en 
del målinger først og fremst etter reguleringene. 

Holmsen (1963) I Korbøl (1975) I Mosevoll & Torsethaugen (1976) I 

Nielsen (1977) og Tesaker (1992) har gitt oversikter over 
erfaringer med utrasinger og erosjon i senkede vann og inn
sjøer i Norge. 
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En klimaendring for 2000 år siden medførte en end
ring i Glommas vannføring. Som en konsekvens av 
vannføringsøkningen, endret løpsmønsteret seg (fra 
Beisland 1983) . 

Erosjonsprosessene kan grovt sett deles i to grupper: 

1. Utrasing som følge av nedsatt stabilitet i 
sedimentene. 

2. Erosjon som følge av at elver og bekker får større 
eroderende evne. 
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De største økonomiske skadene står utrasingene for, spesielt i 
vann som ligger under den marine grense. Når vannstanden i en 
sjø senkes vil grunnvannsgradienten bli større langs stren
dene. Når porevanntrykket i skråningen ikke blir kompensert av 
mottrykk fra vannet vil skråningen kunne bli instabil og rase 
ut eller det blir dannet raviner av grunnvannserosjon langs 
strendene. 

Ved elve- og bekkeinnløp er det i tidens løp avleiret materia
le. Når vannspeilet i magasinet senkes vil erosjonsbasis 
senkes og en omfattende erosjon finner sted. Selv små bekkesig 
kan erodere betydelig i finkornige masser. Den første sjø hvor 
ras av store dimensjoner inntraff etter senking under normal
vannstand var Langen i Børsa våren 1920. Holmsen (1963) har 
beskrevet hendelsesforløpet: Langen var tillatt senket 8 m. 
Den 29/9-1920 begynte senkingen. Etter 5 m nedtapping hadde 
det gått så store ras at videre tapping måtte opphøre. Det var 
da praktisk talt ingen strekning av den tidligere sjøbunn som 
ikke lå i ras. 

Rasene hadde også spredt seg inn over den gamle strandlinje og 
gjort skade på dyrket mark og veier. Det var også fare for 
husene på gården Skåra som måtte rømmes. Erosjon som følge av 
reguleringer har senere blitt beskrevet fra en rekke innsjøer. 
Korbøl (1975) har omtalt erosjonskader som følge av senking i 
43 innsjøer. 

Mosevoll og Torsethaugen (1976) har beskrevet erosjonsforløpet 
i Store Målvatn som er hovedrnagasin for Bjerka kraftstasjon, 
Ranaverkene. I den undersøkte perioden har det vært en betyde
lig erosjon i forbindelse med bekkeutløp. Bare ved utløpet av 
elva fra Kjensvannet er utgravet volum anslatt til mellom 0.5 
og 1.0 mill m3 (9/6-75). Vannprøvene tatt i avløpsvannet fra 
Bjerka kraftstasjon viser at innholdet av suspendert stoff 
holder seg høyt, mellom 5 og 500 mg/l store deler av året, 
også om vinteren (Tesaker og Dahl 1992) (fig. 6.). For de to 
årene 1974 og 1975 ble transporten ut gjennom Bjerka kraftsta
sjon målt til henholdsvis 12 000 og 16 900 tonn i den tiden 
kraftstasjonen var i drift. 

I Devdesjavri som er hovedhovedmagasin for Dividalen kraft
stasjon ble det anslått at 2 mill m3 ble gravet ut rundt det 
største elveinnløpet på 4 år. 

I Gjevilvatnet ble det utført erosjonsforebyggende tiltak og 
erosjonen har fått mindre omfang enn i mange andre regulerte 
innsjøer (Nielsen 1977). Før reguleringen var vannet klart med 
en siktedybde på 8-10 m. 
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Sedimentkonsentrasjon i Bjerka kraftverk nedstrøms 
for utløpet av Målevatnet i Rana. 

Etter reguleringen førte erosjonsprosessene langs strendene 
til at endel finstoff ble suspenderes i vannet og at sikte
dypet har dermed ble redusert betydelig. Det suspenderte mate
rialet besto av finpartikler med så liten fallhastighet at det 
ga blakking av vannet i flere måneder etter at erosjon var 
opphørt. 

Som regel fører utrasinger og erosjon også til tilslamming og 
dårlig vannkvalitet i vann og vassdrag nedenfor magasinet. 
Spesielt i fiskerike vassdrag utgjør dette problemer. Fin
materiale kan overlagre grovmateriale på elvebunnen og redu
sere gytemulighetene for laksefisker. Dette skjedde bl.a. i 
Hallingsdalselva etter reguleringen av Ustevatn (Aas 1979, 
1985, Hessen & Berge 1992). Betydelig økning i konsentrasjon 
av sand og siltpartikler vil også virke slipende på vege
tasjonen og redusere næringstilgangen til fisken og dens 
næringsdyr. 

Endringene i sedimenttransport som følge av vassdragsregu
leringer kan være svært mangfoldige. Generelt sett utjevner 
reguleringene vassdragenes vannføring, og ved å minske flomme
ne bidrar de dermed til å minske erosjon i vassdragene. Når 
det oppstår erosjonsskader, dreier det seg oftest om tre 
typer: 

1. Økning i sedimenttransport under anleggsvirksomheten. 
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2. Kortvarige endringer (5-10 år) som følge av at vassdraget 
må innstille seg på ny likevekt. 

3. Langvarige endringer som følger av permanente endringer l 

erosjons- og transport forholdene i vassdraget. 

Under anleggsfasen vil det ofte være en voldsom økning i sedi
menttransporten. Under konstruksjonen av dammer vil det være 
nødvendig å tappe ned innsjøer og fjerne det naturlige vege
tasjons- og løsmassedekket. Når anleggsvirksomheten er over 
vil erosjonen avta etter hvert som områdene gror til. Den 
store sedimenttilførselen i denne perioden kan imidlertid få 
negative konsekvenser nedstrøms i vassdraget. 

I Jostedøla i Sogn har det blitt gjennomført reguleringer i 
tilknytning til Jostedal kraftverk (fig. 7.). 

Det er oppført fire målestasjoner for sedimenttransport som 
skal overvåke hvor store endringene er i forhold til naturlige 
endringer. 

Måleresultater fra stasjonen ved Fåbergstølen er vist i 
fig. 8. Under tappinger fra Styggevatn i 1989 ble det regist
rert en ekstremt høy suspensjonstransport på 239 249 tonn. 
Detaljer fra målingene sommeren 1989 viser at de høye 
transporttallene følger en tappingsflom i august (fig. 9.). 
De to forutgående tappingsflommene hadde ikke gitt noen unor
mal økning i konsentrasjonen av suspendert materiale. I etter
kant av tappingsflommen i august stiger imidlertid konsentra
sjonen til en ekstrem verdi på 20 600 mg/log blir liggende 
høyt hele resten av målesesongen i 1989. 

Dette merkelige forløpet har sannsynligvis sammenheng med at 
tappingsflommene førte til varige endringer i løpsmønsteret på 
Fåbergsstølssanduren (fig. 10.). 

Tappingsflommene er ikke spesielt store ved Fåbergstølen. Men 
i Sprongdalen er de av betydelig størrelse. Tappingsflommen 
under gjennomslaget for omløpstunellen ved Styggevassdammen 
høsten 1988 ble estimert til å representere en 50-100 års 
flom. 

Flommene må på kort tid ha medført mye bunntransport som kan 
ha ført tilløpsendringer når den ble "dumpet" i løpene på 
Fåbergstølsgrandane. Muligens har det også inntrådt naturlige 
endringer i løpsmønsteret i årene etter 1989. Fr)rholdene før 
kraftutbyggingen ble forholdsvis godt dokumentert (Rye et al. 
1989, Faugli 1987). Det vil derfor være mulig å få en for
holdsvis detaljert oversikt over virkningene av reguleringene 
i Jostedøla. 
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som påvirkes av overføringene med mørk skravering. 



113 

I Vetlefjordelva ble det også registrert en betydelig økning i 
suspensjonstransporten under anleggsperioden. Dette hadde her 
sammenheng med at materiale fra tunneldriften ble tippet i 
elveløpet. De grovere fraksjonene, stein og grus ble samlet 
opp i fangdammer og fjernet fra elveløpet. Suspensjonsmateria
let sedimenterte ikke i de små fangdammene og ble ført videre 
ned vassdraget. I Vetlefjordelva ble det ikke gjort målinger 
før utbyggingen startet. En rekonstruksjon av naturlige for
hold basert på målinger av de viktigste sedimentkildene ga en 
middel transport på 400 tonn/år. Under anleggsperioden økte 
transporten til 90 484 tonn (fig. 11.). 

Vetlefjordelva 
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~~~~~ge -.1 r li- Reguleringen iverksettes 

Tipping av tunnelmasse i elveleiet 

Fig. 11. Suspensjonstransporten i Vetlefjordelva i årene 
1987-1991. 

Etter at reguleringene ble iverksatt har transporten igjen 
avtatt. Den gradvise reduksjonen kan tyde på at en viss mengde 
av tippmaterialet har blitt spylt ut av elveløpet også etter 
at reguleringene trådte i kraft. 
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Selv i vassdrag med material transport av moderat størrelsesor
den kan endringene etter kraftutbygging bli merkbare. I Otra 
ved Valle i Setesdal ble det bygget en rekke terskelbassenger 
for å holde et vannspeil i det nesten tørrlagte elveleiet. 
Etter en tid har det sedimentert så mye materiale i bassengene 
at begroing med krypsiv begynner å bli et problem. En bor
kjerne fra bunnsedimentene i terskeldammen ved Hallan 
illustrerer sedimentasjonsforløpet (fig. 12.). 
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Fig. 12. Borkjerne fra materiale i terskeldammen Hallan ved 
Valle. 
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Før reguleringene var strømhastigheten i det opprinnelige 
elveleiet generelt høy, slik at materialet hele tiden ble 
holdt i bevegelse. Det er derfor grus og sand i det nederste 
sjiktet av borkjerna som representerer tilstanden før regule
ringen. Etter reguleringen, er strømhastigheten langs en sone 
i midten av dammen tilstrekkelig til å bevege materiale. I 
bakevjene sedimenterer det etterhvert et 10-20 cm tykt lag av 
finmateriale over det grove. Selv om det inntreffer flom
vannføringer også etter reguleringen, så synes de å ha liten 
effekt som spyleflommer i bakevjene (fig. 13.). 

ENDRINGER I BUNNTRANSPORTEN VED VASSDRAGSREGULERINGER 

Hvis en regulering har medført redusert flomvannføring, kan 
transportkapasiteten i vassdraget bli redusert. Hvis bratte 
sideelver tilfører materiale som tidligere, vil dette materia
let ikke føres videre slik at elveleiet hever seg (fig. 14.). 
Overføringene i tilknytning til Jostedal kraftverk har medført 
en slik situasjon. Flere store sideelver tilfører fortsatt 
materiale. Dessuten er det fortsatt betydelige sedimentkilder 
tilgjengelige langs løpet. Det er særlig etter at større 
flommer har ført materiale inn i hovedelven at endringene har 
blitt merkbare. 

I Fortunselv har det det blitt dokumentert en liknende utvik
ling. Reguleringene ble iverksatt i 1953. Lengdeprofiler og 
tverrprofiler som ble oppmålt i 1973 og 1989 viste en netto 
pålagring av materiale i løpet (fig. 15.). Dette har igjen 
ført til økt flomhyppighet og oversvømmelser av elvesletten, 
(Fergus 1993). 

Nedstrøms for dammer eller overføringer som fjerner store 
mengder bunntransport fra løpene er det ofte observert en 
senking av elveløpene etter at reguleringer iverksettes 
(fig. 16.). Slik senking er hyppig beskrevet i internasjonal 
litteratur, (Petts 1977, Dolan et al. 1974, Leopold et al. 
1964). 

I Norge er det forventet at strekningene nær dammen i Alta
vassdraget vil gjennomgå en slik utvikling. I norske elver er 
materialet ofte grovt, slik at det kan dannes dekklag som vil 
skjerme mot videre erosjon. Eventuelle endringer vil derfor 
være avhengig av forholdene i hvert enkelt vassdrag. Hvis 
større sideelver kommer inn med sedimenter lenger ned i vass
draget vil tilførselen kunne balansere en eventuell ned
skjæring. 

Når overføringene fører til at større sedimentkilder for 
bunntransport ikke lenger bidrar, vil elveløpet også kunne 
senke seg. 
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Kart over terskeldammen Hallan ved Valle. Langs 
hovedstrømmen er det sand , grus og stein i bunn
sedimentene. I bakevjene har det blitt sedimentert 
silt og leire over det grovere laget. Histogrammer 
angir prosentandel silt i bunnprøver. 
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Fig. 16. Skisse av lengdeprofilen i et vassdrag der material
tilførselen til hovedelven holdes tilbake i et vann
reservoir. 

Delta og sandavsetninger i den nedre del av vassdragene vil 
tilføres mindre materiale fra kildene når toppflommene for
svinner. Dette kan medføre uønskede konsekvenser for deltaene 
som biotop for fugler o.l. og redusere kvaliteten på bade
strender. Mandalselva er muligens blitt påvirket aven slik 
utvikling på grunn av vassdragsreguleringer som ble gjennom
ført i 50- og 60- årene. 

I Bøvravassdraget i Jotunheimen ble det funnet at en eventuell 
fremtidig regulering av hovedvassdraget ville føre til redu
sert transportkapasitet og at materialet fra tilløpet Visa 
akkumuleres i Medalen. 

Bunntransporten i Visa som danner et tilløp til Bøvra i 
Medalen ble målt til mellom 1800 og 2800 tiår (Kjeldsen 1977) 
Under naturlige forhold har det funnet sted en betydelig 
pålagring og heving av elveløpet i Medalen i nyere tid 
(Karlsen og Stene 1978). Dermed er det sannsynlig at regule
ringer kunne forsterke denne tendensen med løpsforandringer, 
og erosjonskader på dyrket mark som resultat. 

Andre inngrep som grusuttak vil også påvirke vassdragene og 
kunne forsterke en negativ utvikling. 

GRUSUTTAK I ELVELØP OG ANDRE INNGREP 

Sand og grustransporten i elvene representerer en betydelig 
ressurs. I løpet av de siste fem år har presset på denne typen 
grusressurser økt betydelig og uttaket har steget til et nivå 
som en ikke hadde regnet med for 20-30 år siden da mange 



119 

vassdragsutbygginger ble planlagt. Det var da stor tilgang på 
løsmasser fra mange grustak i morener og glasifluvialt mate
riale. Etterhvert har grusressursene blitt uttømt eller 
båndlagt ved freding. 

Det har vært hevdet at verdien av våre grusressurser sammen
lagt har vært større enn alle våre nyttbare forekomster av 
metaller og mineraliseringer. Grus og sand brukes i mange 
sammenhenger i alle deler av landet til veibygging, anleggs
virksomhet, husbygging o.l. Salgsverdien av grusforekomstene 
er imidlertid avhengig av mange faktorer, og særlig transport
kostnader fra kilde til forbruker. 

Det er imidlertid også rapportert mange negative konsekvenser 
ved grusuttak, se f.eks. Dahl og Tesaker 1992. I Gaula senket 
elveløpet seg og undergravde flomforbygninger. Det ble også 
registrert en forringelse av vannkvaliteten fordi elven gravde 
seg ned i underliggende leire (fig. 17.). 

Uttak av grus kan være mye mer kritisk i et regulert vassdrag 
enn i et uberørt et, hvor naturprosessene hele tiden tilfører 
materiale. 

Moderne jordbruksmetoder kan føre til omfattende jorderosjon. 
se f.eks. Uhlen og Lundekvam (1988) og erosjonsmateriale fra 
jordbruksvirksomhet kan utgjøre størstedelen av sediment
budsjettet i visse vassdrag. I Leira - vassdraget fant Bogen 
og Sandersen 1991 at erosjon fra jordbruksvirksomhet bidrar 
med 30-50 % av sedimentbudsjettet. 

Erosjon i tilknytning til skogsdrift er mindre ~ndersøkt. 
Undersøkelser fra Sverige og andre land viser '.midlertid 
at skogsbilveier, flatehugst og moderne avvirkningsmetoder 
kan føre til omfattende erosjon (Beschta 1978, Brown & Krygier 
1971, Larsson & Gretner 1982, Bogen 1986 og Seuna 1986) . 

Målinger av sedimenttransporten i Atna - vassdraget som var et 
referansevassdrag under MVU - programmet viste at suspensjons
transporten i nedre del av vassdraget økte betydelig i et år 
med stor avvirkning og nybrottsarbeid (Bogen 1989) . 

PARTIKKELBUNDEN FORURENSNING 

En rekke næringsstoffer som fosfor og tungmetaller som jern, 
mangan og bly kan være adsorbert eller innkorporert i suspen
derte partikler og følger deres bevegelser i vassdragene. 
Disse stoffene forekommer naturlig i varierende konsentra
sjoner, eller de kan være introdusert i vassdragene som foru
rensning fra industri, jordbruk, skogbruk, gruvedrift eller 
andre aktiviteter. 
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Elven har senket løpet p.g.a. 

grusuttak 
Flomvernet 
undergraves 

Fig. 17. Illustrasjon av hvordan en elv som senker sitt løp 
kan grave seg ned i underliggende leire slik at 
vannkvaliteten forringes. 

Bakterier og pesticider kan også være assosiert med partikler. 
Radionucleidene fra Tsjernobyl-nedfallet er ofte hardt bundet 
til partiklene. Erosjon og transportprosesser kan imidlertid 
føre til at radioaktiviteten avtar i visse områder og øker i 
andre, der hvor materialet sedimenteres. 

Andre partikkelbundne forurensninger som f. eks. tungmetaller 
kan være sterkt bundet til partikler. Mange steder er foru
rensningene innlagret i elvesletter og kan spres i vassdragene 
av fluvial erosjon. Under store flommer kan spredningen være 
betydelig (Ottesen et al. 1993). 

Vassdragsreguleringer har innvirkning på erosjon og transport
forholdene og dermed på de partikkelbundne forurensningenes 
bevegelser og de økologiske forhold i vassdragene. Det burde 
imidlertid gjøres mer for å dokumentere effekter i konkrete 
tilfelle. 

Norske vassdrag er komplekst sammensatt av delstrekninger med 
svært forskjellige egenskaper. Sedimenter tilføres for en stor 
grad fra kilder utenfor elveløpene. I mange vassdrag er de 
aktuelle problemene et resultat av mange faktorer som virker 
sammen. 
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BIOLOGISKE FORHOLD 

Sedimentene i og langs vassdragene danner substrat for levende 
organismer. Endringer i sedimenttransporten og det hydro
logiske regimet som forårsaker substratendringer vil forandre 
de økologiske forholdene. 

Bevegelsen av dekksjiktet på elvebunnen og sliping eller 
tilslamming med erosjonsmateriale vil skape dårlige forhold 
for bunndyr og dermed ha negativ virkning lenger opp i næ
ringskjeden (Brusven og Prather 1974) . 

Elvekantvegetasjon og vannvegetasjon er også tilpasset den 
aktuelle sedimenttransporten og vil endre seg med regulerin
ger. Vegetasjonen på elveslettene vil også endre karakter hvis 
flomhyppighet og sedimenttilførsel endres. 

FORSLAG TIL VIDERE UNDERSØKELSER 

I tilknytning til vassdragssimulatoren blir det utviklet en 
modell for sedimenttransporten i vassdragene b~sert på HEC 6, 
som er en endimensjonal modell som beregner akkumulasjon og 
erosjon i elveløpet. Denne modellen vil kunne forutsi utvik
lingen i det aktuelle vassdraget hvis sedimenttilførselen fra 
kildeområdene er kjent. For å kunne bygge gode modeller av 
vassdragene er det nødvendig med bedre kvantitativ kunnskap om 
forskjellige sedimentkilders materialproduksjon. 

Aktuelle problemer i vassdragene som f.eks. redusert grus
transport kan være et resultat av mange faktorer som virker 
sammen. Vassdragsreguleringer kan ha redusert intensiteten til 
vannføringsavhengige erosjonsprosesser. Terskeler og erosjons
vern har samme effekt. Samtidig kan endringer i det hydro
logiske regimet f.eks. redusert flomhyppighet, også innvirke 
på material transporten. Grusressursene som er tilgjengelige 
for uttak er dermed begrenset. Hvor store de aktuelle ressur
sene er, vil kunne bestemmes ved å holde oversikt over effek
ten av alle inngrep i vassdraget. Det bør derfor legges mer 
vekt på å analysere vassdrag som helhetlige systemer. 
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Geofag omfatter jordens former og prosesser. Det er en samle
betegnelse for en gruppe nær beslektede fag. Innen vassdrags
sektoren tenker vi i denne forbindelse på følgende fagfelt 
(Faugli et al. 1986): 
* Berggrunnsgeologi 
* Kvartærgeologi (Løsmasser og kvartære former) 
* Geomorfologi 
* Fluvialgeomorfologi 
* Hydrologi. 

Andre geoemner kommer inn i spesielle tilfeller 
* Glasiologi 
* Klimatologi 
* Oseanografi. 

Naturinngrep ved vannkraftutbygging kan være av forskjellig 
slag: 
* Neddemming av arealer 
* Endring i elvers vannføring 
* Veibygging 
* Massetak til dammer og veianlegg 
* Riggområder 
* Steintipper. 

Geofaglige konsekvenser ved inngrep i et vassdrag, inkludert 
dets nedbørfelt kan være (Faugli op. cit.): 
* Tap av interessante og verdifulle lokaliteter, forekomster, 

delfelt og nedbørfelt med type- og referanseverdi. 
* Aktive prosesser forstyrres, forringes eller ødelegges. 
* Mulighet for ny viten, f.eks. ved påleggsundersøkelser, og 

dermed større interesse for forskning og undervisning. 

Hovedvekten er som regel lagt på det første av disse punktene: 
Tap av verdifulle lokaliteter m.m. (Faugli 1976 og Rye et al. 
1984). Men også fluviale prosesser er blitt tillagt betydelig 
vekt (Bogen 1976, Faugli 1981 og Husebye 1985). 

Det var tørrlegging av fosser det særlig ble reagert på i den 
første del av vannkraftutbyggingens historie. Senere kom det 
reaksjoner på strandsonene langs nedtappede magasiner, ruvende 
tippfyllinger, omfattende veibygging og dominerende demninger. 

Inngrep i naturen medfører både umiddelbare endringer og 
langsiktige konsekvenser for geofaglige forhold. Inngrepene 
har som regel ikke innvirkning på storformene i landskapet. 
Men slake og rolige vidder i fjellområdene som ofte represen
terer prekvartære, såkalt paleiske former, kan bli sterkt 
berørt ved at store arealer legges under vann ved etablering 
av magasiner. 

Kvartære former og avsetninger er sårbare både ved neddemming 
og fordi de er viktige materialkilder til dammer, veier osv. 
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Konsekvensene for geofagene merkes ellers best på de hydro
logiske forhold og prosesser og former med relasjon til hydro
logi. 

I denne sammenheng vil det bli fokusert på prosesser og 
kvartærgeologi, men også berggrunnsgeologiske forhold blir 
berørt. 

Hvilke konsekvenser reguleringer får og hvor i vassdragene de 
gjør seg mest gjeldende, skal vi nå se nærmere på. 

Konsekvenser av reguleringer vil særlig merkes følgende steder 
i et vassdrag: 

MAGASINOMRÅDE 

Neddemming av verdifulle naturdokumenter. 

Magasinområder er svært forskjellige både når det gjelder 
areal og naturdokumenter. Det kan være en ny reguleringshøyde 
av et vann med bratte sider, der lite landareal blir berørt, 
men det kan også være større landområder med betydelige natur
verdier. Eksempel på dette er Tunsbergdalsmagasinet i Sogn, 
der et stort sandurområde i Leirdalen foran Tunsbergdalsbreen 
ble neddemt. Hvordan området så ut før reguleringen kan 
illustreres ved et tilsvarende landskap, Fåbergstølsgrandane l 

Jostedalen, fig. 1. Fåbergstølsgrandane er en 5 km lang og 
500-800 m bred breelvslette som fyller dalbunnen mellom 
Fåbergstølen i syd og samløpet mellom dalene fra Lodalsbreen 
og Stegholbreen i nord. 

En sandur utvikles når breelver renner utover et relativt 
flatt område, slik at elvenes transportevne blir redusert. 
Det dannes da forgrenete strømløp med stadig skiftende og 
vandrende elveleier. Dette er betinget av breelvenes store 
materialføring og hurtige endringer i vannføring. på 
sandurflaten foregår det en stadig veksling mellom erosjon, 
transport og avsetning av materiale. Denne balansegangen 
mellom breelvenes vannføring, materialinnhold og transportevne 
fører til en svakt skrånende overflate med sterkt forgrenete 
elveløp. PartikkelstørreIsen vil gradvis avta fra rotområdet 
og nedover, selv om det periodevis vil være meget store varia
sjoner, avhengig av breelvenes transportevne til enhver tid. 
Også til sidene (lateralt) vil variasjonene være store, pga. 
stadig vekslende avsetningsforhold på tvers av sanduren. 

I tilknytning til våre breområder finnes det aktive, mindre 
breelvsletter (sandurer) , f.eks. i Erdalen på vestsiden av 
Jostedalsbreen, men Fåbergstølsgrandane står i en særstilling 
som den største aktive sandur i Norge. 
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Fåbergstølsgranclane, nedre del - Foto: A.Håland 

Fåbergstølsgranclane, øvre del - Foto : I. Røsberg 

Fig. 1. Fåbergstølen 
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Et annet eksempel på interessante geologiske fenomener fra et 
neddemt område kan hentes fra magasinområdet for Jostedals
utbyggingen, Styggevatnmagasinet. 

på vestsiden av Austdalsvatnet-Styggevatnet ligger sammen
hengende, til dels mektige og vakkert utformete randmorener 
avsatt aven platåbre mellom Vivakulen og Austdalsnuten som 
under "den lille istid" lå ned til og dels ut i Austdals
vatnet, fig. 2. Foran platåbreen mellom Vivakulen og 
Austdalsnuten på vestsiden av Austdalsvatnet ligger en serie 
på 7 randmorenelinjer. Disse moreneryggene, som nå er neddemm
et, gav viktig informasjon om prosesser som har opptrådt med 
større intensitet enn i dag. Nesset på vestsiden av Austdals
vatnet/Styggevatnet var ikke dekket av breer under "den lille 
istid". Områdene mellom dagens brefront og ca. 1300 m O.h. er 
dominert av bart fjell, mens det mellom ca. 1300 m O.h. og den 
ytterste randmorenen fra "den lille istid" er et sammenheng
ende dekke av blokkrik morene. I disse områdene er det obser
vert stripet morene, der retningene på stripene gjenspeiler 
isbevegelsen som dannet disse formene (hovedsakelig mot øst) . 
Områdene utenfor "lille istids" ytterste morene står i sterk 
kontrast til områdene innenfor både med hensyn til vege
tasjonsdekke og løsmasseoverdekning. 

Det er ellers temmelig vanlig at deltaområder, resente eller 
fra isavsmeltningstiden, blir demmet ned når reguleringsgrens
en heves i et vann eller en innsjø. Som eksempel på dette kan 
nevnes reguleringen av Berdalsvatn i Årdal som ble gjennomført 
i slutten av 1980-årene, fig. 3. (Nyset/Steggjevassdragene). 
Her var oppdemningen 48 m og senkningen 10 m. 

Ved innløpet til Berdalsvatnet er et større deltaområde hvor 
Berdalselvi delte seg i to hovedløp med flere, mindre forgre
ninger. Deltaets minerogene del gjenspeilte isavsmeltnings
forløpet i området, en periode da denne type prosesser var 
svært aktive. Deltaet var vegetasjonsdekket og stabilt før 
senkningen i 1986. I dalbunnen ved Dokkfløyvatn i Dokka er det 
en rekke kvartærgeologiske fenomener, som tilsammen forteller 
avsmeltningshistorien etter siste istid. Isolert sett er det 
en grusrygg, esker, avsatt i tunnel under isen, som er mest 
interessant. Nå ligger dette feltet på bunnen av Dokkfløy
magasinet, fig. 4. 

Utrasing og erosjon ved senkning av vannstand 

Generelt vil det ved senkning av vann og innsjøer være risiko 
for at løsmasser langs strendene blir ustabile og raser ut. 
Dette skyldes primært at det ytre vanntrykket mot løsmassene 
forsvinner. Porevannstrykket blir ikke kompensert av mottrykk
et fra vannet. I grovkorna jordarter som grus og sand 
(friksjonsjordarter) vil dette normalt ikke medføre utrasning
er fordi permeabiliteten er stor nok til at grunnvannsenkning-
en vil holde tritt med senkningen av vannet, fig. 5. 



Fig. 2. 

Fig. 3. 
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"Lille istids" randmorener på vestsiden av Austdals
vatnet. 

Deltaet ved Berdalsvatn, Årdal. 
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Fig. 4. Esker i Dokkfløyvatn, Dokka. 

Fig . 5. Lav reguleringsvannstand. Bergsdalen. 
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I silt og leire (kohesjonsjordarter) er permeabiliteten så 
liten at grunnvannet ikke raskt nok kan innrette seg etter 
senkningen av vannet, slik at grunnvannsgradienten blir stor. 
Denne opprinnelige likevektstilstand forstyrres og det resul
terer vanligvis i utrasinger. Utrasinger kan også ofte fore
komme som direkte resultat av økt nedskjæring (erosjon) 
av elver og bekker. 

Videre vil elver og bekker som løper ut av bassengene få økt 
erosjonsevne pga. senkning av erosjonsbasis. Erosjonsevnen vil 
øke med økende senkning av erosjonsbasis, dvs. med større 
senkning av vannets overflate. Erosjonen vil begynne ved den 
nye erosjonsbasis og forplante seg bakover ved såkalt tilbake
skridende erosjon til den eventuelt blir stoppet ved en ters
kel, naturlig eller kunstig. Dette kan være en langsiktig 
prosess, som selvsagt blir forstyrret ved at senkningen av 
erosjonsbasis ikke er permanent. Farten på denne tilbake
skridende erosjon er avhengig av mange faktorer, som vann
føring i senkningsperioden, vannets fart og kornstørrelsen i 
de jordartene elvene og bekkene skal erodere i. Ved vurdering 
av dette må en først og fremst bygge på erfaring fra regule
ringer av sammenlignbare vann. Dersom utrasinger og erosjon 
skjer i finkorna materiale (silt og leire), vil det kunne 
medføre tilslamming av vann og innsjøer, og dessuten til
slamming av elver ut fra bassengene. Synkningshastigheten for 
silt- og leirpartikler er liten, og strøm, bølger o.l. vil i 
åpent vann kunne holde slike partikler svevende (i suspensjon) 
i lang tid. Selv i kilometer lange vann vil så fine korn kunne 
bli ført gjennom vannet og videre nedover i vassdraget. 

Grunnvannstanden rundt et reguleringsbasseng er direkte avhen
gig av svingninger i reguleringshøyde. Dette medfører også 
grunnvannserosjon som i høy grad er med på å forsterke ero
sjons- og rasprosessene i et reguleringsmagasin. Som vi senere 
skal komme inn på er denne faktoren sterkt avhengig av korn
størrelse (porøsitet og permeabilitet) i jordartene i strand
sonen. 

Det finnes en mengde eksempler på erosjon og ras som direkte 
konsekvens av senking av vann og innsjøer. Spesielt i leir
områder har konsekvensene ofte vært dramatiske. En rekke 
rapporter forteller om slike forhold. Både NGI, ved f.eks. 
(Korbøl 1975) og NVE, ved f.eks. (Bogen 1986) har utarbeidet 
oversikter over dette. Korbøl har således omtalt erosjons
skader i 43 innsjøer etter reguleringer. Klassiske eksempler 
er reguleringene av Laugen i Børsa og Selbusjøen (Holmsen 
1921, 1954, 1963). Laugen var den første innsjøen der det 
inntraff større skred ved senkning av vannet i 1920. Utvik
lingen er beskrevet av (Holmsen 1963). Tillatt senkning var 8 
m, men etter 5 m senkning, var det gått så omfattende skred at 
videre regulering ble innstilt. I tillegg til skred i strands
onen under normalvannstand, fikk en også forplantninger inn
over land, slik at en gård måtte evakueres. 
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Et avgjørende spørsmål er så om spesielt verdifulle geofaglige 
fenomener eller forhold blir berørt ved utrasinger og erosjon. 

En forutsetning for å kunne vurdere rasproblematikken er 
kjennskap til jordartsfordeling og jordartstypeL rundt de 
aktuelle vannene. Videre må vi ha tilstrekkeli~ oversikt over 
naturdokumentene. 

Det kan også tenkes at faglig interessante forhold ligger 
skjult på bunnen av et framtidig reguleringsmagasin. vi var 
inne på moreneryggene fra "den lille istid" i strandsonen til 
Austdalsvatnet. 

Akustisk profilering av bunnsedimentene i Styggevatnet og 
Austdalsvatnet viser seks undersjøiske rygger med SV-N0-ret
ning i den nordvestlige delen av Austdalsvatnet. Ryggene 
består av lagdelt materiale av grus og sand, med et topplag av 
silt og leire. Ryggene er dannet under framrykning av Aust
dalsbreen og sannsynligvis av samme alder som de subaerile 
moreneryggene på land i samme område. Undersøkelser av 
sedimentasjonsraten i Austdalsvatnet viser at den ytterste 
ryggen kan være eldre enn 1750. 

Ved senkning av reguleringsmagasinet vil utrasinger fra land 
kunne medføre at disse undersjøiske ryggene blir tildekket av 
erosjonsmateriale, og et vesentlig naturdokument er borte. 

ELVELØP 

Endring i vannføring 

Materialtransporten i et vassdrag er bestemt av tilgangen på 
materiale ved erosjon langs elveløpet, skred eller annen 
massebevegelse i dalsiden, breerosjon, landbruksinngrep osv. 

Langs et elveløp vil en regulering medføre endringer i vann
regimet. Vannføringsforholdene blir nye, både når det gjelder 
periodiske gjennomsnittsverdier og vekslinger over tid (dag, 
årstid osv.). 

Dette medfører nye situasjoner for forholdet mellom erosjon, 
transport og sedimentasjon langs et regulert elveløp. De 
fluviale prosessene får endret intensitet. Både prosessene og 
formene med tilknytning til rennende vann er i utgangspunktet 
tilpasset avløpsregime, gradient på elveløpet og material
sammensetning i elven og på elvebunnen. Også forholdet side
elver-hovedelver viktig i denne sammenheng. Uregulerte side
elver vil medføre opphopning av materiale i hoveddalens bunn 
dersom hovedelven er regulert. Dette kan medføLe at elveleie 
flyttes både horisontalt og vertikalt. Omvendt vil tørrlagte 
sideelver medføre mindre tilførsel til hovedelven både av 
sedimenter og vann. 
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Forbygninger og terskler 

I tillegg til endring i vannføring vil inngrep som elvefor
bygning og bygging av terskler få konsekvenser for prosessene 
langs elveløpet. Terskler skaper sedimentasjonsbassenger som 
kan fylles opp av sedimenter ved stor materialtilgang. Etter
undersøkelser i Skjomen (Faugli 1991) viser at det meste av 
tilført sand og grus sedimenteres i terskelbassengene, men at 
en del materiale føres videre nedstrøms selv om bassengene 
ikke er gjenfylte. Slike kunstige bassenger påvirker også 
grunnvannstanden på sidene. Elveforbygning hindrer det natur
lige samspillet mellom erosjon og sedimentasjon langs elve
løpet. 

Tørrlagte elveløp 

Den visuelle betydningen av helt eller delvis/periodevis 
tørrlagte elveløp og fosser er et kapittel for seg. 

Elveslette og delta 

Norske dalfører kjennetegnes som regel av at de i lengde
retningen veksler mellom terskler, der elven går i fosser 
eller stryk, og bassenger eller trau som er oppfylt, enten av 
vann eller løsmateriale. Tverrprofiler viser overgang mellom 
åpne former med flat bunn og bratte sider og skarpt nedskårne, 
trange gjel. Dette medfører vekslinger mellom trange partier 
og utvidelser med elvesletter. 

på elvesletter og delta vil de faktorer som gjør seg gjeldende 
langs elveløp og som er omtalt foran, også være aktuelle i 
større eller mindre grad. Vi skal ta for oss delta spesielt og 
trekke paralleller til elvesletter når det er relevant. 

Endring i vannføring medfører store konsekvenser for delta
utbygging 

Dersom erosjonsprosessen reduseres langs elveløpet, eller 
hindres ved plastring av løpet, fører det uvegerlig til mindre 
materialtransport og dermed mindre avsetning i deltaområdet. 
Det naturlige samspillet mellom prosessene skilles, og dette 
medfører ofte slutt på deltautviklingen. Resultatet blir et 
fossilt delta. 

Ved deltafronten vil strandprosessene, kyststrøm og bølge
virkning, bli enerådende. Men disse påvirkes selvfølgelig av 
at materialtilgangen fra land reduseres. Undersøkelser på 
Elvegårsdeltaet i Skjomen viste at dagens sand-uttak er av mye 
større betydning for deltaets utvikling enn de mer langsomt
virkene konsekvenser av regulering (Corner 1992) . 
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Prinsipielt vil samspillet mellom tilført materiale fra elven 
og prosessene ved deltafronten forrykkes dersom elvevann
føringen blir redusert. Sanduttak langs elveløp eller på delta 
vil også påvirke dette samspillet sterkt. 

Forbygningers innvirkning på deltautvikling 

Også ved forbygning i deltaområdet vil den naturlige utviklin
gen på selve deltaflaten endres. Ved forbygning uten endringer 
i vannregimet, vil deltautviklingen forskyves utover som et 
resultat av at erosjons- og sedimentasjonsprosessene hindres 
langs det forbygde løpet. Både redusert vannføring, spesielt l 

flomperioder, og forbygning medfører at vi ikke lenger får 
periodiske oversvømmelser med avsetning av finkornete, frukt
bare sedimenter. Dette vil også i høy grad gjelde elve
slettene. 

Grunnvann 

Endringer i elveregimet får direkte konsekvenser for grunnvanns
magasinet og grunnvannsspeilet, både i fjell og løsmasser. på 
elvesletter og deltaer har det vært utført en rekke undersøkelser 
av reguleringers innvirkning på grunnvannstanden, men som regel er 
dette gjort i ettertid i forbindelse med skjønnsaker. Dersom slike 
etterundersøkelser skal ha overføringsverdi til andre områder, 
slik at konsekvensene kan forutsies, må en som grunnlag ha sammen
lignbare geologiske forhold. Både elvesletter og deltaer er svært 
forskjellige i genese og dermed i oppbygning og sammensetning. 
Eksempler kan illustrere dette. Dersom en elveslette/delta består 
av grus i sonen over og under grunnvannsspeilet, vil dette fluktu
ere i takt med vannføringen i elven. Under slike forhold vil stor 
vintervannføring pga. regulering nokså umiddelbart medføre høy 
grunnvannstand både langs elven og videre utover i avsetningen. 
Kommunikasjon elv-grunnvann skjer raskt som følge av stor 
permeabilitet. Et resultat av dette kan være isbrann på dyrket 
mark. Finkornig materiale (leire/silt) under ellers tilsvarende 
forhold vil medføre et helt annet reaksjonsmønster for grunnvan
net. Lav permeabilitet vil bety at endringer i elvenivået krever 
lang forplantningstid og treg reaksjon når det gjelder grunnvanns
magasinet. Under slike forhold vil bare mer permanente endringer i 
elvenivå eller reguleringsmagasin - nivå påvirke grunnvannstanden. 
En elv som løper gjennom marine leirer kan illustrere en slik 
situasjon, f.eks. Naustdalvassdraget i Sunnfjord. 

Der er også andre interessante sider ved en slik situasjon som 
beskrevet her. Relativt hurtige endringer i vannføring vil ikke 
dempes fordi elven oppfører seg som om den renner i en lukket 
kanal, eller løp med tette sider og bunn. Det er innlysende at 
flomberegninger og vannføringskurver må påvirkes sterkt av de 
jordartstypene elven renner gjennom. Kunnskaper om jordartene i 
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det aktuelle området er en viktig forutsetning for å kunne vurdere 
konsekvensene for grunnvannet. Det er også en fordel å vite litt 
om f.eks. marin grense, isavsmeltningsforløp, elveprosesser o.l. 

Det er også relasjoner mellom fiskeoppdrett og vassdrags
reguleringer, og da tenker jeg ikke på pålegg om smoltproduksjon 
o.l. 

Fiskeoppdrett er blitt en viktig næring langs norskekysten. I de 
senere år har det imidlertid oppstått en rekke problemer som 
smittsomme sykdommer, algeinvasjon i fjordene, etc. 

Oppdrett i kyst- og fjordstrøk (terskelfjorder) har således med
ført alvorlige miljøproblemer. Dermed er det ønskelig med overgang 
fra sjøbasert til landbasert drift. Lukkede anlegg med mulighet 
for kontroll av forurensning og miljø høres forlokkende ut. I 
tillegg til ferskvann og brakkvann blir det dermed aktuelt med 
saltvann på land, og salt grunnvann er blitt meget interessant. I 
tillegg til å være smittefritt har salt grunnvann også andre 
egenskaper som gjør det godt egnet til bruk i denne næringen. 
Salt grunnvann brukes både til oppdrett av laks og marine arter 
(Kveite, piggvar osv.), samt til bufring av ferskvann. Det er 
behov for store vannmengder av god kvalitet i oppdrettsnæringen. 

Det kan nevnes at smoltanlegg for 1 mill. smolt har et vannbehov 
på ca. 20 m3/min., noe som er å sammenligne med et vannverk for 
80.000 personer. I dag brukes det særlig ferskvann fra elver og 
innsjøer. 

Grunnvann som vannkilde til fiskeoppdrett er hittil lite brukt og 
med vekslende resultater. Våre kunnskaper om dette er mangelfulle, 
noe som har forårsaket problemer. 

Det store vannbehovet, enten det gjelder ferskvann eller saltvann, 
gjør det naturlig å se på fluviale og glasifluviale deltaer til 
innsjøer eller fjorder. Disse deltaene har imidlertid ofte en 
kompleks oppbygning som skyldes vekslinger i vann- eller havnivå 
under oppbygningsfasen, endringer i vannføring osv. For å forstå 
dette må en ha grundige kunnskaper om geologiske miljø og pro
sesser, og disse faktorene må vurderes i vannbalanse-sammenheng. 

Deltaenes stratigrafi og permeabilitet, samt beliggenhet i forhold 
til elver, vann og fjord er avgjørende for vannbalansen. 

Ute på deltaene er det en grensesone mellom ferskt og salt 
grunnvann. Når det gjelder uttak av salt grunnvann er trykket fra 
elver og det ferske grunnvannet av stor betydning. Infiltreres 
deltaene av store eller små vassdrag, eller kanskje bare av 
tilsig fra dalsidene? Det er i første rekke fjorddeltaene som 
kan være egnet til uttak av salt grunnvann, fordi dette er store 
akviferer som kan tilfredsstille det store vannbehov som stilles. 
Trykket fra ferskvannet (elver, grunnvann) kan imidlertid være et 
stort problem. 
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på Sunndalsøra har en forsøkt å plassere brønner for uttak av 
salt grunnvann helt ute ved delta-fronten. Dette har sammenheng 
med deltaets stratigrafi, porøsitet og permeabilitet, men først 
og fremst for å unngå det hydrauliske trykket fra elv og ferskt 
grunnvann oppstrøms. Vannet fra Aura-anleggene kommer ut på 
deltaet her like innenfor fjordbunnen. Vannføringen er stor og 
presser grensesonen mellom salt og ferskt grunnvann utover. La 
oss tenke oss at dette påtrykket ble redusert, f.eks. ved å 
fjerne eller redusere elvevannet. Det ville medføre mulighet for 
saltvannsuttak lenger inne på deltaet. 

I Skjomen i Nordland viser det seg at den reduserte vannføringen 
i Skjoma etter vassdragsregulering, har ført til økt saltinnhold 
l brønner i deltaet ved fjordbunnen. 

Reguleringers innvirkning på grunnvannet kan være skadelige, men 
også positive. 

på Myklemyr i Jostedalen er grunnvannsnivået endret ved inngrep 
siden en storflom i 1979. Myklemyr er et stort, løsmassefylt 
fjellbasseng, en elveslette, med Jostedøla sentralt. Utløpet fra 
bassenget, Haukåsgjelet, ble senket i 1985-86 og det er bl.a. 
laget dreneringskanal på elvesletten, for å hindre oversvømmelser 
under flom. Disse inngrepene ble gjort for å øke vannførings
kapasiteten. En sammenligning av gjennomsnittlig grunnvannsnivå i 
en 2-års periode før inngrepene med tilsvarende i 1988, viste en 
senkning av grunnvannsspeilet med ca. 50 cm nær Jostedøla både 
vinter og sommer, noe mindre utover fra elveløpet (Aars 1989). 
Dette var før Jostedals-utbyggingen. Senkninger av grunnvanns
nivået kan også medføre andre positive sider, som f.eks. inn
vinning av nytt jordbruksland, men en bør vurdere konsekvensene 
grundig på forhånd. 

Andre inngrep i nedbørsfeltet 

Ved reguleringer vil det også skje inngrep i forbindelse med: 
* Veier 
* Dammer 
* Materialtak til dammer og veianlegg 
* Riggområder 
* Forlegningsområder 
* Massedeponering. 

Noen av disse inngrepene påvirker store arealer og områder som 
kan inneholde spesielt interessante geofaglige forhold. Nå har vi 
sett på en del slike fenomener og verdier, og skal derfor her 
bare trekke fram noen eksempler på hvordan denne type inngrep kan 
påvirke disse, fig. 6. og 7. 



Fig. 6. 

Fig. 7. 
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Dokkfløydemningen forberedes. 

Deltaet i Gaupne er totalt forandret etter Jostedals
utbyggingen, særlig ved massedeponering. Foto: Bergens 
Tidende. 
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Grusrygger, f.eks. eskere, som kan være viktige vitnemål om 
isavsmeltningsforløpet, blir brukt til materialtiltak eller blir 
jevnet med jorden, f.eks. i et riggområde. 

Det er klart at dersom inngrepenes skadevirkni~ger skal reduseres 
mest mulig, så må en ta hensyn til verdiene også før inngrepene 
gjøres, dvs. i planleggingsfasen. vi ser en mengde eksempler på 
uvettige inngrep i samband med slike anlegg, særlig veibygging. 
Vi venter at hensynet til naturverdiene blir lagt i vektskålen 
sammen med andre hensyn når avgjørelsene fattes. Fåbergstøls
grandane ble vernet pga. naturfaglige verdier, som ble dokumen
tert før avgjørelse ble tatt, men Fåbergbassenget er rasert av 
veianlegg, riggområder osv. Dette kunne ha vært gjort på en mer 
skånsom måte, men disse forholdene kom ikke tidsnok fram i 
prosessen. Denne type inngrep har vært sett på som lite vesent
lige i utbyggingssammenheng. Det samme kan vi si om kraftlinje
traseer o.l. 

For å kunne vurdere den faglige verdi av et område som direkte 
berøres ved utbygging, er det nødvendig å sette dette inn i en 
større sammenheng. 

Derfor er det ofte behov for å undersøke andre områder 
jlokaliteter for å kunne gi en tilfredsstillende verdivurdering. 
Dette vil som regel gjelde nærliggende områder, men i enkelte 
tilfeller er det aktuelt med visse regionale oversiktsunder
søkelser. 

Det som direkte ødelegges ved en neddemming, kan ha stor egen
verdi. Men ofte ligger største verdien i at den berørte lokalitet 
inngår i et helhetlig, faglig miljø, gjerne innenfor et geogra
fisk begrenset område. Dette er ofte viktig, både i undervis
nings-, forsknings- og turisme-sammenheng. 

Tiltak for å redusere negative konsekvenser 

* Landskapspleie 
* Verneplaner 
* Etterundersøkelser 
* Kunnskapsformidling - Utdannelse - Universitetspolitikk. 

I denne sammenheng vil vi bare se på det siste av disse punktene. 
Kunnskapsformidling må gjelde både overfor samfunnet generelt, og 
til andre fagfelt av hensyn til tverrfaglige aspekt, samt til de 
instanser som tar avgjørelser. 

Samfunnsutviklingen krever tverrfaglig tenkning, særlig når det 
gjelder naturmiljøproblemene og hvordan de skaJ løses. Dette er 
viktig både innen forskning, undervisning og forvaltning. Noen 
stikkord kan illustrere disse forholdene: 
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FAGLIGE SAMMENHENGER 

/' 
Vannføring ---+-
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erosJon .:------..: / 
Botanikk 

Lokalklima ~ orni:ol09i 

Fåbergstølsgrandane er f.eks. et viktig naturfaglig dokument
asjonsområde, både i geologisk, biologisk og tverrfaglig sammen
heng. Både botanisk og ferskvannsbiologisk er det store økologis
ke gradienter fra de mest brepåvirkete områdene i nord til de 
frodige områdene i sør. En kan her finne ulike stadier i utvik
lingen av vegetasjon, fra blottlagt sand og grus til frodig 
oreskog. En kan observere hvordan etablerte plantesamfunn øde
legges av erosjon, eller dekkes av sedimenter og går til grunne, 
slik at en ny utvikling kan starte. Også når det gjelder fugler 
og vannlevende dyr gir området gode muligheter for studier av 
økologiske mekanismer i forbindelse med innvandring og koloni
sering. Området utgjør således et svært interessant naturfaglig 
miljø, og er av stor verdi både for forskning og undervisning. 

Geofagene har i tillegg til sin egenverdi, en sentral plass i det 
økologiske system. Geofaglige forekomster og prosesser utgjør et 
grunnlag for de helhetlige natursystemene. 

Det tverrfaglige aspektet er interessant og krevende, både faglig 
og samarbeidsrnessig. En må lære seg lagspill b3de når det gjelder 
opplegg, feltarbeid og publisering av materiale. 

Hittil har det ligget en nedvurdering av anvendt forskning i 
universitetssystemet. Den anvendte forskning er som regel mer 
krevende og mindre meritterende enn grunnforskning. I langtids
plan for Universitetet i Bergen (Plan 2000) er anvendt forskning 
og tverrfaglighet viet betydelig større oppmerksomhet enn før. 

vi skal ta for oss noen punkter i Plan 2000, som er spesielt 
relevante i denne sammenheng. 

Å drive anvendt forskning betyr - kombinert med utviklingsarbeid 
- å omsette teoretisk kunnskap til praktisk nytteverdi. Anvendt 
forskning vil følgelig være av stor samfunnsmessig interesse. 
Universitetet må derfor se det som del av sine forpliktelser 
overfor samfunnet å drive slik forskning. Ved på denne måten å 
påvise den nære sammenhengen mellom grunnforskning og anvendt 
forskning, vil sistnevnte også bidra til å legitimere innsatsen i 
førstnevnte. 
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Universitetet ser anvendt forskning som en naturlig del av sin 
forskningsvirksomhet. Anvendt forskning og grunnforskning påvir
ker hverandre gjensidig på en fruktbar måte. Anvendt forskning må 
derfor knyttes til grunnforskningsmiljøene. Det er også en del av 
universitetets forpliktelser overfor samfunnet å drive anvendt 
forskning. 

UiB vil arbeide for å øke den anvendte forskningen som har 
generell kompetanseoppbygging som mål. Dette er også i samsvar 
med den økende erkjennelsen hos oppdragsgivere for at det er 
nødvendig å få en slik kompetanseoppbygging ved universitetet, 
både for å høyne forskningskvaliteten og utdanne dyktige kandida
ter. 

Videre vil UiB styrke tverrfaglig samarbeid, både internt og 
eksternt. Eksemplet fra Jostedalen viser hvor viktig dette er. 
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INNLEDNING 

Både når det gjelder beskrivelse av vannets forurensningsgrad 
og egnethet for bruk blir vannet karakterisert ved såkalte 
vannkvalitetsparametre. Med vannkvalitet menes normalt slikt 
som vannets innhold av fosfor, nitrogen, pH, ledningsevne, 
klorofyll (algemengde), organisk stoff, farge, turbiditet, 
bakterieinnhold, osv. I denne artikkelen vil det bli gitt en 
kort redegjørelse belyst ved eksempler hvordan vassdrags
reguleringer kan innvirke på vannkvaliteten. Andre inngrep i 
vassdrag som kanalisering, forbygging, lukking, vegbygging, 
grustekt, osv. vil skape liknende påvirkninger, men det vil 
føre for langt å gi en fyldestgjørende behandling av disse 
tilfellene her. Dessuten er omfanget av slike fysiske inngrep 
betydelig mindre enn vassdragsreguleringer. 

Når man skal snakke om vannkvalitetsendringer, er det ikke 
mulig å unngå å komme inn på de økologiske effektene som disse 
vannkvalitetsendringene dernest medfører, selv om slike 
effekter vil bli tatt grundigere hånd om av andre foredrags
holdere. Det er gjerne sånn at det er de økologiske effektene 
som man har lagt merke til og studert. Man antar at disse 
bl.a. har kommet av vannkvalitetsendringene som reguleringen 
har medført. Ta f.eks. tilslammingen av Hallingdalselva (Aass 
1979, 1985) eller tilslammingen av Mårvatn på Hardangervidda 
(Borgstrøm 1973) som begge skapte betydelig nedgang i fiske-
produksjon og avkastning. Hvor turbid vannet egentlig ble 
finnes det derimot lite tallmateriale for. Kun i svært få 
tilfeller har det vært gjennomført langvarige undersøkelser 
som belyser hvordan vannkvaliteten blir påvirket aven 
regulering. Det er da gjerne der hvor vassdraget har vært 
overvåket av andre årsaker, som f.eks. av hensyn til drikke
vann, eller som følge av at vannet er påvirket av annen 
forurensning, gruver, o.l., at man har slike data. 

De ulike vannkvalitetspåvirkningene 

Følgende vannkvalitetsaspekter kan påvirkes av regulering: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Næringssalter - algemengde. 
Organisk stoff - farge. 
Partikkelforurensning - erosjon. 
Bakterieinnhold. 
Tungmetaller. 
Forsurende komponenter. 

Næringssalter - algemengde 

Når de øvre deler av et vassdrag føres over til et magasin, 
eller til et annet vassdrag blir vannføringen i det opp
rinnelige nedenforliggende vassdrag mindre. I de aller fleste 
tilfeller er det de høyereliggende og rene deler av vassdraget 
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som overføres. Lenger ned i vassdraget bor det folk som må 
lede sine utslipp ut i restvassdraget. Utslippene blir mindre 
fortynnet, næringssaltkonsentrasjonene øker, og det samme gjør 
algemengden. I elver gir det seg utslag i mer begroingsalger, 
mens det i innsjøer gir seg utslag i planktonalger. 

Tørrleggingen av Måna forbi Rjukan 

Det første eksempelet, og kanskje det mest dramatiske (men 
dårligst dokumenterte), på at å ta vann fra et vassdrag kan få 
effekter på vannkvaliteten har man fra tørrleggingen av Måna 
gjennom Rjukan sentrum (Kristiansen 1967). Ca. i 1956 ble 
strekningen fra Såheim og ned til Dale bygget ut. Hele vannfø
ringen, ca. 50 ~/s ble tatt inn i tunnel straks nedenfor ut
løpet av Såheim kraftstasjon. Strekningen ned til Dale kraft
stasjon er på vel 4 km, og her ligger størsteparten av Rjukan 
by. Avløpet fra bebyggelsen gikk direkte til elva gjennom en 
serie store septiktanker plassert langs elva. Da vannføringen 
ble redusert til noen få hundre liter per sekund, så vass
draget ut som en åpen kloakk, med heterotrof begroing og vond 
lukt. Det oppstod mangeårig strid om saken, som til slutt ble 
løst ved at alt avløpsvannet ble samlet i en avskjærende 
ledning og ført inn på kraftverkstunnelen. Dette var den 
første store saken der det oppstod konflikt mellom ønsket om å 
bruke et vassdrag til kraftproduksjon og ønsket om å bruke det 
til resipient. Ved senere reguleringer av vassdrag i bebygde 
strøk er det foretatt resipientmessige vurderinger før ut
byggingen, noe som bl.a. har ført til at slike åpenbare feil 
ikke er blitt begått i ettertid. 

Sundsbar.mreguleringen - overføring av Sundkilens høyereliggen
de nedbørfelt 

Innsjøen Sundkilen i Kviteseid kommune kan brukes som eksempel 
(Rognerud et al. 1979). Halvparten av nedbørbeltet (181 av 
ialt 362 km2 ) ble overført til Sundsbarmmagasinet ved Seljord. 
Vannfornyelsen i Sundkilen ble mer enn halvert i det teoretisk 
oppholdstid gikk fra 0.13 år til 0.28 år. Utslippene fra 
befolkningen i Kviteseid var fortsatt den samme, og det ble 
rapportert om betydelig økning av algevekst, både fastsittende 
og planktonisk (NIVA 1978). Rognerud et al (1979) beskriver 
hva som skjedde, delvis tilbakeberegnet via modeller: Middel
konsentrasjonen av fosfor i tilløpene ble øket fra 11.7 til 
18 ugP/l. Fosforkonsentrasjonen i vannmassene steg fra 7.2 til 
10.4 ugP/l. Algemengden steg fra 2.1 ug Kla/l til 3.2 ug Kla/l 
og ble liggende på grensen av kritisk tilstand etter Vollen
weiders fosforbelastningsmodell. 

Reguleringen reduserte innsjøens resipientkapasitet og det ble 
behov for å bygge renseanlegg. Dette har bidratt til at for
holdene i innsjøen har bedret seg betydelig igjen. 
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Storsjøen i Rendalen 

I Storsjøen Rendalen skjedde det en eutrofiering gjennom at 
man overførte forurenset vann fra Glomma over i den "rene" 
nokså upåvirkede Storsjøen gjennom Rena Kraftverk som kom i 
drift i 1971 (Holtan 1980 og 1982). Inntaket fra Glomma lå ved 
Høyegga nedstrøms Røros, Tolga, Tynset og Alvdal. Ingen av 
disse tettstedene hadde renseanlegg på den tiden. I tillegg 
var det betydelig jordbruk med moderne husdyrhold langs øvre 
Glomma. Det var betydelige vannmengder som ble tatt over, 
55 m3 / s. 

Fosforbelastningen på Storsjøen økte fra 13 til 33 tonn P/år, 
mens nitrogentilførselen økte fra 300 til 500 tonn N/år. 
Algeveksten økte betydelig i Storsjøen. Spesielt var fore
komsten av fastsittende alger i strandsonen påtakelig. Plante
planktonets artssammensetning endret også karakter i forhold 
til situasjonen før regulering i det forekomsten av kiselalger 
ble mer fremtredende. Siktedypet som før reguleringen ble målt 
til 10-15 m, ble redusert til så lave verdier som 4 m i den 
verste perioden etter regulering. 

I de senere år er det blitt bygget renseanlegg ved tettstedene 
i Glomma, noe som har bidratt til redusert algemengde i Stor
sjøen etter hvert, slik at forholdene nå er akseptable igjen 
(Rognerud og Kjellberg 1985) . 

Organisk stoff og farge 

For å øke magasineringskapasiteten og sikre jevn strøm
forsyning, blir mange innsjøer demmet opp ved en vannkraft
regulering. Oppdemmingen fører til at tidligere terrestriske 
arealer blir oversvømte. Dette fører bl.a. til en utvasking av 
organisk materiale, dyr og planterester, og næringssalter fra 
vegetasjons- og humussjiktet i den tidligere skogbunnen. 

Innhold av organisk stoff måles gjerne indirekte ved farge, 
eller kjemisk oksygenforbruk. Det er først nå helt i den 
senere tid at man har fått mulighet til å måle organisk karbon 
direkte. 

Farge er en sentral vannkvalitetsparameter i drikkevanns
sammenheng og godt drikkevann skal helst ikke overskride 15 
mgPt/l. Ved anlegging av ny drikkevannskilde for Bærum kommune 
i slutten av 1950-åra, ble inntaksvannet Aurevatn demmet opp 
12 m. Det neddemte arealet bestod av lyng, skogsmark og myr. 

Gjennom lang tids måling av farge i innløpsbekkene og i ut
løpet fra det oppdemnte vannet ble det funnet at kort tid 
etter oppdemningen fikk vannet en fargeøkning på 7 mg Pt/l på 
veg gjennom innsjøen, mens 5 år etter var denne økningen 
redusert til ca. 1 mg Pt/l (Gjessing 1966) . 
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på bakgrunn av disse erfaringer ble det antydet at oppdemming
en av Nesjøen i Sør-Trøndelag kunne avstedkomme problemer med 
utvasking av humus som følge av oversvømming av Nedalsmyrene 
(vel 30 km2, Gjessing 1968). Oppfyllingen var ferdig i 1971. 

Institutt for vassbygging (NTH) har bl.a. på denne bakgrunn 
tatt vannprøver en rekke steder i Neavassdraget i tiden etter 
1970 (Heggestad 1987). Resultatet viser at til tross for 
rekordstor myrprosent i oppdemmingssonen ble fargeøkningen 
bare 6-8 mg Pt/l. Dette antyder at utvasking av organisk stoff 
ikke er noe stort vannkvalitetsproblem. 

Partikkelforurensninger - erosjon 

Vannkraftregulering medfører en betydelig anleggsvirksomhet 
som sprengninger, tunnelboring, steinknusing, anlegging av 
steintipper, osv. Dette medfører betydelig partikkelavgang. 
I tillegg, hvis det skjer oppdemning og tapping i særlige 
eroderbare soner, vil både det regulerte vassdragsavsnitt 
selv, samt deler av det nedenforliggende vassdrag bli berørt 
av partikkelforurensning. Ved Ustereguleringen ble Ustedals
fjorden, Strandafjorden og Hallingdalselva helt ned til 
Krøderen sterkt påvirket av partikkelforurensning. på det 
verste (1966 og 67) var siktedypet i Ustedalsfjorden bare 
noen få cm og bare 10 cm helt nede ved Nesbyen. Krøderen 
var tydelig leirfarget (Aass 1979, 1985). Største partikkel
konsentrasjon i Ustedalsfjorden ble målt til 267 mg Si02 /1. 
Ellers ble det foretatt få standardiserte vannkvalitets
målinger for å karakterisere situasjonen og utviklingen. 

Totalutbyttet av fisket i Ustedalsfjorden gikk ned til 10% av 
førnivå, mens for røye gikk utbyttet ned i 1% av førnivå (Aass 
1979, 1985). Bunndyrmengde og fiskekondisjon sank dramatisk. 
Fortsatt 20 år etter tilslammingen var fangstene i Ustedals
fjorden redusert i forhold til før nivå. 

Nedover i Hallingdalselva merkes nå ingen effekter på vann
kvaliteten som kan tilbakeføres til tilslammingen i midten av 
1960-åra. 

Det opptrer nærmest alltid økt slamføring i vassdrag i forbin
delse med regulering. Hvorvidt det skal opptre økologiske 
skader eller ikke er avhengig av konsentrasjon av partikler, 
eksponeringens varighet, og ikke minst partikkeltype (Hessen 
1992). I Vetlefjordelva i Sogn og Fjordane ble det bare 
observert små vassdragsskader til tross for partikkel
konsentrasjoner på opptil 700 mg/l ved tipping av tunnelmasse 
i elveskråningen (Hessen og medarbeidere 1989). I forbindelse 
med utsprengning av fjellhaller for lagring av NATO utstyr i 
Trøndelag oppstod det derimot betydelig fiskedød såvel i 
resipientelva som i fiskeoppdrettsanlegg som tok vann fra elva 
(Jacobsen m.fl. 1987). Dette til tross for at partikkel
konsentrasjonen var stort sett mindre enn 5 mg/l. Her var det 
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snakk om nålformede, fiberliknende partikler fra bløte berg
arter (grønnstein, kleberstein) som penetrerer gjellepitelet 
og forårsaker slimutsondring på gjellene (Hessen 1992) . 
Bergarter som knuses til mer kubiske former (f eks. grunn
fjell, granitt, gneiss, etc.) gir mindre skader. Imidlertid 
bør det nevnes at effekter av ulike partikler burde vært 
underlagt et stort systematisk studium. 

Det er ikke sikkert at det til en hver tid er ugunstig med 
litt partikler. F.eks. er det flere indikasjoner på at bre
partiklene som kommer inn i Mjøsa hver sommer med Otta-flommen 
bidrar til å adsorbere og utsedimentere fosfor i nordre del av 
Mjøsa (Holtan og medarb. 1980). 

Vassdragsreguleringer og forsuring 

Ved reguleringsinngrep i forsurede områder kan det oppstå 
vassdragsskader med fiskedød til følge. Det er særlig i elver 
at dette oppstår og ved to noe forskjellige omstendigheter. 

1. Når et surt vassdrag føres over i et mindre surt vassdrag. 

2. Når hovedvannmassene i et vassdrag holdes tilbake i magasi
ner, mens restfeltet styrer vannføringen i elva, og når 
dette skjer i perioder med surt regn eller snøsmelting. 

Ogna i Vest-Agder er eksempel på hvor fiskedød har oppstått 
etter den første av disse omstendighetene. Det sure vannet fra 
det regulerte og overførte sidevassdraget er mye mer 
aluminiumsrikt enn i hovedelva. Før ny likevekt er oppnådd 
mht. aluminiumens tilstandsform blir blandingsvannet akutt 
giftig for fisk. Lengden på denne giftige sonen er avhengig av 
vannføring og temperatur (Rosseland og medarb. 1992). 

Den andre omstendigheten har man eksempel på fra Nidelva i 
Aust-Agder, der man ved anledninger med sur avrenning fra 
restfeltet nedenfor Nisser har holdt tilbake vann i alle 
magasinene, Nesvatn, Fyrresvatn, og Nisser (Munitz og medarb. 
1979) som ellers ville ha fortynnet det sure vannet fra rest
feltet. Flere av de store Sørlandselvene har sine kilder oppe 
mot Hardangervidda, hvor geologien er betydelig mer 
motstandsdyktige mot forsuring enn de nedre deler. 

Dette gjelder også Otra der Øvre Otra reguleringen leder det 
meste av vannet parallelt med hovedelva gjennom fjellheimen 
via en rekke magasiner på vestsiden av dalføret helt ned til 
Brokke (Lande og Grande 1986). De største magas~.nene er 
Vatnadalsvatn og Botsvatn med reguleringshøyde~ på hhv. 140 m 
og 56 m. 

på den lokale elvestrekningen fra Hartevatn til Brokke, hvor 
vannføringen nå er dominert av lokalt tilsig, har vannet blitt 
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surere. Under snøsmelting og perioder med surt regn er pH på 
denne strekningen falt til under 5. 

I Byglandsfjord var det tidligere en stor bestand av den 
såkalte blege, eller dverglaks. Blegen vandret fra Byglands
fjord opp til Hallandsfossen ved Valle for å gyte. Bestanden 
av blege er fra 1970-årene nærmest forsvunnet. Årsaken til 
dette er ikke undersøkt, men en kombinasjon av regulering og 
forsuring er høyst sannsynlig (Lande og Grande 1986) . 

I Suldalslågen kan det teoretisk også være fare for at slike 
omstendigheter kan oppstå at sur avrenning fra det nedre 
lokalfeltet kan gjøre skade på laksen i perioder hvor denne 
vannføringen dominerer. Suldalslågen er utstyrt med kalkings
anretning som begynner å dosere kalk når pH i utløpet av 
Suldalsvatn underskrider pH 6. Det ville vært sikrere å styrt 
kalkingen etter pH i utløpet i fjorden med tanke på å gardere 
seg mot sur avrenning fra restfeltet. 

Vassdragsreguleringer og bakteriekonsentrasjoner 

I elver vil borttakingen av vann kunne føre til at konsentra
sjonen av tarmbakterier i restvannføringen øker kraftig. 
Hallingdalselva er eksempel at slikt har skjedd (Skaugrud & 
Berge 1982). Flere badeplasser har her bakteriekonsentrasjoner 
som overskrider helsemyndighetenes normer for friluftsbad. 
Forholdene har blitt noe bedre nå i det siste som følge av økt 
renseanleggtilknytning, men fortsatt kan det forekomme beten
kelig høye konsentrasjoner da tradisjonelle RA har moderat 
effekt mht. fjerning av bakterier. 

Imidlertid ser det ut til at magasiner gir en ~)ositiv effekt 
mht. fjerning av bakterier. Det er ikke gjort noe systematisk 
studium for å belyse denne effekten, så noe kvantitativt kan 
ikke gis. Spredte bakterieanalyser fra badeplassen i Numedals
lågen oppstrøms Kongsberg (ved avkjøringen til Jondalen) 
antyder at bakterieforurensningen fra Svene tettsted i stor 
grad holdes tilbake i elvemagasinet til Pikerfoss kraft
stasjon. Vannet får lenger oppholdstid fra Svene og ned til 
badeplassen, og bakteriene delvis sedimenterer ut og/eller 
dør. Tarmbakterier har begrenset levetid i vann. 

Vassdragsreguleringer og tungmetall forurensninger 

I Orkla i Sør-Trøndelag, hvor det har vært drevet kobbergruver 
i helt opp til nå, har man eksempel på at vannkraftregulering 
har slått både negativt og positivt ut mht. tungmetall
forurensning i vassdrag (kfr. Grande et al. 1992). 

I øvre deler har sideelven Ya fått sterkt redusert vannføring 
som følge av overføringer til Falningssjøen som er magasin for 
Ulset kraftverk. Ya mottar tungmetallavrenning fra nå nedlagte 
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Kvikne kobbergruber. Etter overføringen har kobberkonsen
trasjonen steget dramatisk og elven er nå fisketom. Tidligere 
var dette en god fiskeelv. Overføringen gav også tungmetall
forurensning av bunnfaunaen. Årsaken til skadene var her 
bort tak av fortynningsvann. Siden Kvikne kobbergruber er 
fredet som kulturminne, er det vanskelig å gå inn med 
effektive tiltak som hindrer avrenningen fra gruvene. 

I nedre del av Orkla ligger Løkken gruber som har forurenset 
Orkla betydelig med kobber siden århundreskiftet. Forurensnin
gen førte til bl.a. at laksen rundt 1950 var i ferd med å 
forsvinne fra Orkla. En hovedårsak var at laksungene ble 
kobberforgiftet i perioder med liten vannføring i elva. Regu
leringene i Orkla, som ble gjennomført i begynnelsen av 1980-
årene og som omfatter flere magasiner og kraftverk, og har 
bidratt til å utjevne vannføringen i den nedre, lakseførende 
del av elva. Dette har gjort at man ikke får d i sse kritiske 
lavvannsføringene hvor kobberkonsentrasjonene kom over kritisk 
nivå for bunndyr og fisk. Det skal imidlertid bemerkes at 
tiltak inne på Løkken gruber også har bidratt til at selve 
avrenningsmengden av tungmetaller har blitt mindre i samme 
perioden. Det sentrale er at fiskeforholdene i nedre Orkla har 
blitt mye bedre enn hva de har vært. Lakseavkastningen er nå 
omtrent som den var ved århundreskiftet, dvs. rundt 20 tonn 
pr. år. 

Reguleringer og tilbakeholdelse av forurensninger 

Det er for tiden sterk fokusering på landbasert forurensnings
transport til havområdene. Landene rundt Nordsjøen har inngått 
avtale om å redusere utslippene av fosfor, nitrogen og flere 
utvalgte miljøgifter med 50% innen 1995 i forhold til 1985 
nivå. Hvordan norske vassdrag manøvreres har et interessant 
perspektiv i denne sammenheng. 

I forurensede områder er man nå igang med å gjenåpne bekker, 
gjenskape meandrerende elvestrekninger, gjenoppbygge gamle 
mølledammer, etc. for å holde tilbake forurensninger. 
Generelt gjelder at et hvert inngrep som øker oppholdstiden på 
vannet i et vassdrag bidrar til å øke tilbakeholdelsen av 
forurensende stoffer. Vannets oppholdstid i et vassdrag er i 
hovedsak bestemt av forholdet mellom vassdragets volum og 
avrenning, altså V/Q. Ved bygging av magasiner og oppdemminger 
øker man volumet, mens ved senkninger redusererer man volumet. 

Det er imidlertid lite gjort med tanke på å kvantifisere denne 
effekten av reguleringer i norske vassdrag. 
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1. INNLEDNING 

Svært mange av våre vassdrag er i dag på en eller annen måte, 
og i større eller mindre grad, påvirket av menneskelig aktivi
tet, noe som nok er karakteristisk for de fleste industri
aliserte land. Inngrepenes konsekvenser for flora og vege
tasjon er imidlertid meget varierte. Generelt sett er det ikke 
alltid inngrepets størrelse som avgjør hvor store de negative 
konsekvensene skal bli, men heller hvor og hvilken naturtype 
som berøres. Slike ytre påvirkninger kan føre til både redu
sert artsdiversitet og tap av økologisk viktige biotoper. 

I Norge har vi generelt sett en god oversikt over utbredelse 
avarter og vegetasjon knyttet til vann og vassdrag. Dette gir 
et godt grunnlag for å vurdere hvilke arter og naturtyper som 
er sjeldne, og som en derfor må forsøke å skåne i forbindelse 
med ulike typer av inngrep. Når det gjelder eksakte (kvantita
tive) undersøkelser om reguleringers virkninger er derimot 
kunnskapene meget sparsomme. Dette går fram av utredningen til 
Andersen og Fremstad (1986) som gir en oversikt over kunn
skapsnivået når det gjelder vassdragsreguleringer og botanikk. 
I sin konklusjon skriver de: "I Norge har vi bygd ut vassdrag 
i en hundreårsperiode. I denne tiden har det bare vært utført 
få forundersøkelser som har vært så detaljerte at de har 
kunnet gi grunnlag for etterundersøkelser over virkninger av 
reguleringer på vegetasjon, og det er bare utført noen ganske 
få etterundersøkelser. Det meste av det som i dag er kjent om 
dette temaet er derfor basert på utenlandske undersøkelser". 

Andersen & Fremstad gir en oppsummering av relevant litteratur 
som omhandler virkninger av vassdragsreguleringer på vege
tasjon, fram til 1980-tallet. Siden dette har kunnskapsnivået 
bedret seg noe, vesentlig takket være NVE's "Etterunder
søkelsesprogram" som ble startet opp i 1988 (Faugli 1989). 
Dette programmet er enda ikke avsluttet, men data fra noen 
undersøkelser foreligger publisert. 

Det vil her bli gitt en oversikt over kunnskapsnivået når det 
gjelder vassdragsregulering og botanikk, med spesiell vekt på 
det som har kommet til etter at Andersen & Fremstad skrev sin 
utredning. Det vil her bli lagt vekt på den terrestre vege
tasjonen da typisk vannvegetasjon blir utredet i en annen 
artikkel. 

2. HVORFOR UNDERSØKE BOTANISKE KONSEKVENSER? 

Ethvert inngrep i naturen medfører økologiske endringer, og 
det bør i vår tid være en selvfølge at vi før inngrepet fore
tas, vurderer hvilke konsekvenser dette vil få. Vegetasjonen 
har stor betydning som grunnlag for dyrelivet, både direkte og 
indirekte, i tillegg til dens egenverdi. 
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2.1 Vegetasjon som basis for dyreliv 

Plantene, som primærprodusenter gir næringsgrunnlag for opp
rettholdelse av dyrelivet. I tillegg har vegetasjonen også en 
rekke indirekte funksjoner i økosystemet som for mange dyre
arter er helt avgjørende. Det gjelder for eksempel vegetasjo
nens betydning som reir- og skjulested og plantenes evne til å 
endre og stabilisere miljøet ved å binde substratet, øke 
sedimentasjonen og dermed minske utvaskingen av nærings
stoffer. 

2.2 Bevaring av floristisk diversitet 

Inngrep som medfører ødeleggelse av vegetasjon kan redusere 
den floristiske diversiteten ved tap av sjeldne arter. Norsk 
karplanteflora har vært gjennomgått av (Høiland 1991) med 
hensyn til status i forhold til IUNC's vernekategorier (IUCN 
1988). Av de ca. 240 norske karplantene som er knyttet til 
vann og vassdrag, er 71 klassifisert til IUCN's verne
kategorier som vist i tabellen nedenfor. 

utgått 5 karplantearter 

Akutt truet 14 " 
Sårbare 11 " 
Sjeldne 3 " 
Hensynskrevende 39 " 

Som eksempler på akutt truete arter kan nevnes fjøreknapp 
(Cotula coronopifolia), stilkvasshår (Callitriche brutia) , 
vasskjeks (Berula erecta), trådbregne (Pilularia globulifera) 
og stormarihånd (Dactylorhiza praetermissa) . 

2.3 Bevaring av sjeldne naturtyper 

Den store variasjonen i norsk vassdragsnatur, og som betinger 
forekomst av mange av de ovenfornevnte artene, skyldes ikke 
minst forekomstene av følgende naturtyper (Fremstad 1992) : 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

Erosjonsskrenter med ustabil vegetasjon. 
Blokkstrender. 
Elveører, og elvekanter bestående av rullestein, grus, 
sand, silt eller leire. 
Flomløp. 
Periodevis oversvømte elvesletter (flommarker) . 
Pølsesjøer, tjørner og sumper. 
Sprutsoner ved fosser. 
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* Grussletter i brenære områder (sandurer) 
* Strykstrekninger. 
* Deltaer avsatt i innsjøer (innlandsdeltaer) 
* Brakkvannsdeltaer. 
* Brakke tjørner og dammer i tilknytning til ferskvannsutløp 

i havstrender. 

3. GENERELT OM VASSDRAGSREGULERING OG BOTANIKK 

Det er flere viktige faktorer som bestemmer utbredelsen av 
arter og vegetasjonstyper i og langs vassdrag. Men en må også 
være klar over at selv under naturlige betingelser er vege
tasjonen i kontinuerlig endring (suksesjon). Denne kan være 
langsom og gradvis eller rask og katastrofepreget. Ved en 
regulering vil enhver endring i det hydrologiske regimet i 
større eller mindre grad endre de naturlige forholdene. 

Geografiske eller landskapsmessige forhold bestemmer i stor 
grad hvordan vegetasjon og flora i et område skal utvikles, 
derfor er ikke bare det hydrologiske regimet avgjørende. Dette 
gjør at det også er vanskelig å gi en generell modell for 
sammenhengen mellom hydrologisk regime og vegetasjon, og 
hvordan vegetasjonen vil endres ved en regulering. Noen 
eksempler kan anskueliggjøre dette: 

* En reduksjon i vannføringen, med påfølgende senkning av 
vannstanden i en elv, får mye større konsekvenser i et 
flatt deltaområde enn i et trangt og bratt "vestlandsvass
drag". I bratte daler får vannkantvegetasjonen kontinuerlig 
tilført grunnvann fra ovenforliggende områder, og en regu
lering av elva vil ofte få små botaniske 
konsekvenser. 

* Senkning av et vann kan få små botaniske konsekvenser 
dersom de topografiske og sedimentmessige forholdene i de 
blottlagte områdene er gunstige for innvandring av nye 
arter. Dersom vannstandsfluktuasjonene ikke endres vil det 
etter en stund utvikles vegetasjonssoner tilsvarende de 
gamle. Dersom de topografiske forholdene er ulike, vil det 
imidlertid kunne bli meget store endringer. 

* Regulering aven elv med påfølgende sterkt redusert fosse
røyk får større konsekvenser for vegetasjonen i en søreks
ponert foss enn i en som ligger eksponert mot nord, eller i 
et trangt skyggefullt gjel. 

Effekter ved vassdragsreguleringer kan skjematisk inndeles i 
tre hovedkategorier etter hvilken konsekvens de får på kort og 
lang sikt: 

l. Inngrep der den opprinnelige vegetasjonen blir borte/øde
lagt og hvor ny vegetasjon i liten grad utvikles. Slike 
inngrep har en nærmest totalødeleggende effekt på 
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vegetasjonen, og de er aven slik karakter at det ikke ut
vikles ny vegetasjon, selv på lang sikt. 

2. Inngrep der de økologiske forholdene blir endret slik at 
vegetasjon og flora blir langsomt endret mot en ny "like
vekt". Økologiske endringer medfører at det etter regule
ringen settes i gang sekundære suksesjoner der vegetasjonen 
gradvis endrer karakter. 

3. Inngrep som medfører at det "skapes nye voksesteder" der 
det før ikke fantes vegetasjon. Fra et botanisk synspunkt 
kan en regulering ha positive virkninger ved at gunstige 
arealer blir tilgjengelig for vegetasjonsetablering. 

4. KONSEKVENSER VED ULIKE TYPER INNGREP 

4.1 Konsekvenser i reguleringssonen 

Ved utbygging av magasiner vil ofte store arealer settes under 
vann, og/eller magasinet vil få drastiske senkninger i vann
standen gjennom store deler av året. Vannstandsrytmen i maga
sinet blir en helt annen enn i en naturlig sjø. Den opprinne
lige vegetasjonen vil bli totalt ødelagt, og selv om reguler
ingene er relativt små viser det seg at vegetasjonsetablering 
innen reguleringsamplituden er vanskelig. 

Sjørs & Nilsson (1976) skiller mellom tre typer demninger: 

1. Magasiner med liten demning. på grunn av topografi, 
avrenningsforhold, bebyggelse o.l. kan regulerings
mulighetene være begrenset, og magasinet får små endringer 
ivannivået. 

2. Magasiner med middelstor demning. Når demningsgrensen 
ligger høyere enn naturlig høyvannstand vil den nye strand
linjen, med en vegetasjon som ikke tidligere var i kontakt 
med det akvatiske miljøet, eroderes ut i det terrestriske 
jordsmonnet. Jordsmonnet vil raskt bli vasket ut, og bare 
grovere minerogent materiale blir liggende igjen. 

3. Magasiner med ekstreme forhold. Til denne gruppen regnes 
magasiner der demningsgrensen ligger mye høyere enn 
naturlig høyvannstand, og hvor reguleringsamplituden er 
stor. 

Alle slike endringer får svært store konsekvenser for flora og 
vegetasjon, og generelt sett vil all den opprinnelige 
terrestre vegetasjonen gå tapt, og ny vegetasjon vil ha 
vansker med å etableres. De rent botaniske konsekvensene av 
denne vil imidlertid avhenge av "kvaliteten" av vegetasjon i 
det aktuelle området. 
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4.2 Konsekvenser over høyeste regulerte vannstand 

Over høyeste regulerte vannstand (HRV) vil den opprinnelige 
vegetasjonen i noen grad endres, men hvor langt fra magasin
kanten endringer vil registreres kan variere. Dette temaet 
blir belyst ved undersøkelser ved Nerskogen (Singsaas 1992) og 
i Skjomen (Granmo 1991) som en del av "Etterundersøkelses
programmet". på Nerskogen undersøkes forskjellige utforminger 
av bjørkeskog: engskoger på fastmark, fattig fuktskog og skog 
på rikmyr. Det er lagt ut fastruter i skog for å undersøke 
vegetasjonsendringer i forhold til avstand fra magasinet. 
Mulige miljøendringer fra magasinetablering over HRV vil være 
av indirekte karakter, som lokal klimaendring eller sjeldnere, 
ved grunnvannsendringer (lokaliteter like over HRV). Det 
arealet som demmes ned ved utbygginger ansees som tapt, og den 
opprinnelige vegetasjonen dør. Dette har vist seg i hovedsak å 
være riktig, men myrvegetasjon i reguleringssonen nær HRV 
tåler mer før den dør ut enn annen vegetasjon. Denne prosessen 
er undersøkt i en profil på en gunstig lokalitet i regu
leringssonen hvor hellingen er moderat (Singsaas 1992). 

De foreløpige analysene av fastruter i skog (Singsaas 1992) 
indikerer at det er vanskelig å påvise større avvik i ruter 
som ligger nær magasinet enn i de som ligger i større avstand. 
Eventuelle endringer i vegetasjonen på grunn av magasin
etablering kan være en prosess som vil ta lengre tid før de er 
påvisbare. Det kan også være vanskelig å skille slike endrin
ger fra annen vegetasjonsendring som f.eks. endret bruk av 
området (mindre beitetrykk o.l.). Avhengig av terreng
forholdene vil mindre eller større arealer over demningsgrensa 
kunne få en så hevet grunnvannstand at de blir tydelig for
sumpet. Undersøkelser viser at tilveksten av trær blir redu
sert i områder nærmest magasiner der grunnvannot heves slik at 
det oksygenholdige sjiktet i jorda blir grunnere. I noen 
skoger startes en suksesjon mot myr, mens andre er blitt 
forandret til sumpskoger. 

4.3 Konsekvenser ved vannstandssenkninger 

Et viktig spørsmål som angår forholdet mellom akvatisk og 
terrestrisk vegetasjon er hvor langt fra vannkanten endrete 
vannregimer kan påvirke det terrestre økosystemet. Årringer av 
gran som vokste i kanten av et magasin med en årlig vannivå
fluktuasjon og furu ved kanten av et magasin med ukentlige 
eller daglige fluktuasjoner ble målt. Grelsson (1987) under
søkte om en regulering av vannivået ville endre grunnvanns
standen og derfor påvirke treveksten. Ved magasiner med årlige 
fluktuasjoner var det ingen signifikante endringer i veksten 
av gran før og etter reguleringen. Furutrærne i de nedre 
delene av det korttids fluktuerende magasinet viste en signi
fikant økning i vekst-variasjonene. Ingen andre forskjeller 
ble påvist i vekst for periodene før og etter regulering. Bare 
trær som vokste ved korttidsregulerte reservoirer ble 
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signifikant påvirket. Ved de store reservoirene ble opp
demmingsperioden for kort til å påvirke vokseforholdene i stor 
grad. 

Undersøkelsen til Greisson (1987) viste at reguleringen av 
reservoiret ikke ga varige effekter på treveksten i nærheten 
(2 m vertikalt over høyvannsnivå) av reservoiret. Forandringen 
besto aven økt vekst sammenlignet med forholdene før reguler
ing. Dette indikerer ustabile miljøforhold avhengig av økte 
fluktuasjoner i grunnvannsnivået etter som vannivået i elva 
fluktuerte innen små marginer. 

Det er påvist at i helt flate områder, og med gjennom
trengelige sedimenter kan endringer i grunnvannsnivået 
registreres flere hundre meter borte fra reservoiret. Effekter 
på trevekst er påvist opp til 3,5 m vertikalt over høyvann
stand ved reservoirer. 

Ved den regulerte elva Bævra i Møre og Romsdal ble virkningen 
på grunnvannsnivå og avlingsmengde på tilstøtende jordbruks
arealer undersøkt (Myhr 1970). Undersøkelsen viste at grunn
vannsnivået om sommeren var sterkt korrelert med vannstanden i 
elva, men det ble ikke påvist noen sikker avhengighet mellom 
endret grunnvannsnivå og avlingsmengde. 

5. BOTANISKE KONSEKVENSER ETTER SENKNINGER I VOSS OG PÅ STAD 

Senkninger av vannstanden vil initiere to ulike prosesser: på 
blottlagt mark vil arter etter hvert innvandre og det vil 
etter hvert utvikles ny vegetasjon dersom substratforholdene 
ligger til rette for det (primær suksesjon). Men samtidig vil 
det skje endringer i det opprinnelige vegetasjonsdekket 
(sekundære suksesjoner). Fuktighetskrevende arter vil bli 
erstattet av tørketålende arter, f.eks. vil fuktenger kunne 
bli erstattet av tørrere enger eller heier. Dette er grunnen 
til at mange vann er senket eller våtmarker grøftet, slik at 
de uttørkete arealene kan nyttes til slåttemark. 

Det har i Norge vært gjennomført en rekke vannstandssenkning
er, men de biologiske effektene av disse har i liten grad 
blitt undersøkt. Det vil her kort bli gjengitt hovedtrekkene i 
vegetasjonsendringer etter senkningen av to vann på 
Vestlandet. 

5.1 Ervikvatnet 

Ervikvatnet på Stad ble i 1981 senket ca. 1,2 m for å tørke ut 
fuktengene rundt vatnet slik at de kunne dyrkes opp. Den 
naturlige vannstanden i Ervikvatnet var 3,2 m o.h., og avstan
den til sjøen knapt 1 km. Avløpet gikk gjennom flate sand
avsetninger og utvidet seg ca. 400 m nedenfor til det grunne 
Litlevatnet som nærmest var en gjenvoksende sump med en grunn 
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fordypning i selve elvebunnen. Det var adskilt fra Ervikvatnet 
bare av et sumpområde som kunne stå under vann i flomperioder. 

Vatnet og områdene rundt var kjent som botanisk svært rike. 
Mest artsrike var imidlertid fuktengene som fantes i ulike 
utforminger fra vannkanten og opp til øvre grense for høyvann. 
Et relativt stort antall avartene i og ved vassdraget hadde 
betydelig plantegeografisk interesse, enten er de sjeldne i 
hele landet eller på Vestlandet. Spesiell botanisk interesse 
knyttet det seg til den rike orkidefloraen, med blant annet 
den eneste kjente forekomst av stormarihånd i landet. Ellers 
fantes også orkideene blodmarihånd, engmarihånd, strandmari
hånd, smalmarihånd, vårmarihånd, brudespore og stortveblad. 

Senkningen av vannstanden i Ervikvatnet, kanaliseringen av 
elva og utfylling av deler av Litlevatnet har selvsagt i stor 
grad endret vegetasjonsforholdene i området. De gamle fukt
engene har tørket ut, og våtmarksartene i de øvre delene er 
blitt erstattet av mer tørketålende arter. For en stor del er 
nå fuktengene oppdyrket. Den gamle stranda som lå permanent 
under vann ble blottlagt etter senkningen. Dette førte også 
til at det organiske innslaget i jordsmonnet tørket ut og 
oksyderte eller blåste bort. I de fleste tilfeller førte dette 
til en erodering av de øverste lagene, og en reell senkning av 
overflaten. Marken har nå grodd på gunstige steder, og det har 
dels blitt utviklet en ny våtmarksvegetasjon ITle d fuktighets
krevende arter. 

Alt det som opprinnelig fantes av rik våtmarksvegetasjon er 
blitt borte eller sterkt endret, men endel steder har det 
etablert seg ny der jordsmonn- og fuktighetsforhold er gunsti
ge. I disse våtmarkene har også de sjeldne orkideene stormari
hånd, engmarihånd og strandmarihånd etablert seg, enkelte 
steder i relativt stort antall. Rundt Ervikvatnet finnes det 
ellers ikke våtmarksvegetasjon da den blottlagte strandlinjen 
vesentlig består av tørt, minerogent materiale. Her har det 
enda etter 9 år ikke blitt utviklet noen ny vegetasjon, og på 
grunn av substratets beskaffenhet, kombinert med bølgeerosjon 
vil det også i framtida være problemer med vegetasjons
etableringen her. 

De artsrike og botanisk interessante fuktengene som fantes 
over den opprinnelige vannkanten er også blitt sterkt redu 
sert. på grunn av topografiske forhold har disse i liten grad 
kunnet etablere seg i den nye strandkanten etter senkningen. 
De som finnes må karakteriseres som "utarmete" rester av 
kalkfuktenger. Sjeldne arter som dunhavre, marianøkleblom, 
stortveblad, brudespore, hjertegras, marigras 0g smårørkvein 
som var karakteristiske innslag i disse er sterkt redusert 
eller helt borte. Tabell l viser en oversikt og endringer i 
viktige plantesamfunn etter senkningen. For en mer grundig 
beskrivelse henvises til Skogen & Odland (1991). 
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Tab. 1. Oversikt over vegetasjonstyper registrert før senk
ningen og deres status i dag. (Xl indikerer at typen 
finnes men er sterkt redusert. 

Vegetasjonstype Før Etter 

Hjertetjønnaks-samfunn x x 

Brasmegras-samfunn x x 

Tjønnaks-tusenblad-samfunn x x 

Tjønngras-botnegras-tusenblad-samfunn x x 

Tjønngras-botnegras-sylblad-samfunn x x 

Tjønngras-botnegras-tjønnaks-samfunn x x 

Kransalge-sumper x 

Mjuksivaks-makkmose-samfunn x 

Sumpsivaks-makkmose-samfunn x (xl 

Bekkeblom-mjødurt-vierkratt x x 

Mjødurt-spydmose-sumpeng x x 

Bekkeblom-myrhatt-sumpeng x x 

Blåknapp-starr-kalkfukteng x (x) 

Blåknapp-dunhavre-spydmoe-fukteng x 

Blåknapp-dunhavre-smalkjempe-fukteng x 

5.2 Myrkdalsvatnet 

Myrkdalsvatnet (229 m o.h.) ligger i den nordligste greina av 
Vossovassdraget. Bygddeltaet, i nordenden av Myrkdalsvatnet er 
det største delta avsatt i en innsjø på Vestlandet. I de ytre, 
lavestliggende delene av deltaet var det utviklet store be
stander med elvesnelle, flaskestarr, sennegras, strandrør og 
skogrørkvein, adskilt med skarpe overganger som var bestemt av 
det naturlige vannstandsregimet i Myrkdalsvatnet. I grunt
områdene fantes 100-150 m brede soner dominert avelvesnelle, 
men også flaskestarr og sennegras dannet store bestander på 
noe høyere nivå. I overgangen opp mot slåttemarka dannet 
strandrør og skogrørkvein flere steder store bestander. 



162 

Naturinngrepene i forbindelse med senkningen: 

I forbindelse med denne senkningen i 1987 ble det utført en 
rekke inngrep som på ulike måter har påvirket de naturlige 
forholdene på deltaet. Midlere sommervannivå ble senket med 
ca. 1,4 m. Dette medførte at store gruntvannsområder ble 
blottlagt. I tillegg til dette ble utløpet utvidet slik at 
vannstandsfluktuasjonene er blitt sterkt redusert i forhold 
til tidligere. Endel kanaler er blitt utvidet, og flere øyer 
omgitt av grunne kanaler ble bygget opp med tanke på å utvide 
strandsonen og skape hekkeplasser for fugl (se kap. om "Til
tak") . 

Vekslinger i vannstanden var mye større før reguleringen enn 
de er etter. Etter senkningen opptrer fortsatt perioder med 
flomvannstand, ca. en lover IInormal vannstand Il , men disse 
periodene er svært korte. Før senkningen opptrådte perioder 
med flom mer hyppig, spesielt vår og høst, og generelt lå 
IInormal sommervannstand Il ca. 1 m høyere enn IInormal vinter
vannstandlI. Flomtopper mer enn 2 m høyere enn lav vannstand 
opptrådte vanlig før reguleringen. Dette viser at det har 
skjedd meget store endringer både når det gjelder IInormal 
vannstand Il og hyppighet, varighet og amplitude i flomvann
standen. 

Utvikling av ny vegetasjon: 

En mer detaljert beskrivelse av endringene i vegetasjonen er 
gitt av Odland (1992). Her blir bare noen hovedtrekk nevnt: 1 
måned etter senkningen dominerte sylblad store deler av de 
blottlagte sedimentene. Sølvbunke og trådsiv var de mest 
framtredende artene i 1988 og 1989, men har etter den tid 
gradvis gått tilbake til fordel for flaskestarr og sennegras. 
Siden 1990 har det etter hvert blitt utviklet ganske tette 
bestander av sennegras, med jevnt innslag av flaskestarr. 
Fortsatt henger imidlertid endel Il fremmede arterIl med sammen
lignet med de opprinnelige flaskestarr- og sennegras-beltene. 

Etableringen av et nytt elvesnellebelte går imidlertid mye 
langsommere, og det finnes bare spredte nyetablerte bestander 
med elvesnelle. 

"Nedbryting" av den opprinnelige vegetasjonen: 

I de innerste sonene som var dominert av flaskestarr, senne
gras eller elvesnelle har disse artene holdt seg forbausende 
konstante. Men i 1992 var artene til dels sterkt reduserte, og 
nye arter begynner å overta. Det er først og fremst sølvbunke, 
strandrør og skogrørkvein som etter hvert overtar i de gamle 
starrbeltene. 
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I de opprinnelige elvesnellebeltene skjer det en sterk inn
vandring avarter som flaskestarr, sennegras, harestarr, 
gråstarr, strandrør, sølvbunke, krypsoleie, skogrørkvein, 
hundekvein og myrmaure. 

Konklusjoner: 

på bakgrunn av undersøkelsene av vegetasjonsendringene etter 
senkningen av Myrkdalsvatnet kan en trekke endel generelle 
konklusjoner når det gjelder utvikling av ny vegetasjon etter 
et slikt inngrep: 

1. 5 år etter senkningen av Myrkdalsvatnet er det enda ikke 
etablert fullt utviklete starr- og elvesnellebelter. De er 
i ferd med å utvikles, men hvor stor utbredelse disse vil 
få er enda usikkert. Det er tydeligvis for tørt for disse 
artene innerst i profilet. 

2. En må også forvente at de "gamle" elvesnelle-beltene vil 
forsvinne, men om disse vil bli erstattet av gras- eller 
starrarter er usikkert. 

3. på de sedimentene der det er gravd ligger suksesjonen ca. 1 
år etter det en finner på de uforstyrrete sedimentene. I 
tillegg er det også endel forskjeller i artsutvalg og 
dominansforhold i de ulike suksesjonstrinnene. Dette skyl
des trolig forskjeller i sedimentene. 

4. på gunstige sedimenter etableres det altså raskt en ny 
vegetasjon. Rundt vatnet ellers hvor det for det meste 
finnes grovere sedimenter av sand og stein går imidlertid 
vegetasjonsutviklingen mye seinere. Her finnes vesentlig 
bare spredte enkeltarter. 

6. KONSEKVENSER VED REGULERING AV ELVER OG VASSDRAG 

6.1 Redusert vannføring 

Redusert vannføring vil på mange måter endre de økologiske 
forholdene i og langs vassdragene. Stor vannføring, med hyppi
ge flommer vil gj øre vegetasj onsetablering vansJ~elig, spesiel t 
i områder med bratte stryk. Dette er grunnen til at vestnorske 
elver oftest har lite vegetasjon. En reduksjon av vannføringen 
her vil botanisk sett ofte være gunstig. I uregulerte elver er 
erosjonen i elvebreddene størst under vårflommer og etter 
perioder med mye regn. Større erosjoner er sporadiske og 
knyttet til ekstreme betingelser. Dette medfører at det langs 
elveløpene for det meste finnes vegetasjonstyper som er kommet 
langt i suksesjonen. 
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Langs en regulert elv med store daglige fluktuasjoner i 
vannivået, blir det en mer eller mindre kontinuerlig erosjon i 
elvebredden. Vegetasjonsdekket blir derfor stadig undergravd, 
og deler faller ut i elva. Parallelt med dette innvaderer 
pionerarter de nylig blottlagte feltene. Undersøkelser viser 
at vegetasjonsdekket spiller en stor rolle ved stabilisering 
av sedimentene i elvebredden. Planterøtter forankrer og stabi
liserer substratet og gjør at det blir mer resistent mot 
erosjon. 

6.2 Sedimentasjon av finpartiklet materiale 

Redusert vannføring vil kunne være gunstig ved at mer fin
partiklet materiale sedimenteres på elvebunnen. Dette skaper 
gunstige betingelser for etablering av vannplanter, noe som er 
antatt å være grunnen til at vannplantefloraen i Aurlandselva 
er blitt rikere etter utbyggingen. Relativt sjeldne vannplan
ter som vassreverumpe og småvassoleie har etablert seg i 
vassdraget, og disse var ikke kjent derfra tidligere (Odland 
1990) . 

6.3 Høyere vanntemperaturer 

Ved å føre vann fra høyfjellsområder via tunneler gjennom en 
kraftstasjon, vil restvannføringen få en høyere temperatur. 
Dette vil være gunstig for de fleste vannplantene. 

6.4 Elveforbygninger og annen oppfylling av grov masse/spreng
stein i strandsonen 

For å hindre erosjon blir ofte elvestrekninger forbygget. 
Andre steder tippes sprengstein i vann- og elvekanter for å 
bygge veier eller lage industriarealer. Slike inngrep øde
legger totalt den opprinnelige vegetasjonen, og det viser seg 
å være et meget effektivt hinder for vegetasjonsetablering. 
Det er ikke foretatt konsekvensundersøkelser etter slike 
inngrep, men en kan generelt anta at slike områder blir vege
tasjonsmessige ørkener. 

6.5 Endringer i flora og vegetasjon i og langs vassdragene 

Reguleringer endrer i større eller mindre grad de økologiske 
forholdene i og langs vassdragene. Den sterke reduksjonen i 
vanngjennomstrømmingen medfører tørrlegging av deler av elve
løpene, og en reduksjon i elvens eroderende kraft. 

Fra Nord-Sverige er det beskrevet forskjeller i erosjon langs 
regulerte og uregulerte elver (GreIsson 1981). Vegetasjons
endringer og erosjon i to typer elvebredder ble undersøkt over 
en S-års periode (GreIsson 1986). Henholdsvis 0,6 og 1 m av 
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elvebredden ble uterodert i denne perioden. Det var en konti
nuerlig graving i vannlinjen som førte til dannelse av over
hengende matter av vegetasjon, og disse mattene ble holdt 
sammen av planterøttene. Etter som erosjonen fortsatte ble 
disse mattene etter hvert oppdelt og forsvant ned i elva. 

Det er vist at elvebredder som blir permanent tørrlagt mister 
sin opprinnelige vegetasjon. De blir innvadert av trær og det 
startes en suksesjon mot et terrestrisk skogssystem. 

Nykolonisering av furu i midtre deler aven tidligere strand
sone ved en tørrlagt elv ble sammenliknet med en tilsvarende 
ved en uregulert elv (Grelsson & Nilsson 1980). Undersøkelsen 
viste at det ble en sterk økning av furu ved den regulerte 
elva, like over den nye høyvannsstanden. Undersøkelsene gir 
imidlertid ingen indikasjoner på at regulering har gitt større 
langtidseffekter i den terrestre delen ved bredden av magasi
net. Ingen signifikante endringer ble påvist 2 m vertikalt 
over høyvannsnivå. Endringer bestod i en øket variabilitet i 
vekst sammenlignet med før regulering. Dette indikerer større 
ustabilitet i omgivelsene, noe som trolig henger sammen med 
økte fluktuasjoner i grunnvannsnivået. 

I Sierra-Nevada, USA, ble det foretatt en undersøkelse av 
effekten på vegetasjonen langs elvebredder (Harris et al. 
1987). Flere elver viste signifikante forskjeller i vege
tasjonsdekke, floristisk sammensetning eller vegetasjons
struktur mellom sammenliknete par av regulerte og uregulerte 
elver. Ved noen elver var trolig andre økologiske faktorer enn 
selve elva grunnen til forskjellene. Undersøkelsen indikerte 
at vegetasjonen i elvebreddene responderte meget forskjellig 
på en regulering. En rekke forskjeller ble påvist, og mange av 
disse skyldes andre økologiske faktorer enn selve regulering
en. Det ble her spesielt pekt på at det enda ikke er mulig å 
gi noen generell modell for å forutsi hvilke endringer som vil 
skje som følge aven regulering. Hver lokalitet må vurderes 
individuelt. 

6.6 Vegetasjonsetableringer på blottlagt mark 

Ethvert område som blir blottlagt ved en regulering vil etter 
hvert invaderes av planter. Hvor fort etableringen av nye 
planter vil gå og hvilke arter som skal inngå bestemmes aven 
rekke faktorer. Men de mest avgjørende er substratets karakter 
og dets geografiske plassering. Fra et floristisk og plante
geografisk synspunkt kan slike områder være verdifulle og 
interessante. Mange arter er svært konkurransesvake og utvik
les bare på lokaliteter hvor andre mer konkurransesterke arter 
ikke har fått etablert seg. I naturlige omgivelser finnes 
slike arter ofte på ustabil mark, for eksempel irasmarker 
eller på berghyller hvor de ikke blir utskygget av andre. 
Etablering av slike arter er beskrevet fra en rekke områder 
(se Andersen & Fremstad 1986) . 
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6.7 Vegetasjonsutvikling på fluviale avsetninger 

Elver transporterer store mengder med sand, grus og stein 
langs elveløpet. Ved endringer i vannføring blir det også 
store endringer i den fluviale transporten. Elva blir ikke i 
stand til å forflytte så store mengder med materiale. Dersom 
en elv blir helt eller delvis tørrlagt vil slikt materiale bli 
blottlagt, og det blir ofte liggende blottlagt og mer eller 
mindre stabilt. på slikt fluvialt materiale kan en vege
tasjonssuksesjon starte meget raskt. I perioder med flom
påvirkning vil nok vegetasjonen nærmest elva bli erodert, men 
den som ligger på høyere nivå vil gradvis utvikles. Sub
stratets beskaffenhet, høyde over "normalt" vannivå og tids
aspektet er de viktigste faktorene som bestemmer vegetasjons
utformingen. 

Undersøkelsene i Aurlandsdalen viser at det kan utvikles en 
svært artsrik vegetasjon på slike elvebanker (Odland 1990) . 

7. REGULERING AV FOSSER 

Forekomst av fosser er et karakteristisk trekk for det norske 
fjord- og fjellandskapet. I tilknytning til fossene er det 
ofte utviklet spesielle natur- og økosystemer, med forekomst 
aven del karakteristiske arter. Dette er spesielle naturtyper 
som Norge bør ha et spesielt forvaltningsansvar overfor. 
Likevel er en rekke av våre største fosser regulert, og det 
foreligger minimalt med undersøkelser over tilstanden før og 
etter inngrepene. Fosser som økosystem er dessverre generelt 
sett svært lite undersøkt i Skandinavia, selv om mange, 
spesielt i Norge er blitt tørrlagt som følge av reguleringer 
(Andersen & Fremstad 1986) . 

Endel svært sjeldne mosearter er nært knyttet til spraysonen i 
fosser, spesielt fosser som ligger i de vestlige delene av 
Vestlandet. Endel fosser i Rogaland var kjent for sin rike 
moseflora. Flere av disse, bl.a. Andersåni er regulert, men 
det er ikke kjent hvilken konsekvens dette har hatt for mose
floraen. 

I forbindelse med planene for reguleringen av Churchill river, 
som ville medføre store endringer ved Churchill Falls, påpekte 
Kallio (1969) at det burde utføres naturvitenskapelige under
søkelser i dette økologisk meget særegne området før regule
ringen. ("They have a last opportunity to study the effect of 
Churchill Falls on the surrounding ecosystem", Kallio 1969). 
Som et resultat av dette ble det satt i gang et biologisk 
forskningsprogram for å undersøke spraysonen før regulering 
(Brassard et al. 1971, Brassard 1972). Etterundersøkelser er 
imidlertid enda ikke utført (Brassard pers. medd.). 
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Nilsson (1981:114) skriver: "In Sweden today, because of the 
extensive development of the rivers for hydroelectric power, 
there are a few large waterfalls left." 

Botanisk sett er det imidlertid stor forskjell på den floris
tiske rikheten innen fossesprutsoner. Undersøkelser viser at 
faktorer som bergart, topografi, eksposisjon, generell klima
karakter, høyde over havet og sommervannføring er avgjørende 
for hvilke arter som etableres. 

7.1 Eksempler på vegetasjonsendringer etter fossereguleringer 

Den eneste undersøkelsen over konsekvenser av regulering av 
fosser er foretatt i Aurlandsdalen (Odland et al. 1991, Odland 
1990), basert på forundersøkelser av Vevle (1970). Her er 
flere temaer belyst: 

7.1.1 Virkning av redusert vannføring 

For å undersøke virkninger av redusert vannføring og fosserøyk 
på flora og vegetasjon er det samme området undersøkt både før 
(1968) og etter (1988) reguleringen. Undersøkelsen er basert 
på vegetasjonsanalyser i et 25 m langt "profil" som består av 
1 m x 1 m ruter liggende etter hverandre, med den nærmeste 
ruten ca. 60 m fra fossen. I tillegg til å registrere mengden 
av enkeltarter i hver rute, ble det også målt temperaturfor
hold og mengde av fosserøyk i noen utvalgte deler av profilen. 

Vannføringen i Aurlandselva er sterkt redusert, men om somme
ren er det krav om en minstevannføring på ca. 1,5 m3/s. Fosse
røyken er selvsagt bestemt ut fra vannføringen i elva. De 
rutene som lå nær fossen fikk mye større fosserøyknedbør enn 
de som lå lengst borte. En kan beregne at før reguleringen 
fikk de rutene som lå nærmest fossen tilført en fosserøyk
mengde på mer enn 5000 mm per år, mens de som lå lengst borte 
fikk under 1000 mm. Tilsvarende verdier basert på minstevann
føringen gir henholdsvis 90 mm for de rutene som lå nærmest 
fossen, mens de 15 rutene som lå lengst vekk nå ikke får til
ført fosserøyk. 

Vegetasjonsendringen (jf. Odland et al. 1991) kan i vesentlig 
grad forklares ut fra endringer i fossesprutmengden. I 
ekstremsamfunnene har det skjedd store endringer, men en kan 
anta at endringene ville ha vært betydelig større uten at det 
var opprettholdt en minstevannføring. De størst~ vegetasjons
endringene har funnet sted i rute 5, og med en gradvis mindre 
effekt lenger innover i profilet. I denne delen av profilet er 
det i dag en ubetydelig påvirkning av fosserøyk. I de rutene 
som lå lengst fra fossen har det skjedd svært små endringer 
som en følge av reguleringen. De små endringene kan forklares 
ut fra naturlig suksesjon. 
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En rekke arter har fått endringer i både frekvens og mengde 
innen profilet. Lavarter, spesielt av slekten Cladonia har 
ekspandert sterkt, men også endel mer tørketålende moser har 
økt sterkt. Av karpanter har sauesvingel, seterfrytle, eng
frytle, engkvein, bjørk, rosenrot og blåklokke blitt vanlige
re. En rekke fuktighetskrevende moser og karplanter har for
svunnet eller har blitt sterkt redusert etter reguleringen. 
Det gjelder f.eks. kildemjølke, rødsvingel, bekkesildre, 
fjellbunke, fjellstjerneblom, kvann og myrfiol (Odland et al. 
1991, Odland 1990) . 

7.1.2 Virkning av tørrlegging 

Resultatene fra Aurlandsvassdraget viser at den særpregete 
floraen og vegetasjonen ved fosser blir helt borte dersom 
fossen tørrlegges, og annen vegetasjon vil ha store problemer 
med å etablere seg, spesielt på bart berg eller grovt sub
strat. 

Floristisk har det skjedd store endringer i de delene som før 
var sterkt påvirket av fosserøyk. Samfunnene dominert av 
fuktighetskrevende kryptogarner er helt forsvunnet og erstattet 
av tørketålende rnikrolav (kartlavarter o.l.). 

Det ble også undersøkt virkninger på vegetasjonen i områder 
som lå relativt langt fra fossen, og som dermed mottok rela
tivt små mengder fossrøyk. Ved elvebredden sør for fossen 
nederst i Grøna var det en sterk gradient i fosserøykpåvirk
ning. Her var det lagt ut vegetasjonsprofiler for å undersøke 
variasjonen i floraen i relasjon til gradienten i fosserøyk 
(Vevle 1970) . 

Ved en middels juni-vannføring falt det mindre enn 3 mm ned
bør/døgn i de distanse delene av profilet, mens det i 
maksimumsområdet falt ca. 5 mm/døgn. på årsbasis utgjorde 
dette henholdsvis ca. 100-200 mm og 500-600 mm. Etter regule
ringen har fossen i Grøna stort sett vært helt tørr, unntatt i 
ekstreme tilfeller med mye regn eller sterk snøsmelting 
(f.eks. i 1989 og 1990). 

Floraen i området har blitt til dels sterkt endret. Viktige 
arter både før og etter reguleringen var harerug og musøre 
samt en rekke moser. Størst tilbakegang hadde fjellrapp, 
fjellfiol og løvetann, samt en rekke fuktighetskrevende moser. 
Lavarter og mer tørketålende arter har naturlig nok hatt stor 
økning, og blåbær, smyle, øyentrøst og islandslav har fått 
både større dekning og frekvens. 

7.1.3 Endringer i mose- og lavsamfunn ved noen fosser 

Det ble foretatt en floristisk undersøkelse av 15 fosser innen 
området, både regulerte og uregulerte. 
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Tabell 2 viser forekomst av endel "sjeldne" kryptogamer re
gistrert før og etter reguleringen. Denne listen omfatter også 
arter funnet i fosser som ikke er regulert, f.eks. 
Turrlifossen nederst i Aurlandsdalen. Tabellen viser at en 
rekke arter ikke er gjenfunnet. Av de som fortsatt finnes har 
endel gått sterkt tilbake. Det gjelder f.eks. Campylopus 
schwarzii som er i ferd med å bli overvokst av Racomitrium 
lanuginosum, og det er trolig bare et tidsspørsmål når den vil 
dø ut. Anastrepta orchadense, og Douinia ovata finnes fort
satt, påfallende nok, selv om fossene de fantes ved er 
regulert. 

Tab. 2. Registrering av endel "sjeldne" kryptogramer før (F) 
og etter (E) reguleringen. (x) betyr at arter finnes 
men er sterkt redusert. 

Før Etter 

Anititrichia curtipendula x x 

Amphidium lapponicum x x 

Dicranodontium denudatum x 

Grimmia ap:i:culata x 

Campylopus atrovirens x x 

Campylopus swarzii x (xl 

Mylia taylorii x x 

Heterocladium heteropterum x 

Onchophorum virens x x 

o. wahlenbegii x 

Anastrepta areadensis x x 

Bazzania tricrenata x (x) 

Douinia ovata x (xl 

Herberta adunca x 

Metzgeria pubescens x 

Frullania fragilifolia x 

Frullania jackii x x 

Marsupella boeckii x 

Marsupella revoluta x (xl 

Bryoria bicolor x x 

Pertusaria chiodectonoides x x 

Placopsis gelida x 

Stereocaulon coniophyllum x x 

Vestergrenopsis spp. x x 
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7.2 Konklunsjoner 

Minstevannføring kan ha en gunstig effekt for å bevare noe av 
den karakteristiske fosserøykvegetasjonen. I de områdene som 
ble tørrlagt har den opprinnelige vegetasjonen totalt endret 
karakter, generelt sett ved at de fuktighetskrevende artene 
(vesentlig moser) er blitt erstattet av tørketålende lavarter, 
eller de er blitt vegetasjonsløse. I mindre ekstreme fosse
røyksamfunn har tørketålende arter som krekling og sauesvingel 
erstattet mer fuktighetskrevende arter. 

Foruten de direkte berørte områdene har de største forandrin
gene skjedd i tilknytning til de fossene som er blitt mer 
eller mindre tørrlagt. I fosserøykpåvirkete lokaliteter finnes 
de mest særegne og ekstreme biotopene. Innen disse er det 
påvist store floristiske forandringer, og relativt sjeldne 
mosearter og plantesamfunn er forsvunnet og erstattet av 
andre. Flere st~rkt hygrofile kryptogamsamfunn er forsvunnet 
eller sterkt redusert. Men undersøkelsen viser også at det 
skal meget store endringer i fosserøykpåvirkning til før det 
skal være mulig å påvise endringer som følge av reguleringen. 
Selv innen fosserøykpåvirkete områder viser endel vegetasjons
typer små forandringer etter reguleringen. 

Både høgstaudeenger og lyngsamfunn som ble påvirket av fosse
røyk (ca. 800 mm/år) har endret seg lite etter reguleringen. 
Ved å beholde en minstevannføring har endel av de typiske 
fosserøyksamfunnene blitt beholdt noenlunde intakt. 

Fosserøykpåvirkete biotoper er i stor grad blitt ødelagt på 
Vestlandet som følge av vannkraftutbygging, og de er svært 
lite undersøkt. En vet derfor lite om hvordan slike biotoper 
er sammensatt og hvor mange som fortsatt finnes intakt. 

8. ANDRE KONSEKVENSER 

8.1 Veibygging 

Omfattende vei- og tunnelbygging vil produsere store stein
fyllinger, og i bratte dalsider vil det bli lange strekninger 
med veiskjæringer. Det er nå vanlig å dekke slike områder med 
jord for så å gjødsle og så til med grasfrø. Dette er en rask 
og effektiv måte å skjule inngrep i naturen på, men fra et 
botanisk synspunkt er det ikke alltid den mest ideelle måten. 
I områder hvor berggrunnen vesentlig består av kalkholdig 
fyllitt vil slike fyllinger kunne ha stor botanisk verdi 
dersom de får ligge blottlagt. på slikt substrat vil en rekke 
pionerplanter etablere seg meget raskt. Ved å så slike lokali
teter til vil de miste sin funksjon som et "fristed" for de 
konkurransesvake artene. på fyllinger som består av sure og 
harde bergarter vil vegetasjonsetableringen gå mye senere, og 
artene som inngår representerer sjelden plantegeografisk 



171 

interessante arter. på slikt substrat er tilsåing nok den 
beste løsningen. 

8.2 Utfyllinger i forbindelse med lagring av tunnelmasse 

Der denne typen utfyllinger skjer vil den opprinnelige vege
tasjonen bli helt ødelagt. For at skadevirkningene skal bli 
minst mulige bør slike utfyllinger skje i områder der det ikke 
finnes spesielt verneverdig vegetasjon og flora eller vege
tasjon som har spesiell betydning i økologisk sammenheng. 
Vegetasjon kan etableres på slike steinfyllinger, men i hvor 
stor grad og hastigheten av vegetasjonsutviklingen er avhengig 
aven rekke faktorer. Temaet er belyst i endet rapporter, og 
vegetasjonsutviklingen på steintippene i Aurlandsdalen blir 
undersøkt i forbindelse med en hovedfagsoppgave i økologi ved 
Universitetet i Bergen. 

8.3 Kraftlinjetraseer 

I forbindelse med vannkraftutbyggingene er det bygget tusenvis 
av kilometer med kraftlinjer. I skogsområder medfører dette 
fjerning av skogen under linjene. Dette vil medføre endringer 
i de økologiske forholdene i den tidligere skogbunnen. Det 
blir endrete klimatiske forhold (både vind, snø, temperatur og 
humiditet) og endrete lysforhold. Dette vil skape gunstige 
forhold for enkelte arter og mindre gunstige forhold for 
andre, og således føre til endringer både i karplantefloraen 
og kryptogamene. Hvilke og hvor store slike endringer vil bli 
avhenger trolig aven rekke faktorer, men jordsmonnstype, 
høyde over havet og generell klimakarakter vil trolig ha stor 
betydning for hvor store endringene vil bli. 

Det er ikke utført spesielle undersøkelser i forbindelse med 
bygging av kraftlinjegater, men data fra flatehogstfelter gir 
en del generelle resultater som trolig har overføringsverdi. 
Forskjellen er imidlertid at mens kraftlinjetraseene er perma
nente, så vil det i hogstflater ganske raskt vokse opp ny 
skog. 

8.4 Sandflukt 

Reguleringer som blottlegger eller uttørrer finpartiklet 
minerogent materiale (silt og sand) kan medføre store proble
mer med sandflukt. Slike konsekvenser er påvist flere steder, 
bl.a. Jostedalen (ved Leirdølamagasinet) , i Skjomen (Granmo 
1991), og i Ervika ved Stad (Skogen & Odland 1991). Vindtrans
portert sand vil medvirke til både uttørring og slitasje på 
plantedekket. I tillegg vil oksygentilførselen til plante
røttene kunne bli kritisk for mange arter ved at sanden akku
muleres i nærliggende vegetasjon. 
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8.5 Rydding avelvekantvegetasjon 

I elveløp hvor reguleringer reduserer den naturlige vann
føringen, kan det etter hvert vokse opp skog eller kratt i de 
tørrlagte elveleiene. Omfanget av gjengroingen varierer avhen
gig av substrat, fuktighetsforhold, frekvens- og styrken av 
flommer og høyde over havet. Dersom denne vegetasjonen blir 
for tett får elveløpet redusert flomavledningskapasitet som 
kan føre til oppstuving og oversvømmelser selv om vannføringen 
ikke er øket i forhold til naturlig vannføring. For å hindre 
dette har det i enkelte områder vært nødvendig med skog
ryddingstiltak. 

9. Il KUNNSKAPSHULL Il 

vår viten om konsekvenser av vassdragsreguleringer har økt de 
senere årene, og ved gjennomføring av prosjekter som er 
planlagt vil den bli ytterligere bedret. Både i forbindelse 
med Jostedals- (Odland et al. 1989) og Dokka- (Bendiksen & 
Brandrud 1990) utbyggingene ble det foretatt forundersøkelser 
med tanke på å undersøke de samme feltene etter reguleringen 
for å dokumentere endringene. 

Andersen & Fremstad (1986) peker konkret på framtidige 
forskningsbehov, og legger vekt på 4 hovedtemaer, og disse er 
fortsatt svært sentrale: 

1. Reguleringseffekter på ulike typer strandvegetasjon. 
2. Autøkologiske studier. 
3. Fosserøykbetinget vegetasjon. 
4. Mosevegetasjon i rennende vann. 

Som sentrale forskningstemaer i nær framtid vil jeg særlig 
framheve følgende: 

1. Gjennomføring av etterundersøkelser i Jostedalen og på 
Dokka-deltaet. 

2. Gjennomføre en "statusundersøkelse" av endel utvalgte, både 
regulerte og uregulerte, fosselokaliteter for å klargjøre 
hva som er gått tapt og hvilke verdier som finnes. I inter
nasjonal sammenheng har Norge et spesielt ansvar for for
valtning av fossebiotoper. 

3. Autøkologiske undersøkelser av endel viktige og sjeldne 
våtmarksarter for å klargjøre deres optimum og toleranse i 
relasjon til ulike miljøfaktorer. Dette vil gi bedre grunn
lag for en bedre forvaltning avartene. Det bør i denne 
sammenhengen utarbeides modeller for hvordan arter respon
derer på ulike miljøforhold, slik at kunnskapene får over
føringsverdi til nytte i andre sammenhenger. 

4. Floristiske konsekvenser av å lage kraftlinjetraseer i 
ulike naturtyper. 
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10. OVERFØRINGSVERDI 

For at resultatene av konsekvensundersøkelser skal ha over
føringsverdi bør de være kvantitative, det vil si at 
vegetasjonsendringene må være relatert til eksakte endringer l 

det fysiske miljøet. Resultatene bør ende opp i modeller som 
viser sammenhenger mellom planteutbredelse og f.eks. hydro
logiske eller sedimentmessige forhold. 

Det er mulig å overføre resultater fra endel av de konse
kvensundersøkelsene som er utført i utlandet. Det knytter seg 
imidlertid endel problemer til dette. For det første så er 
ofte både natur, klima, jordsmonn og til dels de aktuelle 
artene forskjellige. 

11. KONKLUSJONER 

Fra et botanisk synspunkt vil sjelden konsekvensene aven 
vassdragsregulering kunne vurderes entydig i en "svart-hvitt 
skala". Plantearter vil (iallefall etter en tid) dekke det 
meste av jordoverflaten, enten det nå er alger, mikrolav eller 
karplanter. Fra et forvaltningssynspunkt er det å ta vare på 
sjeldne naturtyper og sjeldne arter spesielt viktig, og da kan 
en skille mellom både positive og negative konsekvenser av 
vassdragsreguleringer. 

Positive konsekvenser: 

1. Mindre ekstrem vannføring betinger større sedimentasjon av 
finpartiklet materiale innen vassdraget og derved mer 
gunstige forhold for etablering aven vann- og våtmarks
vegetasjon. 

2. Vannstandsreguleringer kan gjøre at sedimenter som er guns
tige for vegetasjonsetablering blir tilgjengelig. Dette kan 
oppnås både ved vannstandshevinger og senkninger. 

Negative konsekvenser: 

1. Strandlinjer med en velutviklet vann- og våtmarksvegetasjon 
tørrlegges, og sedimenter bestående av grovt minerogent 
substrat blottlegges. 

2. Senking av grunnvannstanden som medfører at myr- og våt
marksvegetasjon tørker ut. 

3. Total tørrlegging av vassdrag i lengre perioder. 
4. Reguleringer og inngrep som skaper lite varierte forhold. 

Det gjelder elveforbygninger, terskelutforming, utviding av 
utløpsoser, konstant vannføring som skaper små variasjoner 
i vannstanden. 

S. Arter og samfunn knyttet til ekstreme forhold (f.eks. fos
ser) forsvinner. 
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Hvilke, og hvor store endringer som vil skje i et område som 
blir regulert ved vannkraftutbygging avhenger av mange fakto
rer. Mest avgjørende er selvsagt de utbygningstekniske inn
grepene, men topografiske forhold innen nedbørsfeltet er også 
av stor betydning. I et vestlandsvassdrag som Aurland, renner 
elvene for det meste bratt og dypt nedskåret i berggrunnen, og 
det er som regel lite vegetasjon i og langs elveløpet. I slike 
områder vil en minskning i vannføringen oftest få liten virk
ning da vegetasjonen får sin vanntilgang fra dalsidene oven
for. I flatere områder kan imidlertid en minskning av vann
standen i elva føre til lavere grunn-vannstand med påfølgende 
endringer i flora og vegetasjon. 

Selv om det i denne sammenhengen er fokusert på vannkraftut
bygginger, betyr det ikke at slike inngrep nødvendigvis med
fører de største botaniske konsekvensene. Trolig er konsekven
sene minst like store ved inngrep i forbindelse med jord- og 
skogbruk og veibygging, men disse blir sjelden undersøkt. 

REFERANSER 

Andersen, K. M. & Fremstad, E. 1986. Vassdragsregulering og 
botanikk. En oversikt over kunnskapsnivået. - Økoforsk 
utredning 1986,2: 1-90. 

Bendiksen, E. & Brandrud, T. E. 1990. Vann- og strand
vegetasjon i Dokka-deltaet - konsekvensanalyse av vann
kraftutbygging. I: Kroken, A. & Faugli, P. E. (red.). 
Etterundersøkelser i Dokka. - NVE-Publikasjon V 43: 
74-88. 

Brassard, G. R., Frost, S., Laird, M., Olsen, o. A. & Steele, 
D. H. 1971. Studies of the Spray Zone of Churchill Falls, 
Labrador. - Biol. cons. 4,1: 13-18. 

Brassard, G. R. 1972. Mosses associated with waterfalls in 
Central Labrador, Canada. - The Bryologist 75,4: 516-535. 

Faugli, P. E. (red.) 1989. FoU-program 1988 - 1992. - NVE
Publikasjon 1999 V 17: 1-57. 

Fremstad, E. 1992. Verdien av norsk vassdragsnatur i interna
sjonal sammenheng. I: Selvig, E. (red.) Verdien av norsk 
vassdragsnatur i internasjonal sammenheng. - SUM Rapport
serie A Miljøstudier 1/92: 97-113. 

Granmo, A. 1991. Skjomen - botaniske etterundersøkelser ved 
regulerte magasin 1988. - NVE-Publikasjon 14: 43-47. 

Grelsson, G. 1981. Patterns of bank vegetation and erosion 
along a north Swedish river barrage reservoir. - Wahlen 
bergia 7: 81-88. 



175 

Grelsson, G. 1986. Vegetational changes on two eroding banks 
of a short-term regulated river reservoir in northern 
Sweden. - Nord. J. Bot. 5: 581-614. 

Grelsson, G. 1987. Vegetation changes in terrestrial habitats 
following hydroelectric exploitation. - Umeå University, 
Doctoral dissertation. 

GreIsson, G. & Nilsson, C. 1980. Colonization by Pinus 
sylvestris of a former middle-geolittoral habitat on the 
Umealven river in northern Sweden, following river 
regulation for hydro-electric power. - Holarctic Ecology 3: 
124-128. 

Harris, R. R., Fox, C. A. & Risser, R. 1987. Impacts of 
hydroelectric development on riperian vegetation in the 
Sierra Nevada region, California, USA. - Environmental 
Management 11: 519-527. 

Høiland, K. 1991. Karplanter. - Upublisert liste over 
truethetskriterier utarbeidet for NINA-Utredning for 
Brasil-konferansen. 

Kallio, P. 1969. A task for Ecologists around waterfalls in 
Labrador-Ungava. - Science 166: 1598-1601. 

Myhr, E. 1970. Virkninger aven vassdragsregulering på grunn 
vassforhold og avlingsnivå på tilstøtende jordbruksarealer. 
- Meldinger fra Norges landbrukshøgskole. 49, 23: 1-28. 

Nilsson, C. 1981. Dynamics of the shore vegetation of a North 
Swedish hydro-electric reservoir during aS-year period. -
Acta Phytogeogr. Suec. 69. 

Odland, A. 1990. Endringer i flora og vegetasjon som følge av 
vannkraftutbyggingen i Aurlandsdalen. - NINA Forsknings
rapport 15: 1-76. 

Odland, A. 1992. Endringer i flora og vegetasjon på Bygd
deltaet etter senkningen av Myrkdalsvatnet i Vossovass
draget - utviklingen fra 1987 til 1991. - NINA Oppdrags
melding 113: 1-36. 

Odland, A., Aarrestad, P. A. & Kvamme, M. 1989. Botaniske 
undersøkelser i forbindelse med vassdragsregulering i 
Jostedalen, Sogn og Fjordane. - Univ. Bergen, Bot. inst. 
Rapp. 47: 1-210. 

Odland, A., Birks, H. H., Botnen, A., Tønsberg, T. & Vevle, O. 
1991. Vegetat ion change in the spray zone of a waterfall 
following river regulation in Aurland, Western Norway. -
regulated Rivers: Research & Management, 6: 147-162. 



176 

Singsaas, S. 1992. Vegetasjonen ved Granasjøen, virkninger av 
magasinetablering. I: Berg, G. & Faugli, P. E. FoU-Pro
sjekter i Orkla. -NVE-Publikasjon 1992,2: 103-114. 

Sjors, H. & Nilsson, N. 1976. Vattenutbyggnadens effekter på 
levande natur. - Vaxtecologiska studier 8: 1-119. 

Skogen, A. & Odland, A. 1991. Flora og vegetasjon i og rundt 
Ervikvatnet, Stad, 9 år etter senkningen, samt en vurdering 
av Morkadalsvassdragets botaniske verdi i verneplan 
sammenheng. - NINA Forskningsrapport 18: 1-60. 

Vevle, O. 1970. Undersøkelser av flora og vegetasjon ved noen 
av fossene i Aurlandsvassdraget. - Univ. Bergen, hovedfags
oppgave, upubl. 



177 

Tittel: VANNVEGETASJON 

Forfatter: TOR ERIK BRANDRUD 

Ansvarlig institusjon: NORSK INSTITUTT FOR 
VANNFORSKNING 

INNGREP I VASSDRAG 
Konsekvenser og ti~tak 



178 

INNLEDNING - HVA ER DATAGRUNNLAGET? 

De naturvitenskapelige forundersøkelsene i forbindelse med 
planlagte vassdragsreguleringer synes å stå i en særstilling 
når det gjelder konsekvensanalyser av naturinngrep i Norge. 
Hovedmålsettingen i disse vassdragsundersøkelsene har vært å 
vurdere hele det berørte nedbørfeltets verneverdi, som en del 
aven verneplanprosess. Dermed har disse inventeringsarbeidene 
i stor grad også inkludert landskapselementer og organisme
samfunn som ikke blir direkte, fysisk påvirket av utbyggingen. 
En slik helhetlig betraktning må man lete lenge etter i annen 
samfunnsplanlegging. Selv ikke i forbindelse med lokalisering 
av hovedflyplass har de berørte vassdrag og landskapselementer 
blitt kartlagt og vurdert systematisk naturfaglig. 

Imidlertid har denne 11helhetsbetraktningen" hatt sin pris. 
Verneplanarbeidet har gitt oss et grundig og viktig underlag 
for landskapsvern/vassdragsvern, men har gitt oss lite grunn
lagsinformasjon om de direkte konsekvensene aven eventuell 
regulering. I de botaniske undersøkelsene har anslagvis mer 
enn 90 % innsatsen (med få unntak) vært konsentrert til vege
tasjon som ikke blir direkte berørt av utbygging. Selve vass
dragsstrengen er som regel helt "uteglemt" eller bare 
summarisk behandlet, og det samme gjelder i mange tilfeller 
også for kantvegetasjonen langs vassdraget. Detalj-kunnskap om 
de mest truete og sårbare biosamfunn i forbindelse med regule
ringen er dermed svært mangelfull, og disse forundersøkelsene 
egner seg sjelden som underlag for etterundersøkelser som skal 
vurdere reguleringseffekter. 
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Fig. 1. Regional fordeling av botaniske undersøkelser i 
regulerte vassdrag. 
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Oversikt over regulerte vassdrag som er undersøkt 
med henblikk på vannbotanikk. Vassdrag med grundige, 
kvantitative undersøkelser av vannvegetasjonen er 
markert i fet stil. 

Vannvegetasjon, Undersøkelses- Vannvegetasjon 
reguleringsunders. type undersøkt: 
elv/elvestrekning: for- etter- kun omfatt-

under- under- regist- ende 
søkelse søkeise rering unders. 

Østfold 
Glomma x x 
Hedmark 
Søre Osa I x x x 
Glomma: Braskereid- x x x 
Strandef. 
Glomma Atna-Rena x x 
Glomma Eidsfoss x x 
Oppland 
Gudbrandsd.1ågen x x 
nedst.Harpefoss 
Gudbrandsdalslågen x x 
oppst.Harpefoss 
Lesjaleirene x x 
Dokka x x 
Begna ved Bagn x x 
Buskerud 
Begna nedstr. x x 
Sperillen 
Hallingdalselva x x 
ornkr. Gol 
Drammenselva nedstr. x x 
Hellefoss 
Numedalslågen x x 

Telemark 
Bøelva x x x 
Flatdalsåi x x x 
Morgedalsåi-Daleåi x x x 
Hogga x x 

Aust-Agder 
Otra i Valle x x 
Otra i Bykle x x 
Vest -Agder 
Otra/Kilefjorden x x 
Mandalselva x x 
Rogaland 
Sokndalsvassdraget x x 
Suldalslågen (x) x x 
, 
Iforts.) 
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ltab. 1 forts. ) 
Hordaland 
Eksingedalselva x x 
Modalselva x x 
Sogn og Fjordane 
Årøyvassdraget x x 
Møre og Romsdal 
Surnavassdraget x x 
Sør Trøndelag 
Nidelva x x 
Orkla x x x 
Nord Trøndelag 
Stjørdalselva og x x 
Verdalselva 
Nordland 
Beiarelva x x 
Skjoma x x 
Børselva x x 
Troms 
Målselva/Barduelva x x 
Finmark 
Alta-Kautokeino- x x 
vassdr. 
Sum (tot. ant. 15 28 24 12 
vassdr. = 36) 

Fig. 1. gir en oversikt over omfanget av botaniske forunder
søkelser/vassdragsinventeringer, fordelt på landsdeler, samt 
hvor mange av disse som også omfatter registreringer av vann
vegetasjon (utover spredte, tilfeldige observasjoner). Av de 
størrelsesorden 100 slike botaniske nedbørfelt-forundersøkel
ser er mer eller mindre systematiske registreringer av vann
vegetasjon i (deler av) vassdraget bare inkludert i 12 til
feller. 

I tillegg til de overnevnte nedbørfelt-undersøkelsene til
kommer imidlertid endel reine ferskvannsbiologiske for- og 
etterundersøkelser (som dekker andre vassdrag enn de oven
nevnte inventeringene), slik at det pr. idag finnes mer eller 
mindre tilfredsstillende registreringer av vannvegetasjon 
(begroingsalger, vannmoser og/eller høyere planter) i totalt 
36 elver eller elvesegmenter som er regulert eller under ut
bygging (fig. 1, tab. 1.). Av disse er det igjen 12 elve
strekninger som kan sies å være grundig undersøkt med kvanti
tative metoder. Dette dreier seg overveiende om etterunder
søkelser, og kun 2 av disse tilfellene har både for- og etter
undersøkelser med en dokumentert tidsutvikling (tab. 1.). 
Enkelte av de andre inkluderer imidlertid data både fra tids
punkt rett etter regulering og seinere tidspunkter, slik at 
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disse også gir et godt gunnlag for en vurdering av 
reguleringseffekter. 

For innsjøreguleringer er dokumentasjonsmaterialet noe mer 
omfattende enn for regulerte elver, et tyvetalls innsjøer er 
grundig og kvantitativt undersøkt med hensyn på vannvegetasjon 
(jf. tab. 3.). Alle disse elve- og innsjøundersøkelsene er 
utført av NIVA. Større etterundersøkelser av strandvegetasjon 
(inkludert neddemt vegetasjon) er foretatt av NINA, Universi
tetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø. 

RESULTATER 

Generelt 

på grunn av mangel på før-data, mangler i stor grad dokumen
terte vegetasjonendringer på et gitt sted i forbindelse med 
regulering, dvs. vi mangler som regel tidsserier. Vurderinger 
av endringer må derfor normalt basere seg på sammenlikninger 
med ikke-stedegne data, f.eks. sammenlikninger med liknende, 
ikke-regulerte vassdrag/vassdragssegmenter, vurderinger av 
generelt "normal" populasjonsstruktur og vegetasjons
sammensetning, samt bruk av modeller. 

Elver 

vi kan dele inn reguleringseffektene på vannvegetasjonen i 
følgende tre hovedtyper: 

1. Økt tilgroing av enkelte høyere planter og vannmoser. 
2. Redusert vekst, redusert artsdiversitet og eventuelt 

bortfall av vannvegetasjonen (og dermed redusert 
produksjonsgrunnlag) . 

3. Økt algebegroing/"sly". 

Tab. 2. gir en oversikt over relativt godt dokumenterte 
endringer i makrovegetasjonen (høyere vannplanter og- moser) i 
elver som følge av regulering. I tilsammen 10 undersøkelser er 
det registrert større, mer eller mindre negative endringer i 
elvevegetasjonen. De fleste dokumenterte, større vegetasjons
endringene knytter seg til hovedtype l, dvs. økt tilgroing, 
mens vi bare har to vel-dokumenterte eksempler på hovedtype 2, 
dvs. betydelig redusert forekomst av vannvegetasjon (elvemose
vegetasjon i Søre Osa og Strandfossen, Glomma, jf. Lien m.fl. 
1981 og Hessen m.fl. 1992). I denne sammenheng ser vi bort 
ifra helt tørrlagte elveleier, hvor bortfall av vannvegetasjon 
er en åpenbar effekt. Det er imidlertid ingen grunn til å anta 
at reduksjon/bortfall av vannvegetasjon er et sJeldere fenomen 
enn økt tilgroing, årsaken til at tilgroingsproblemer domine
rer lista er snarere at disse tilfellene er best undersøkt. 
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Tab. 2. Vannbotaniske effekter av vassdragsreguleringer i 
elver. Oversikt over mer eller mindre godt dokumen
terte endringer i vannvegetasjonen (høyere vannplan
ter og moser) etter regulering. (Helt tørrlagte elve
strekninger, med et pr. definisjon bortfall av vann
vegetasjon, er her ikke tatt med) . 

brv = betydelig redusert vegetasjon, bøv = betydelig økt vegetasjon/
tilgroing, mø = moderat økt vegetasjon, le = lite endringer, ry = strekning 
m/redusert vannføring, tb = terskelbasseng, nkv = nedstrøms kraftverk/
utjevnet vannføring, em = elvemagasin. Strekninger der reguleringen har 
hatt en mer eller mindre entydig negativ (/problematisk) effekt er markert 
i fet stil. 

elv/elvestrekning: brv bøv mø le rv tb nkv em 

Søre Osa x x 

Glomma nedstr. x x 
Strandfossen 

Otra ved Valle x x 

Otra nedstr. Brokke x x 

Suldalslågen x x 

Eksingedalselva v/Lavik x x 

Begna nedstr. Sperillen * x x 

Børselva x x 

Nidelva v/Åmli ?x 

Hallingdalselva nedstr. ?x x 
Nesbyen 

Hallingdalselva v/Gol x x 

Bøelva ?x x 

Glommas hovedløp x x 

Glomma v/Braskereidfoss x 

Gudbrandsdalslågen x x 

Eksingedalselva v/Ekse x x 

Skjoma x x 

Økt tilgroing: Betydelig økt vegetasjonsdekning etter regule
ring er dokumentert i større undersøkelser i Suldalslågen og 
Otra (Rørslett m.fl. 1989 og 1990), men er også registrert i 
problemomfang på andre elvestrekninger f.eks. i Begna opp
strøms Hensfossen (Brandrud 1991), Hallingdalselva ved Gol og 

x 

x 
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Eksingedalselva ved Lavik (Brandrud m.fl. 1992). I en spørre
undersøkelse til kraftselskapene som NIVA foretok i samarbeid 
med Vassdragsregulantenes forening for noen år siden, framkom 
at over 20% avelvekraftverkene hadde driftsproblemer for
årsaket av vegetasjon (Rørslett 1989a), og i noen tilfeller 
gikk det klart fram av svarskjemaene at det også hadde skjedd 
en økt tilgroing etter regulering. 

De overnevnte feltstudiene dekker et vidt spekter av regu
leringsinngrep. Disse, sammen med spørreundersøkelsen, gir 
grunnlag for visse generaliseringer, både med henblikk på 
"problemplanter" og med hensyn til hydrologiske- og geo
morfologiske situasjoner hvor slike vegetasjonsproblemer 
kan oppstå (jf. Rørslett m.fl. 1989b). 

Generelt er det de vannstandstabiliserende inngrepene, og 
spesielt inngrep som gir økt/stabilisert vintervannstand som 
fører til økt vegetasjonsdekning. dette kan skje i prinsipielt 
tre typer reguleringssituasjoner (jf. tab. 2.): 

* elvekraftverk, 

* strekninger nedstrøms utløp kraftverk m/høy vintervann-
føring, 

* terskelbasseng med bakevjer og på mer eller mindre 
stilleflytende elvestrekninger. 

Det er særlig på stilleflytende strekninger i forbindelse med 
store dalfyllinger av sand/grus morene, hvor elva er bred med 
store, grunne arealer og et visst innsjøpreg at disse proble
mene oppstår (jf. bl.a. Brandrud m.fl. 1992). Mange av våre 
dalfører og dermed hovedvassdrag har en trappetrinnstopografi 
med innslag av slike stilleflytende partier og grunne "el ve
sjøer". Slike gruntarealer ble tidligere gjerne tørrlagt ved 
lavvann og eksponert for innfrysing og isskuring. Både stabi
lisert vintervannstand, mindre isdannelse (nedstrøms kraft
verk) og generelt reduserte spyleflommer fører nå til mindre 
stress på plantene, slik at disse kan "vokse seg fete" over 
flere sesonger. 

Problemplantene i forbindelse med reguleringsinngrep er særlig 
den grasaktige arten krypsiv (Juneus bulbosus eoll.), dernest 
flotgras (Sparganium angustifolium) og klovasshår Callitriehe 
harnulata) , i noen grad også vanlig tusenblad (Myriophyllum 
alterniflorum), samt moseartene duskelvrnose (Fontinalis dale
earliea) og klotorvrnose (Sphagnum aurieulatum) (Rørslett 1989a 
og Brandrud m.fl. 1992). Karakteristisk for disse (unntatt 
flotgras) er at de er mer eller mindre typiske langskudds
planter som har flerårige, grønne skuddsystemer som kan nå 
anselige dimensjoner hvis de får vokse uforstyrret. Krypsivet 
synes å være den arten som kan profitere mest på redusert 
vinterstress, og kan ved jevn vannstand, svak strøm og lite is 
oppvise nærmest uendlige lengdevekst. I ekstreme tilfeller som 
i Otra nedstrøms Brokke (Rørslett m.fl. 1990), kan planten i 
løpet aven 5-10 års periode danne mer enn 3 m lange, og svært 
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tette skuddvaser. Når først en slik kraftig vegetasjon er 
etablert, har det vist seg vanskelig - dog ikke umulig - å bli 
kvitt den. Problemvekst med krypsiv synes å være mest knyttet 
til kyststrøk på Sør- og Vestlandet hvor planten har sitt 
optimalområde, men kraftig tilgroing med denne planten er 
registrert så langt øst som til Begna (Brandrud og Berge 
1991) . 

I tillegg til de reine undervannsplantene forekommer det også 
enkelte såkalte helofytter (semi-akvatisk "overvannsvege
tasjon") som kan bidra til en betydelig tilgroing/"for
sumpning" ved stabilisert vannstand og beskyttede forhold. 
Dette gjelder særlig elvesnelle (Equisetum fluviatile) som kan 
danne tette "sivbelter" ut til omtrent 1 meters dypde. 

på bakgrunn av den tidligere refererte spørreundersøkelsen og 
"case studies" er kanskje tiden moden for en mer helhetlig, 
regional grov-kartlegging av slike rapporterte eller potensi
elle problem-vekstområder, slik at utvikling i forbindelse med 
avbøtende tiltak, klimatiske variasjoner (som også påvirker 
tilgroingen) m.v. kan følges opp. Muligens vil det være riktig 
å prioritere kystnære Sør- og Vestlandsvassdrag der krypsivet 
står sterkest (og skaper størst problemer, også i forbindelse 
med forsuring/kalking). på Sørvest- og Vestlandet synes også 
økningen avelvemose å være mest påtagelig, trolig fordi 
plantene her tidligere i større grad ble holdt i sjakk pga. 
ekstreme vannføringer (jf. bl.a. Rørslett m.fl. 1989). 

Økt tilgroing blir ofte sett på som et problem [or forskjel
lige brukerinteresser i vassdragene (Rørslett 1989a). I eks
treme tilfeller med gjengroing av f.eks. krypsiv er dette lett 
å forestille segi elva kan bli nærmest uframkommelig for fri
tidsaktiviteter, og drivmateriale kan føre til driftsstans i 
kraftverk. Imidlertid vil en moderat, forøket plantevekst i 
våre elver i mange tilfeller antageligvis ha større positive 
enn negative effekter, både reint biologisk (økt produksjon, 
økt artsdiversitet), men også for bruk og høsting av vass
dragene. F.eks. vil en økning av elvemosebestandene i endel av 
våre mest lavproduktive Vestlandsvassdrag trolig kunne føre 
til forøkende fiskebestander. vi mener derfor"det er på tide å 
dempe den ofte framtredende negative klangen av begrep som 
"økt tilgroing" eller "økt begroing". 

Reduksjon/bortfall av biologisk produksjonsgrunnlag: Mange 
vassdrag har helt eller delvis fått redusert vannføring i 
forbindelse med reguleringer. En av de helt basale problem
stillinger i denne sammenheng må være: Hva er den biologiske 
tålegrensen med henblikk på en slik redusert vannføring? 
Imidlertid vet vi nesten ingenting om disse tålegrensene når 
det gjelder vannbotanikk. vi vet f.eks. nesten ingenting om 
grenseverdiene med hensyn til minstevannføring ,30mmer og 
vinter for en opprettholdt elvemosevegetasjon, som er den 
viktigste vannvegetasjonen i hurtig- og middels hurtig
strømmende elver. Videre vet vi nesten ingenting om sammen-
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hengen elvemose-bunndyr, og hvor mye frafall av elvemosevege
tasjonen (eller annen mosevegetasjon) betyr kvalitativt og 
kvantitativt for bunndyrsproduksjonen, og dermed også for 
fiskeproduksjonen. 

En undersøkelse fra Søre Osa og fra Strandfossen i Glomma ved 
Elverum er de eneste "case studies" vi har vedrørende 
problematikken elvemoseproduksjonjminstevannføring (Lien m.fl. 
1981 og Hessen m.fl. 1992). I tilfellet Strandfossen er vann
føringen sterkt redusert, og restvannføringen bare begrenset 
til et smalt strømløp. Her er vannmosevegetasjonen praktisk 
talt forsvunnet, også i strømløpet. 

I Søre Osa er pålagt minstevannføring noe større, og det er 
fortsatt en betydelig, og stabilisert biologisk produksjon i 
elva. Imidlertid har elvemosevegetasjonen gått tilbake med 65-
75% fra før regulering, og det er trolig at en her ligger 
svært nær en tålegrense for vannvegetasjonen i elva (Hessen 
m.fl. 1992). Sammenhengen mellom forekomsten avelvemose og 
bunndyrsproduksjonen er også undersøkt i Søre Osa, og det 
viste seg at det ble registrert 10-50 ganger så høye individ
antall av bunndyr i elvemosevegetasjonen (Hessen m.fl. 1992). 
Dette vil igjen ha betydelige følger for fiskeproduksjonen i 
elva. 

Undersøkelsene i Søre Osa er eksempler på en type studier vi 
mener det er behov for flere av, for å kunne anslå grense
verdier for fortsatt opprettholdt biologisk produksjon i regu
lerte elver. Antageligvis er det idag endel elvestrekninger 
som har en pålagt minstevannføring som ligger i "ingenmanns
land", dvs. strekningene har en restvannføring som på den ene 
siden kanskje koster regulanten dyrt, men som på den andre 
siden ikke er stor nok for å opprettholde biologisk produk
sjon. 

Økt algebegroingjslydannelse: Denne framstillingen av vann
botaniske reguleringseffekter er konsentrert om endringer av 
den makroskopiske, flerårige, strukturdannende vegetasjonen av 
høyere planter og moser (makrovegetasjon) . Den kortlevete 
floraen av begroingsalger (påvekstalger, "sly") skal her bare 
kort berøres. Dette begroingselementet består av mikroskop
iske, trådformete til encellete arter som gjerne opptrer på 
fast underlag (særlig på stein, men også f.eks. garn og tau
verk). I denne framstillingen vil begrepet begroing være 
forbeholdt slike algebelegg, mens begrepet tilgroing er brukt 
om økt utbredelse av makrovegetasjon. 

Det er i endel sammenhenger registrert en økt algebegroingj
slydannelse i forbindelse med reguleringer, særlig i rennende 
vann (jf. bl.a. flere av undersøkelsene i tab. 2). Ofte synes 
denne økningen å være i samme type situasjoner som ved økt 
vekst av makrovegetasjon (stabilisert vannstand), men det 
oppstår også ofte økt begroing ved (sterkt) redusert vann
føring. Denne økningen i begroingen kan skyldes forhøyete 
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vanntemperaturer pga. regulering, men som regel har nok denne 
økningen med en økt forurensning/næringstilgang i vassdraget, 
noe som indirekte kan skyldes reguleringen pga. redusert 
vannføring og resipientkapasitet. I endel tilfeller kan nok 
imidlertid økningen skyldes økt sivilisatorisk påvirkning, 
uavhengig av reguleringen, og ofte kan problemene avbøtes ved 
rensetiltak. 

Generelt har vi ennå mangelfulle forklaringer på økt alge
begroing i mange (ofte lite påvirkede) områder, og det er 
ved NIVA nylig igangsatt et større, regionalt kartleggings
prosjekt av begroingsmønstre som forhåpentligvis skal gi noen 
svar på dette. 

Innsjøer 

Når det gjelder innsjøer kan reguleringseffekten på vannvege
tasjonen deles i følgende fire hovedtyper: 

1. Bortfall av det meste/all vannvegetasjon. 
2. Bortfall av vegetasjonen i reguleringssonen, intakt dyp

vannsvegetasjon. 
3. Bortfall av vegetasjonen på brattere/middels skrående 

strender, intakt vegetasjon på langgrunne deltaflater 
o.l. 

4. Økt vegetasjon i (i) gruntområder (stabilisert vannstand) 
eller i (ii) reguleringssonen (sommer-nedtapping). 

Effekter av type 2 og 3 går over i hverandre og opptrer ofte i 
samme innsjø, Disse vil derfor i det følgende bli behandlet 
under ett. En oversikt over godt dokumerte vegetasjonseffekter 
er gitt i tab. 3. 

Bortfall av vannvegetasjon: Intakte, sammenhengende flater med 
vannvegetasjon forsvinner når reguleringssonen, dvs. sonen for 
isstress overskrider dypvannsvegetasjonens nisjerom. Dette 
gjelder også oppdemte, mer eller mindre kunstige innsjøer, der 
vannvegetasjonen ikke vil greie å etablere seg i den nye 
strandsonen. Denne tålegrensen for vannvegetasjon nås ved 
reguleringshøyder på 4-5 m. Denne grenseverdien kan fastsettes 
nokså nøyaktig, og er godt dokumentert ved fler3 detalj studier 
(Rørslett 1985 a&b og 1989b, jf. tab. 3.). GreLseverdien vil 
variere noe fra magasin til magasin, avhengig bl.a. av ned
tappingsperiode/isstress og av turbiditet i vannet. NIVA har 
utviklet nisjeromsmodeller som ut i fra data om manøvrering og 
lyssvekningskoeffisienten i vannet, kan beregne om tålegrensen 
for dypvannsvegetasjonen er overskredet (Rørslett 1985a&b). 

Tab. 3. Vannbotaniske effekter av vassdragsreguleringer i 
innsjøer. Oversikt over mer eller mindre godt 
dokumenterte endringer i vannvegetasjonen (høyere 
planter, moser og kransalger) etter regulering. 
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brv = betydelig reduksjon/nærmest bortfall av vannvegetasjonen, 
dv = dypvannsvegetasjonen intakt, gruntvannsvegetasjon oftest mang
lende/redusert, le = omfang av vannvegetasjon lite endret, øv = 
økning/betydelig økning i vannvegetasjonen. Innsjøer hvor tålegrensene 
for (dyp)vannvegetasjonen er overskredet, er markert i fet stil. 

Vannvegetasjon, 
reguleringsunders. 

innsjøer, omfattende brv dv le øv rh 
undersøkt 

Oslo & Akershus 

Maridalsvannet x 1 

Svellet i Nordre x* 2,5 
øyeren 

Hedmark 

Ossjøen x 6 

Løpssjøen x 1 

Aursunden x 5,5 

Mjøsa x 3 

Oppland 

Randsfjorden x 3 

Aust-Agder 

Breivatn x 3 

Hartevatn x 6,5 

Bykil x 1 

Flåren x 1,5 

Åraksfjorden x 3,5 

Byglandsfjorden x 3,5 

Vest-Agder 

Kilefjorden x 2 

Venneslafjorden x 1 

Vangsvatn x 3,5 

Lønavatn x 1,5 

Sogn & Fjordane 

Hafslovatnet x 1 

Sum 3 6 3 6 
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Bortfall av vegetasjonen i reguleringssonen (på normalt 
skrånende strender): Ved reguleringshøyder på 2-3 m, vil 
normalt en sone med dypvannsvegetasjon være intakt, mens 
gruntvannsvegetasjonen som regel vil være sterkt påvirket. 
Randsfjorden, som er grundig undersøkt, kan utgjøre et 
eksempel på denne typen reguleringssitusjoner: "Normale" 
strender er eroderte og mer eller mindre vegetasjonsfrie, 
men i enkelte langgrunne bukter, samt i Dokka-deltaet er 
gruntvannsvegetasjonen intakt, og enkelte vegetasjonetyper 
synes også å være begunstiget (Brandrud 1992). Tilsvarende 
gjelder også for enkelte andre, store deltaer med tilsvarende 
regulering (Nordre øyeren, jf. Rørslett 1992 og Mjøsa, jf. 
bl.a. Wold 1983). Slike intakte vegetasjonsområde utgjør en 
liten del av disse regulerte innsjøene, men samtidig 
reperesenterer disse nøkkelområder med særlig stor biologisk 
produksjon og artsdiversitet. Betingelsene og grenseverdiene 
for opprettholdt biologisk produksjon i disse nøkkelområdene 
vet vi lite om, men det er åpenbart at de har sammenheng med 
mangel på (is)erosjon og mangel på borttransportering av 
finpartikulært materiale. Lengden av periode med uttørking, 
eventuelt innfrysing, vil også trolig være avgjørende. 

Økt vegetasjonsetablering: Ved beskjedne reguleringshøyder 
(l-2 m), og spesielt i situasjoner med mer eller mindre høy 
vintervannstand og lav sommervannstand (gjelder f.eks. endel 
drikkevannsreservoarer) kan en få en vitalisert og forøket 
vannvegetasjon. Det er særlig kortskuddsvegetasjonen som 
favoriseres, og kan danne tette, frodige enger på de temporært 
tørrlagte arealene. Dette fenomenet er observert i endel 
innsjøer, men lite dokumentert (jf. imidlertid bl.a. Braarud & 
Aalen 1938). Det skjer en favorisering av kortlevede såkalte 
"pusleplanter", som f.eks. evjesoleie (Ranuncullls reptans), 
sylblad (Subularia aquatica) og nålsivaks (Eleocharis 
acicularis) i disse magasinene. Den sistnevnte synes å være en 
karakterplante for svakt regulerte innsjøer. på grunn av det 
rike innslaget av amfibiske gruntvannsplanter er det som regel 
også en høyere artsdiversitet i slike innsjøer. Blandt de mest 
artsrike eksemplene på slike vannforekomster kan nevnes flere 
små laguner ved Leiras utløp i Nordre øyeren. her finner vi 
sjeldent velutviklede pusleplantesamfunn, som synes å være 
begunstiget/betinget av reguleringen (Brandrud & Mjelde 1992) 

Fra Sør- og Sørvestlandet har vi endel eksempler på at den 
opprinnelige kortskuddsvegetasjonen går tilbake pga. krypsiv
invasjon i forbindelse med forsuring/kalking. Dette fører også 
til en utvikling i retning av et mer organisk, oksygenfritt 
sediment. I slike innsjøer kan det være gunstig med en ned
taping på sommerstid for å få revitalisert sedimentet og kort
skuddsvegetasjonen. 

Økt vegetasjonsetablering kan også forekomme i gruntvanns
områder, som følge av stabilisert vannstand. Denne typen 
regulerte innsjøer er ikke så vanlig, men er godt representert 
i våre undersøkelser (tab. 3.). Slik tilgroing er som regel 
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knyttet til typiske gjennomstrømmingsjøer som blir manøvrert 
som elvemagasin. Tilgroingsaspektene er derfor også helt 
analoge med de vi finner i regulerte elver med stabilisert 
vannstand (jf. kap. om elver). 

Ekspempler på slike gjennomstrømmingsinnsjøer med økt vekst 
kan være Kilefjorden og Venneslafjorden i Otra (Rørslett 
1985a), samt Løpssjøen i Rena (under undersøkelse) . 
Hafslovatnet i Luster synes så langt å være det eneste doku
menterte eksempelet på virkelig omfattende, og problem-arter 
tilgroing i en regulert innsjø. Alle indisier peker i retning 
av endret manøvrering som årsaken til problemene i Hafslovatn 
(Mjelde m.fl. 1992). 

KONKLUSJONER OG FoU-BEHOV FRAMOVER 

Konsekvenser av reguleringsinngrep med hensyn til vannvege
tasjon er relativt godt dokumentert i to hovedtyper av situa
sjoner: 

1. Økt tilgroing med visse "problemplanter" (f.eks. krypsiv) 
i forbindelse med vannstandsstabiliserende inngrep. 
Stilleflytende elvestrekninger er særlig utsatt. 

2. Bortfall av vannvegetasjon i magasinet med en viss regu
leringshøyde. Tålegrensen for dypvannsvegetasjon nås ved 
reguleringshøyder på 4-5 m. 

I disse typer av inngrep har vi et erfaringsmateriale samt 
modellverktøy som bør gjøre det mulig ut i fra terrengmessige 
og hydrologiske data å anslå effekter av nye reguleringer 
eller endret manøvrering. I andre sammmenhenger er derimot vår 
kunnskap ennå svært begrenset og fragmentarisk, uten særlig 
overføringsverdi. For eksempel vet vi ennå svært lite om 
sammenhengen mellom minstevannføring/redusert vannvegetasjon/
bunndyrsproduksjon. vi vet også ennå for lite om betingelsene 
for å bevare intakte "botaniske oaser" (deltaer og andre 
langgrunne, høyproduktive nøkkelområder) i reguleringsmagasin. 
på denne bakgrunn kan man trekke fram følgende behov for 
forskning/utredning innenfor feltet vannvegetasjon framover: 

* Undersøkelser vedrørende sammenheng minstevannføring/
redusert elvemosevegetasjon/redusert bunndyrsproduksjon 
bør gis førsteprioritet. 

* Slike undersøkelser kan utføres dels ved å gå inn i nye 
reguleringer, på minstevannføringsstrekninger som kan 
antas å ligge omkring grenseverdier for opprettholdt 
biologisk produksjon, dels ved å benytte regulerte 
referansevassdrag hvor en kan få mulighet til å mani
pulere med vannføring på egnete elvestrekninger. 

* Det bør også foretas en (bedre) regional kartlegging av 
områder med betydelig tilgroing, med vekt på problemvekst 
av krypsiv på Sørlandet. 
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* Videre bør det foretas en nærmere kartlegging av intakte 
deltaer og andre høyproduktive, langgrunne nøkkelområder 
i f.m. reguleringsmagasin, samt å vurdere betingelsene 
for å sikre en opprettholdt biologisk produksjon i disse 
nøkkelområdene. 
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1. INNLEDNING 

Regulering av vassdrag til ulike formål har foregått over lang 
tid. Vannet ble brukt til bl.a. vanning og til å drive møller 
og sagbruk. For å sikre tilgangen på vann ble det bygd dammer. 
Disse hadde normalt en relativt beskjeden størrelse, og 
reguleringssonen var liten. I tillegg foregikk driften ofte 
over relativt korte perioder, og virkningene på innsjøen, 
strandsonen og tilliggende arealer ble derfor relativt be
skjedne. Det var først da vannkraftutbyggingen tok fart rundt 
århundreskiftet at størrelsen på dammene og magasinene økte 
sterkt, med store forskjeller mellom HRV og LRV og betydelige 
reguleringssoner. Virkningene av inngrepene økte derved sterkt 
i omfang. 

Det er vanlig å skille mellom elvemagasin og regulerings
magasin. Mens reguleringsmagasin er dominerende i Norge, er 
elvemagasinene mer vanlig i andre land og særlig i vassdrag 
med stor vannføring og lite fall. Jeg vil derfor i det følg
ende konsentrere omtalen til reguleringsmagasinene, og kun 
kort nevne et par karakteristiske trekk ved elvemagasinene. 

Elvemagasinene dannes ved oppdemning av større elveløp og 
fungerer normalt som inntaksmagasin for en kraftstasjon. Disse 
har oftest liten forskjell mellom LRV og HRV. De er normalt 
grunne og har relativt små, men hyppige vannstandsvariasjoner. 
Reguleringssonen blir derfor smal og liten. De kan sees på som 
store terskeldammer og oppviser likheter med forholdene og 
utviklingen i disse (Fjellheim 1993). Karakteren av stille
stående vann vil imidlertid være sterkere og forholdene mer 
stabile enn i de små terskeldammene. De endringer som skjer i 
faunaen, er mest knyttet til endringer i vannføringsfor
holdene. Paterson & Fernando (1969) og Voshell & Simmons 
(1984) fant en meget rask etablering av bunndyr etter bygging 
av et slikt elvemagasin, og forandringene var særlig store de 
to første årene. Den terrestre faunaen som ble neddemmet ble 
raskt erstattet av vannlevende former. Vannfaunaen endret 
samtidig karakter fra arter typisk for rennende vann til arter 
typisk for stillestående vann. Thornton et al. (1990) gir en 
relativt omfattende beskrivelse av forholdene i slike 
reservoirer. 

De fleste reguleringsmagasin dannes ved regulering av allerede 
eksisterende innsjøer. Ofte blir betydelige landarealer satt 
under vann ved oppfylling, og tidligere bunnarealer blir tørr
lagt ved senking. De ligger gjerne høyt oppe i vassdraget og 
fungerer som midlertidige lagre, med relativt stor forskjell 
mellom høyeste og laveste vannstand. Størrelsen på magasinet 
og reguleringsmåten varierer sterkt, fra små vann med liten 
reguleringsprosent til store innsjøer med stor regulerings
høyde og -prosent. Reguleringsrytmen kan også variere. De 
fleste magasiner tappes ned til lavest regulerte vannstand 
(LRV) i vinterhalvåret, og fylles opp igjen til 
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høyest regulerte vannstand (HRV) under vårflommen og i sommer
halvåret. Enkelte magasiner er flerårsmagasiner hvor de 
nederste metere kun utnyttes i spesielt tørre år eller i år 
med stort kraftbehov (Blåsjø-magasinet i Ulla-Førre) . 

Det første store reguleringsmagasin, Møsvatn, stod ferdig 
allerede i 1906. Pr. 1.1. 1990 er 197 vassdrag utbygd med 
kraftverk større enn l MV (NVE 1990). I tillegg er en rekke 
små og store vassdrag berørt gjennom overføringer og mindre 
reguleringer. Antall regulerte innsjøer er i dag meget stort, 
tilsammen mer enn 870 magasiner med et samlet reguleringsvolum 
på 52 milliarder m3 (Statistisk Sentralbyrå 1983). Ca. 10 % av 
våre innsjøer over l daa er regulert, og disse utgjør ca. 40 % 
av ferskvannsarealet. Samlet neddemt areal utgjør ca. 1100 km2 , 

mens reguleringssonene har et samlet areal på ca. 1700 km2 • 

Flere magasiner, bl.a. det ca. 80 km2 store Blåsjø-magasinet i 
Ulla-Førre, har kommet til senere. 

Antall regulerte innsjøer og berørt areal er således betyde
lig, og vi har her fått dannet nye og spennende økosystemer 
(Grimås 1967). Det er derfor viktig å forstå hvordan disse 
fungerer og hvordan vannstandsvariasjonene påvirker de ulike 
fysisk-kjemiske og biologiske prosesser. 

Hvor mye vet vi så om reguleringenes virkninger på plankton og 
bunndyr? Tidligere erfaringer er oppsummert i bl.a. en omfatt
ende artikkel av Aass (1968) i Sportsfiskerens Leksikon, i 
Elgmork (1970) og sist i Nøst et al. (1986). En oversikt over 
den internasjonale litteraturen er bl.a. presentert i Baxter 
(1977), Hermann (1985) og Nilsson et al. (1985). Det har vært 
arrangert flere internasjonale konferanser om kunstige 
(man-made) innsjøer (Lowe-McConnell 1966, Obeng 1969, Ackerman 
et al. 1973 og Straskrabova et al. 1989), men disse har hoved
sakelig diskutert forholdene i elvemagasiner og har dessuten i 
liten grad vurdert konsekvensene for bunndyr og plankton. 
Fiskesymposiene arrangert av Vassdragsregulantenes forening 
(1986, 1988, 1990 og 1992) har heller ikke i nevneverdig grad 
omhandlet bunndyr og plankton i innsjømagasiner. 

2. ENDRINGER I DET FYSISK-KJEMISKE MILJØ 

For å forstå de endringer som skjer i plankton- og bunndyr
samfunnene er det nødvendig å gi en kort beskrivelse av de 
endringer som skjer i livsmiljøet på grunn av vannstands
reguleringen. De fleste av disse endringene er beskrevet i 
egne foredrag, og det henvises til disse for en mer omfattende 
beskrivelse. 



195 

2.1 Endret vannstandsfluktuasjon 

Årsvariasjonen i en uregulert innsjø er fundamentalt for
skjellig fra den en finner i et reguleringsmagasin, hvor 
forskjellen mellom LRV og HRV er stor. En uregulert innsjø har 
høyest vannstand under vårflommen, da tildels store arealer 
kan settes under vann. Høy vannstand om våren er imidlertid av 
relativt kortvarig natur, fra få dager til noen få uker. Vann
standen vil etter vårflommen gradvis avta utover sommeren før 
den igjen kan stige under en eventuell mindre høstflom for så 
å avta utover vinteren. I reguleringsmagasinet vil tappingen 
starte sent på høsten og vannstanden når sitt absolutt laveste 
nivå sent på vinteren før den igjen stiger under vårflommen. 
Avhengig av reguleringsgraden vil HRV nåes tidlig eller sent 
på sommeren. Tidlig fylling av magasinet vil gi vesentlig 
mindre konsekvenser enn sen fylling. 

Både vegetasjonen og faunaen har gjennom ti-tusener av år 
tilpasset seg innsjøens normale vannstandsfluktuasjon, og bare 
et fåtall arter kan overleve under de nye forhold. I regulerte 
magasiner vil mange arter avslutte sin aktive fase om høsten 
under høy vannstand ved å danne hvileegg, gå i diapause eller 
redusere aktiviteten på andre måter. Om våren ligger disse 
tørrlagt og eksponert for sterk innstråling, tørke, frost, 
opptining og store temperaturvariasjoner. Avhengig av opp
fyllingen av magasinet vil dyrene bli liggende tørrlagt under 
store deler av sommeren, og dette er helt unormale forhold for 
faunaen på våre breddegrader . Det er derfor ikke overraskende 
at de fleste strandlevende arter forsvinner fra regulerings
sonen, og at vi får en svært spesialisert fauna. 

2.2 Endret vannkvalitet 

En regulering vil både kortsiktig og langsiktig kunne påvirke 
vannkvaliteten i magasinet og i vassdraget nedenfor (jf. Berge 
1993). Endringene vil i de fleste tilfeller være små. De 
største endringene vil skyldes neddemning av tidligere tørt 
land, hvor store mengder uorganisk og organisk materiale blir 
gjenstand for omfordeling og nedbrytning. på grunn av erosjon 
og bølgevirksomhet vil vannet i en kortere overgangsperiode 
bli tilgrumset, og siktedypet vil avta sterkt (Grimås 1962, 
1965, Borgstrøm 1973, Duthie & Ostrofsky 1975, Aass 1979). I 
Mårvatn sank siktedypet fra 9 m til 0,3 m, men allerede etter 
to år var siktedypet igjen økt til 9 m (Borgstrøm 1973). Økt 
turbiditet vil således påvirke primærproduksjonen gjennom 
redusert siktedyp, og vil også redusere forekomsten av viktige 
filtrerende zooplanktonformer (Hessen 1992) . 

De kjemiske hovedkomponenter endres normalt lite. Næringssalt
konsentrasjonen øker derimot noe, som igjen kan gi en svak 
eutrofiering (Rodhe 1964, Geen 1974). I områder av Norge som 
er influert av sur nedbør, vil surt vann fra snøsmeltingen om 
våren midlertidig holdes tilbake i magasinene. Økt oppholdstid 
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vil til en viss grad bufre det sure vannet og derved gi noe 
bedre vannkvalitet i vassdraget nedenfor. 

Vanntemperaturen endres også gjennom regulering (Tvede 1993). 
Både økt areal og økt vannvolum vil kunne forsinke opp
varmingen om våren. Dessuten vil tappingen fra magasinet 
påvirke temperatursjiktningen og varmebudsjettet. Tappingen 
skjer normalt relativt dypt. Om vinteren tappes det varmeste 
vannet ut, og vi får en temperatursenkning i dypet. Om 
sommeren er forholdet motsatt og det varmere overflatevannet 
trekkes ned på dypere vann. Den normale temperatursjiktningen 
blir derved forstyrret, og magasinet kan få en noe senere is
legging om høsten. 

2.3 Økt erosjon og sedimentasjon 

I den naturlig, uregulerte innsjøen er det etablert en viss 
likevekt mellom erosjon og sedimentasjon, bestemt av bl.a inn
sjøens areal, vind- og strømforhold, utskiftni~gshastighet 
(oppholdstid) og dybdegradient. En regulering, som gir økt 
vannstandsvariasjon og neddemming av store arealer, vil for
styrre denne likevekten, og vi får en omfattende omfordeling 
av materiale. En ny likevekt vil gradvis etablere seg. Dette 
kan skje raskt eller langsomt. Det vil skje raskt i innsjøer 
med stort areal og bratte reguleringssoner, og langsomt i 
innsjøer med liten dybdegradient. Rask oppfylling om våren vil 
også begrense erosjonen i reguleringssonen, mens sen opp
fylling gir stor erosjon. 

De fleste reguleringsmagasin ligger i skogbandet eller i 
fjellet med relativt store forskjeller mellom HRV og LRV, og i 
disse vil erosjonen i strandsonen være stor. Reguleringssonen 
vil i slike magasin bestå av grus og stein, med økende innslag 
av finere materiale mot LRV. Denne sonen blir ofte karakteri
sert som en steinørken med minimal egenproduksjon. Det fine, 
ofte sterkt minerogene materialet vil på lengre sikt sedi
menteres under LRV, og vil her kunne dekke det opprinnelige 
organiske sedimentet. 

I grunne magasin med liten dybdegradient vil neddemt materiale 
bare langsomt nedbrytes og eroderes. Både i Aursjø- og 
Nesjømagasinet er neddemmet torv fortsatt en viktig nærings
kilde for en relativt rik bunndyrproduksjon etter henholdsvis 
40 og 20 år (Jensen 1979, 1988). Randsfjorden har vært regu
lert siden 1916, men selv etter snart 80 år har det neddemte 
arealet i Dokkadeltaet beholdt det finere materialet, og det 
gir grunnlag for både en rik vann- og sumpvegetasjon og en rik 
bunndyrproduksjon (Bendiksen & Branderud 1990, Halvorsen et 
al. 1990). Tilsvarende forhold finner vi også i 0yeren, som 
har vært regulert inntil 2,4 m i snart 60 år (Rørslett 1992). 
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2.4 Endringer i fiskebestanden 

Fisk er en meget viktig faktor med hensyn til å forstå utvik
lingen i bunndyr- og planktonsamfunnet, og det er derfor også 
viktig å kjenne utviklingen i fiskesamfunnene. Plankton
spisende fisk har spesielt stor betydning som strukturerende 
faktor i planktonsamfunnet (jf. Brooks & Dodson 1965, Wetzel 
1983). 

De fleste reguleringsmagasin har bestander av enten ørret 
alene eller av ørret og røye (Borgstrøm 1993). I tillegg har 
enkelte magasiner sik. ørreten lever normalt i strandsonen og 
spiser hovedsakelig bunndyr og landinnsekter. Røye er i peri
oder også en bunndyrspiser, men i konkurranse med ørret vil 
røye i større grad ernære seg på plankton. Sik er en enda mer 
spesialisert planktonspiser. 

Ved regulering går store deler av bunndyrproduksjonen i 
strandsonen tapt, og fiskefaunaen vil i større grad måtte 
utnytte planktonsamfunnet som næringsgrunnlag. Predasjons
trykket vil derfor øke betydelig etter regulering (Borgstrøm 
1973, 1993, Jensen 1988). Særlig i magasin med røye og/eller 
sik vil overgangen fra bunndyr- til planktondiett påvirke sam
funnsstrukturen gjennom selektiv predasjon. Store former blir 
spist og på sikt vil planktonsamfunnet domineres av små former 
(Brooks & Dodson 1965, Wetzel 1983). Den indirekte effekten på 
planktonsamfunnet på grunn av økt predasjonstrykk fra 
planktonspisende arter kan derfor være av stor betydning, og 
muligens av større betydning enn økningen i planteplankton
produksjonen. Planktonsamfunnets relative betydning for omset
ningen i innsjøen vil øke med økende regulering og reguler
ingssonens relative andel av arealet. Jensen (1979) fant i 
Aursjøen et forhold mellom plankton- og bunndyrbiomasse som 
34:1, mens det i den mindre regulerte Gautsjøen var 2,5:1. 

3. ENDRINGER I PLANKTONSAMFUNNET 

Planktonorganismene lever fritt i vannmassene og er stort sett 
prisgitt strømmer og bevegelser i innsjøenes vannmasser. Selve 
vannstandsfluktuasjonene har derfor trolig liten direkte 
betydning for planktonsamfunnet, men det vil påvirkes indirek
te gjennom redusert vanngjennomstrømning, økt tilførsel av 
næring og næringssalter, endringer i temperaturforholdene og 
endret turbiditet. Samfunnet vil også indirekte endres gjennom 
endrede predasjonsforhold fra fisk da reguleringene ofte 
favoriserer planktonspisende fisk. 

Det er naturlig å skille mellom en korttids- og en langtids
effekt. Korttidseffekten er den umiddelbare ef~ekten som ned
demming av organisk materiale og økt erosjon og sedimentasjon 
gir. Både omsetningen av det organiske materialet og erosjonen 
og sedimentasjonen er rask i starten, og når det lett nedbryt-
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bare organiske materiale er oppbrukt vil forholdene gradvis 
stabilisere seg nær det opprinnelige nivå. Den årlige ned
tappingen av magasinet vil også over tid tappe systemet for 
store mengder næringssalter og organisk materiale. Korttids
effekten har derfor normalt kort varighet, ca. 2-5 år (Aass 
1968). Ved neddemming av store, flate myrområder med liten 
dybdegradient vil "korttidseffekten" ha vesentlig lenger 
varighet (Jensen 1979, 1988, 1991). Jensen (1979) antyder at 
neddemt torvmyr kan gi positiv effekt i minst 100 år. 

Under normale forhold skjer avrenningen fra innsjøene gjennom 
overflatelagene hvor vi har de største planktontetthetene. 
Store mengder plankton føres ut av innsjøen, og er grunnlaget 
for den rike bunndyrproduksjonen en finner i vassdraget rett 
nedstrøms innsjøen. I reguleringsmagasinet er utløpet stengt 
og tappingen skjer fra dypt vann hvor planktontettheten nor
malt er lav. Tappingen skjer også ofte sent på høsten og om 
vinteren med lav planktontetthet. Dette fører til redusert tap 
og dermed økt tetthet av plankton. 

3.1 Planteplankton 

Økt tilførsel av næringssalter vil ved neddemming av tidligere 
tørt land i tillegg til stor erosjon i reguleringssonen gi en 
viss eutrofiering i magasinet (Grimås 1961, 1962, Rodhe 1964, 
Duthie 1979). Dette kan registreres både i form av endret 
samfunnsstruktur og økt produksjon. Rodhe (1964) sammenlignet 
den regulerte Ransaren med den uregulerte Kultsjon og fant i 
Ransaren en klar økning i fosfat- og nitratinnholdet, og en 
tre-dobling av både planteplanktonbiomassen og- produksjonen 
etter regulering (fig. 1.). Det skjedde også en markert end
ring i artssammensetning, til store former som Dinobryon og 
diatomeer, bl.a. Asterionella spp. Utviklingen var den samme 
som ved en svak eutrofiering, med økende innslag av nett
plankton (store former). Denne økningen i plant0planktonet kan 
i liten grad utnyttes direkte av dyreplanktonet da artene er 
uegnet for filtratorene (Lindstrøm 1973) . 

Duthie & Ostrofsky (1975) fant en tilsvarende utvikling i to 
store magasiner i Canada. De fant kun en svak økning i de 
kjemiske hovedkomponentene, mens N03 -N økte med en faktor på 
1,5 til 3,3. Her var det opprinnelige planteplanktonsamfunnet 
dominert av Dinobryon og diatomeer. Innslaget av blågrønnalger 
økte etter regulering for senere å avta. Biomassen økte noe, 
men ikke mye. Nursall (1952, 1969), Jensen (1991) og Halvorsen 
(upubl.) fant også stort innslag av Dinobryon og diatomeer i 
både nye og gamle magasin. Dette er trolig typiske arter i 
alpine og arktiske strøk (Duthie 1979). 

Starmach (1961) fant heller ikke store forandringer i vann
kjemiske forhold i et nydannet elvemagasin i Polen, men 
planteplanktonet utviklet vannblomst med stort innslag av 
blågrønnalger og kiselalger. 
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Neddemmingen av store arealer gir normalt stor erosjon og økt 
turbiditet, og siktedypet blir derved sterkt redusert. Duthie 
& Ostrofsky (1975) og Duthie (1979) fant på grunn av økt 
turbiditet en kortvarig reduksjon i planteplanktonproduksjonen 
og lav biomasse umiddelbart etter en neddemming. Produksjonen 
og biomassen økte imidlertid etter relativt kort tid, etter at 
siktedypet økte igjen. 
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Fig. 1. Planteplanktonbiomassen i Ransaren og Kultsjøn i 
perioden 1954 til 1959, før og etter regulering av 
Ransaren (1957) (fra Rodhe 1964) . 

3.2 Dyreplankton 

Dyreplanktonsamfunnet er det samfunnet som i minst grad synes 
å bli berørt aven regulering. Økt næringssaltkonsentrasjon 
gir en viss eutrofiering, men er trolig ikke så sterk at den 
gir store endringer i artssammensetningen. Øknillgen gir imid
lertid en viss økning i produksjonen, men utviklingen av 
uegnede fytoplanktonarter gjør at endringene normalt blir 
mindre enn forventet (Lindstrøm 1973). Artenes dominansforhold 
synes derimot å bli noe mer påvirket, med økt dominans av 
grovpartikkelfiltrerende arter. 
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Axelson (1961) og Rodhe (1964) fant i Ransaren umiddelbart 
etter regulering en betydelig økning både i antall individer 
og i biomasse, og en svak dreining mot filtrerende vannlopper 
(fig. 2). Planktonet nådde raskt innsjøens "bæreevne". Endr
ingene skyldes ikke så mye økt primærproduksjon, men mest den 
reduserte gjennomstrømningen om sommeren under oppfylling av 
magasinet (jf. også Løtmarker 1973). Dahl (1932) og Duthie 
(1979) fant en tilsvarende økning i zooplanktonbiomassen, og 
spesielt av filtrerende arter som Diaptomus og Bosmina. 
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Fig. 2. Zooplanktonbiomassen i Ransaren og Kultsjøn i 
perioden 1954 til 1959, før og etter regulering av 
Ransaren (1957) (fra Rodhe 1964). 

Løtmarker (1964) har undersøkt de langsiktige endringer i 
dyreplanktonsamfunnet som følge av regulering ved å sammen
ligne planktonsamfunnet i 6 regulerte og 7 uregulerte 
innsjøer. Han fant ingen klare forskjeller hverken i biomasse, 
artssammensetning, vertikalfordeling eller samfunnsstruktur. 
Langeland (1972) fant derimot tildels store forskjeller både i 
artssammensetning og biomasse i 1896 og 1971 i plankton
samfunnet i en uregulert og 6 regulerte innsjøer (regulert i 
perioden 1920-1930). Forskjellene skyldtes tre forhold; 
1) reguleringene, 2) økt eutrofiering og 3) økt predasjon fra 
planktonspisende fisk. Økt eutrofiering og predasjon anses for 
å være de viktigste årsaker til de observerte forskjeller. 
Jensen (1979) fant ingen endringer i zooplanktnnsamfunnet i 
Aursjømagasinet etter 25 års regulering. 
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Jensens (1988, 1991) undersøkelser i henholdsvis Nesjøen, 
Essandsjøen og Finnkojsjøen er trolig de mest omfattende i 
Norge, og viser at forholdene varierer mye fra magasin til 
magasin. Nesjøen er et helt kunstig magasin som ble etab-
lert i 1970 ved neddemming av store myr- og bjørkeskogsområd
er. Ved høyeste vannstand korresponderer vannstanden med 
Essandsjøen som ble regulert allerede i 1940-1947. Essandsjøen 
var også før regulering en stor innsjø. Det er klare for
skjeller i planktonsamfunnene mellom det yngste og det eldste 
magasinet, forskjeller som kan tilskrives bedre næringsforhold 
i Nesjøen enn i Essandsjøen; 

vannloppene: Størst individer i Nesjøen. Størrelsen økte de 
2-3 første årene. Blant hoppekreps ene var det ingen for
skjell. 
vannloppene: Reproduksjonen var størst i Nesjøen 
utviklingen i Nesjøen og Essandsjøen var alltid paral
lell, men biomassen var størst i Nesjøen. 50-70 % av bio
massen besto av vannlopper. 
biomassen av hoppekreps økte gradvis, og var generelt 
størst i Nesjøen. 
mange arter hadde langsommere utvikling i Essandsjøen enn i 
Nesjøen. 
gjennomsnittlig biomasse var i 1972 41 mg/m3 og 57 mg/m3 i 
henholdsvis Essandsjøen og Nesjøen, og dette til-
svarer nær mesotrofe forhold. 
de kontinuerlig reproduserende vannlopper reagerte raskt på 
den økte næringstilgangen og nådde allerede første året 
"bæreevnen" i magasinet. Hoppekrepsene med kun en genera
sjon i året trengte 2-3 år for å nå magasinets "bæreevne". 

Forholdene i Finnkojsjøen var noe annerledes (Jensen 1991) . 
Dette magasinet ble etablert i 1970. I likhet med Nesjøen 
utgjorde terrestriske plantesamfunn mesteparten av det ned
demte arealet, hvorav ca. 60 % var myr. Det eneste større 
vannet innenfor det neddemte arealet var Gåstjern. Plankton
samfunnet etablerte seg raskt i hovedmagasinet etter opp
demmingen. Det var klare forskjeller mellom Gåstjern og hoved
magasinet, særlig om våren, men forskjellene ble mindre utover 
sommeren. Zooplanktonbiomassen i hovedmagasinet avtok fra i 
gjennomsnitt 231 mg/m3 i 1971 til 93 mg/m3 i 1979. Samfunns
strukturen endret seg også radikalt i den samme perioden, hvor 
andelen vannlopper avtok fra 86 % i 1971 til kun 3 % i 1979. 
Blant hoppekrepsene var det en sterk dominans av calanoider. 
Gåstjern hadde en viss likhet med Nesjøen både med hensyn til 
biomasse og samfunnsstruktur. 

Det er ikke lett å forklare den sterke dominans av calanoider 
i Finnkojsjøen etter regulering. Langeland et al. (1982) fant 
en tilsvarende sterk dominans av hoppekreps i Limingen og 
Tunnsjøen. Både calanoider og vannlopper overvintrer som 
hvileegg, og disse anses å kunne tåle de relativt ekstreme 
forhold en finner i reguleringssonen. Jensen (1991) antar at 
calanoidene i større grad tåler de varierende forhold i 
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dernningssonen om vinteren og oksygenrnanglen under isen enn 
vannloppene. Ut fra artenes forekomst og økologiske krav 
forøvrig er dette imidlertid vanskelig å forklare. En annen 
mulig forklaring kan være at noen arter har flytende hvileegg 
mens andre har egg som synker. Hos arter med flytende hvileegg 
vil eggene strande ved HRV om høsten, og først ved neste 
oppfylling av magasinet vil disse kunne klekkes. Tidspunktet 
for oppfylling vil derfor være av stor betydning. 

Koksvik (1985) undersøkte utviklingen i planktonsamfunnet de 
tre første årene etter dannelsen av Innerdalsmagasinet, som 
også ble dannet ved neddernning aven elvedal uten større 
innsjøer. Fyllingen av magasinet startet våren 1982 og allere
de i slutten av juli var alle de typiske artene for området 
tilstede. Antall vannlopper og hoppekreps var relativt lavt 
mens rotatoriene forekom i meget store tettheter (fig. 3). 
Antall vannlopper og hoppekreps økte sterkt utover høsten med 
ca. en fem-dobling av tettheten fra juli til september. Tett
heten av rotatorier var derimot redusert til under 1/10 av 
tettheten i juli. Hoppekrepsene fordoblet ytterligere sin 
tetthet i 1983, mens de i 1984 var tilbake på samme tetthet 
som i 1982. Hos vannloppene sank tettheten igjen i 1983 for så 
ytterligere å øke i 1984. Vannloppene dominerte sterkt i 
forhold til hoppekrepsene, særlig i 1982 og 1984. Biomassen 
var middels til stor. Individene hos flere avartene var 
eksepsjonelt store, sannsynligvis på grunn av rikelig nærings
tilbud. Utviklingen i Innerdalsmagasinet minner sterkt om den 
pågående utvikling i Dokkfløyrnagasinet (Halvorsen upubl.). 
Starrnach (1961) fant en tilsvarende rask etablering av zoo
planktonet ved etablering av nytt magasin. 

Forekomsten av Mesocyclops leucarti i Innerdalsvatnet (Koksvik 
1985) er interessant og er sannsynligvis typisk for slike 
nyetablerte magasiner. Den dominerte også i Dokkfløyrnagasinet 
allerede første året etter oppfylling, sammen med flere 
littorale arter. Dette indikerer trolig næringsrike forhold. 
Arten har kort livssyklus og kan lett reagere på gunstige 
næringsforhold (r-strateg) i motsetning til f.eks. Cyclops 
scutifer som har en vesentlig lenger livssyklus (k-strateg). 
C. scutifer er Norges vanligste hoppekrepsart og vil antagelig 
på sikt overta dominansen i begge disse magasinene. 

4. ENDRINGER I BUNNDYRSAMFUNNET 

Vannstandsvariasjonene i reguleringsmagasin vil særlig påvirke 
strandsonen, som er innsjøens mest produktive område. Den 
strekker seg ned til der lysforholdene blir for dårlig for 
planteproduksjon, og det vil i praksis si ned til terrnoklinen. 
Littoralsonen er karakterisert ved relativt høy sommer
temperatur, full sirkulasjon, høy primærproduksjon og den 
danner overgangen mot land. Foruten stor egenproduksjon vil 
strandsonen motta store mengder organisk materiale fra land i 



203 

form av blader, kvist o.l. I en naturlig innsjø vil bunndyr
produksjonen derfor være størst i strandsonen (fig. 4.), 
delvis basert på tilført næring fra land. 

St. 1 
_ Rotatoria ---o-- Cladocera --o- Copepoda 

1000000 

N/m 3 

100000 

10000 

1000 

100 +-----,------,-----,------, 
1982 Juli 1982 Sept. 1983 Sept. 1984 Sept. 

St. 3 
1000000 

N/m3 

100000 

10000 

1000+----_.-----.----~---_. 

1982 Juli 1982 Sept. 1983 Sept. 1984 Sept. 

Fig. 3. Antall individer/m3 av hjuldyr (Rotatoria) , vannlopper 
(Cladocera) og hoppekreps (Copepoda) i Innerdals
magasinet de tre første årene etter neddemming (data 
fra Koksvik 1985) . 

4.1 Reguleringssonen (LRV-HRV) 

De fleste magasin er store og vindutsatte og over tid vil alt 
finmateriale i reguleringssonen, silt, sand og grus og finere 
organisk materiale, vaskes ut på dypt vann, under LRV hvor det 
sedimenteres. Dette materialet består i hovedsak av uorganisk, 
minerogent materiale, og ved store reguleringer med store 
materialforflytninger vil dette dekke over det naturlige 
organiske sedimentet. Næringsforholdene for bunndyrfaunaen bli 
derved forringet. 
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Fig. 4. Antall individer (N/m2 ) og biomasse (g/m2 ) av bunndyr 
i det uregulerte og eutrofe Borrevatn (Økland 1983) . 

Reguleringssonen vil således domineres av stein, og sonen blir 
ofte karakterisert som en meget lavproduktiv steinørken. 
Faunaen vil her være avhengig av eventuelle påvekstalger og 
produksjonen i de fri vannmasser i tillegg til en viss tilfør
sel av organisk materiale fra land. Egenproduksjonen vil 
imidlertid være meget lav, og det vil utvikle seg enkle og 
svært artsfattige samfunn, med arter som er tilpasset slike 
ekstreme forhold med sterk utvasking (ustabile forhold), 
uttørking, innfrysing og sterk innstråling med rask og stor 
variasjon i temperatur. Tørrlegging av strandsonen er ikke 
uvanlig selv i naturlige biotoper, og det vil være enkelte 
arter som har tilpasset seg slike forhold og som kan utnytte 
forholdene i reguleringssonen. De er imidlertid tilpasset 
langsomme endringer i vannstanden, og endringer av vesentlig 
mindre størrelse enn de en finner i reguleringsmagasin. 

Sonen vil delvis være preget av organismer midlertidig inn
vandret fra land eller fra vannsiden. De fleste insekter med 
unntak av fjærmygg er ikke i stand til å tåle slike forhold, 
og faunaen vil domineres av rundmark (Nernatoda) , fåbørstemark 
(Oligochaeta), fjærmygg (Chironomidae) og ertemusling 
(Pisidium spp) (Grimås 1965 og Hunt & Jones 1972). 
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Tabell 1 viser individtetthet, antall arter og diversitet i en 
reguleringssone med fint substrat inndelt i fire soner etter 
ulik tørrleggingsgrad (Fischer & LaVoy 1972). Både tetthet, 
antall arter og diversiteten øker markert fra sone 1 til 3, 
mens det var ingen signifikant forskjell mellom sone 3 og 4. 
Størst forskjell var det mellom sone 2 og 3. Det ble funnet 
ytterst få vanninsekter i sone 1 og 2, mens meitemark kun 
forekom i denne sonen. 

Tab. 1. Antall individer, antall arter, grupper og 
diversietet i strandsonen under fluktuerende vann
standsforhold (etter Fisher & LaRoy 1972) . 

Sone l 2 3 4 
Tid tørrlagt 75% 40% 13% 0% 
N/m 2 387 1268 5273 4646 
Antall "arter" 9 17 27 29 
Diversitet 1,97 2,78 3,68 3,96 

Hvorvidt bunndyrfaunaen er i stand til å forflytte seg i takt 
med vannstanden er noe usikkert. Hynes & Yaday (1985) viste at 
hurtige vannstandsendringer gjør mer skade enn langsomme siden 
faunaen da har mulighet til å følge etter vannstanden. Grimås 
(1961), Hynes (1961), Nursall (1969) og Kaster & Jacobi (1978) 
fant at bare en liten del av faunaen, de større formene, 
fulgte etter vannet under nedtappingen om vinteren. Svært 
mange avartene tålte imidlertid å bli tørrlagt og fryst inne 
i substratet. I Blåsjon overlevde 82-100 % av faunaen inn
frysningen i is under nedtappingen om vinteren (Grimås 1961). 
Olsson (1981) fant likeledes at alle de vanlige artene i 
Vindelelva i Nord-Sverige, med unntak av asell (Asellus 
aguaticus), tålte å fryse inne i is, og en rekke arter over
levde temperaturer ned til -4°C i 5 måneder. 

Hvorvidt faunaen kan overleve ved å følge grunnvannet nedover 
er ikke kjent, men i rennende vann er dette vanlig. Hynes et 
al. (1974) fant f.eks. tildels store tettheter av dyr helt ned 
til 40-50 cm under elvebunnen. Kaster og Jacobi (1978) fant 
blant fjærmygg en langsom forflytning nedover i sedimentet ved 
tørrlegging, og etter 21 dager fant de dyr ned til 8 cm under 
overflaten. Fjærmyggrør ble funnet helt ned til 20 cm under 
overflaten. De fant forøvrig en total dødelighet blant fersk
vannsartene. Syv dager etter tørrlegging fant de en bunndyr
tetthet på 5687 individer/m2 mens den etter 35 dager var redu
sert til null. Tettheten av semiakvatiske og terrestriske 
tovinger (Diptera) økte i den samme perioden fra O til 3024 
individer/m2 • Det tok 3 måneder å nykolonisere de tørrlagte 
arealene. 



206 

Vi mangler fortsatt mye kunnskap om konsekvensene for bunndyr
faunaen i magasiner. Det er få undersøkelser som har studert 
forholdene før og etter en regulering. Grimås (1961, 1962) 
klassiske undersøkelser i Ankarvatnet (uregulert) og Blåsjon 
(regulert) er fortsatt en av de viktigste undersøkelser på 
dette felt. Fig. 5. viser forskjellene mellom uregulert og 
regulert innsjø for sentrale, større bunndyrgrupper. Blant 
bunndyrfaunaen var det 70 % reduksjon i tettheten i reguler
ingssonen, mens reduksjonen var 25% under LRV. Størst tetthet 
fant han ved og like under LRV. Fjærmygg fikk økende betydning 
etter regulering og utgjorde 54 % av faunaen i Blåsjon mot 
32 % i Ankarvatnet. Det var ingen slik endring i fåbørstemark
faunaen, som utgjorde henholdsvis 13,1 % og 12,8 %. Bunn
levende krepsdyr (E. lamellatus) økte sin andel fra 14 % til 
24%. 

I reguleringssonen forsvant 80 % av fjærmyggfaunaen, mens 
tapet var 60 % i hele littoralsonen sett under ett (ned til 
ca. 15 m). Særlig vår- og de tidlige sommerartene forsvant 
eller fikk redusert forekomst. Av 18 arter med størst tetthet 
i øvre littoralsone i Ankarvatnet var det bare en art tilbake 
i Blåsjon. Det var en markert endring i klekkemønstret (over
gangen fra puppe til flyvende insekt) hos fjærmyggene 
(fig. 6.). I det uregulerte Ankarvatnet foregikk klekkingen 
over hele sommerhalvåret med 4 hovedklekkeperioder, vår, 
tidlig sommer, midtsommer og sen sommer. I Blåsjon var vår
klekkingen borte. Endringene avtok med økende dyp. Blant annet 
var klekkingsmønstret noe forskjøvet i tid. I den uregulerte 
innsjøen hadde artene og artsgruppene større dybdernessig 
spredning i utbredelsen, mens de i den regulerte var mer 
spesialiserte og hadde mer begrenset utbredelse. 

Fjærmyggfaunaen hadde etter regulering fått en klar forskyv
ning mot subarktiske og arktiske arter. To arter ble favori
sert av reguleringen, ni opprettholdt sin posisjon mens de 
øvrige fikk redusert posisjon eller ble helt eliminert. De to 
førstnevnte artene utgjorde 95 % av fjærmygg-faunaen i regu
leringssonen, mens de sammen med de øvrige 9 utgjorde 80 % av 
fjærmyggfaunaen i hele littoralsonen. 

også blant andre dyregrupper skjedde det store forandringer 
både i biomasse og tetthet. Stankelbenlarvene (Tipulidae) 
lever i overgangsonen mellom land og vann og forekommer derfor 
normalt kun i den øvre del av littoralsonen. Etter regulering 
av Blåsjon var arealet for slike semiakvatiske arter økt. 
Stankelbenlarvene klekker trolig tidlig om våren før opp
fyllingen av magasinet. Blant døgnfluene var det kun Siphlo
nurus lacustris som forekom i noe større antall i Blåsjon, og 
dette stemmer svært godt overens med andre undersøkelser (Aass 
& Borgstrøm 1987, Grimås 1964). I Blåsjon ble det før reguler
ing funnet 12 arter steinfluer og 15 arter vårfluer, mot 
henholdsvis 4 og 5 arter etter. Vannbiller forekom med 9 
individer/m2 før og <1 individ/m2 etter. Viktige fiskenærings
dyr som asell (Asellus aquaticus) og marflo (Gammarus 



207 

lacustris) forekom i begge vann før regulering. I den regu
lerte forsvant asellen mens marfloen forekom i sterkt redusert 
antall under LRV. Nær 100 % av produksjonen var tapt i regu
leringssonen, mens 80 % var tapt i resten av littoralsonen. 
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Fig. 5. Dybdefordelingen av sentrale bunndyrgrupper (antall 
individerjm2

) i Ankarvatnet (uregulert) og Blåsjon 
(regulert) i Nord-Sverige (fra Grimås 1961). 
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Fig. 6. Klekkefrekvens (antall individer/m2 ) hos fjærmygg i 
Ankarvatnet og Blåsjon i Nord-Sverige (fra Grimås 
1961) . 

Blåsjon ble i 1957/58 senket ytterligere 7 m og reguleringen 
økte fra 6 m til 13 m. Dette fikk ytterligere konsekvenser for 
faunaen (Grimås 1962). Gjennomsnittlig individtetthet sank fra 
5100 individer/m2 i Ankarvatnet, 2700 individer/m2 i Blåsjon 
før 1957 (etter første regulering) til 1500 individer/m2 etter 
siste regulering. Marflo, store insektlarver og snegler ble 
ytterligere redusert både antalls- og andelsmessig, mens arter 
med vid dybdefordeling (fåbørstemark, ertemusling og rundmark) 
økte sin relative andel. Andelen fjærmygg og vannlopper/ 
hoppekreps endret seg lite etter den siste regulering mens 
andelen fåbørstemark økte noe. Linsekrepsen beholdt sin domi
nerende rolle (38 %). De mest markerte endringer skjedde 
således allerede ved den første reguleringen. 

Økt dominans av fåbørstemark og fjærmygg i reguleringssonen 
stemmer meget godt med resultatene fra andre undersøkelser. I 
Tunhovdfjorden økte andelen av fjærmygg fra 24 % i 1917 til 
52 % i 1961 (Grimås 1964). Rawson (1958) fant at andelen av 
fjærmygg økte fra 52,5 % til 93,5 % i en innsjø etter lang-
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tids regulering, mens Kaster & Jacobi (1978) fant at fåbørste
mark og fjærmygg utgjorde 98 % av individene etter 40 års 
regulering. To arter, en fjærmygg og en fåbørstemark, utgjorde 
alene 72 % av biomassen. 

Redusert antall arter og diversitet i reguleringssonen er et 
generelt trekk ved de fleste (alle?) reguleringsmagasin 
(Grimås 1961, 1962, 1964, Fisher & LaRoy 1972, Lindstrøm 1973, 
Aass & Borgstrøm 1987, Hynes & Yaday 1985). Innslaget av sub
arktiske og arktiske arter øker. Hynes & Yaday (1985) fant 
f.eks. i reguleringssonen en økende tetthet og andel av kaldt
vannstolerante dypvannsarter av fåbørstemark. Det best kjente 
eksemplet fra norske reguleringsmagasin er den forskyvning mot 
lavereliggende innsjøer som er observert hos skjoldkreps 
(Lepidurus arcticus) . Dette er en kaldtvannsart som i Sør-
Norge normalt ikke forekommer under tregrensen. på grunn av 
lavere temperatur i reguleringsmagasinene er arten i de senere 
år funnet langt nedenfor tregrensen, helt ned til under 
500 m o.h. (Aass 1969, Borgstrøm 1970, Saltveit & Brabrand 
1980) . 

Resultatene fra Blåsjon stemmer også godt overens med erfar
ingene fra Limingen (Aass & Borgstrøm 1987) og Aursjømagasinet 
(Jensen 1979). I Limingen gikk 95 % av bunndyrfaunaen på 
eksponert strand tapt, mens tapet var 60-75 % på mere beskyt
tede strender. 

Aursjømagasinet ble dannet ved regulering av bl.a. Aursjøen 
(± 28 m) og Gautsjøen (± 12,5 m) og etter 25 års regulering er 
bunndyrfaunaen dominert av fåbørstemark, fjærmygg, erte
muslinger og linsekreps (fig. 7.). Gjennomsnittlig laveste 
regulerte vannstand (lrv) har de siste 10 år vært ca. 20 m i 
Aursjøen og 5 miGautsjøen, og vi ser at ved egnet substrat 
er det fortsatt en viss bunndyrfauna til stede i sonen mellom 
lrv og LRV. Gautsjøen har nær fem ganger så stor tetthet som 
Aursjøen. Andel fåbørstemark er størst i Aursjøen, og er 
sannsynligvis en indikasjon på mer ekstreme miljøforhold enn i 
Gautsjøen. 

Undersøkelsene i Dokka-deltaet i Randsfjorden viser at ved 
egnet substrat vil reguleringssonen kunne opprettholde en 
tildels betydelig bunndyrproduksjon. Randsfjorden er regulert 
3 m, men på grunn av bratte strender er reguleringssonen 
relativt smal og består hovedsakelig av nakne stein og grus
strender. I nordenden ved utløpet av Dokka er det imidlertid 
dannet et stort grunt delta som blottlegges ved LRV. Området 
bestod før oppdemmingen av sump- og slåttemark på fint flu
vialt og glasifluvialt materiale. Det fine substratet er ikke 
blitt vasket bort og vi finner her en rik bunndyrfauna. på de 
tørrlagte arealene (St. 3, 6 og 10 A og B) er faunaen dominert 
av rundormer (Nernatoder) I fåbørstemark (Oligochaeta) og fjær
mygg (Chironomidae) med ertemuslinger (Pisidium spp.) som 
subdominant (fig. 8.) (Halvorsen et al. 1990, upubl.). 
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Dybdefordelingen av bunndyr i Aursjømagasinet og 
Gautsjøen, angitt som antall individer/m2 • Prøvene ble 
tatt ved en vannstand ca. 6,5 m under HRV. lrv -
gjennomsnittlig laveste regulerte vannstand de siste 
10 år, LRV - absolutt laveste regulerte vannstand 
(etter data fra Jensen 1979) . 

Antall individer/m2 varierte fra ca. 30 000 til 50 000, og er 
således relativt høyt. Tettheten av fåbørstemark og fjærmygg 
varierte mellom henholdsvis 7000-30000 individer/m2 og 
5000-20000 individer/m2 • Snegl (Gastropoda) , asell (Asellus 
aguaticua), marflo (Gammarus lacustris) og større insekter 
opptrer i beskjedne tettheter, fra 500 til 2000 individer/m2 • 

Disse tetthetene kan ikke sammenlignes med de verdier som 
vanligvis er angitt i reguleringsundersøkelsene da det normalt 
er brukt vesentlig større maskevidder ved innsamlingen enn det 
er brukt i Dokka. Grimås (1961, 1962, 1964) brukte bl.a. en 
maskevidde på 0,6 mm, mens det i Dokka er brukt 0,25 mm. 
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Fig. 8. Bunndyrtetthet og dominansforhold ved ulike stasjoner 
i Dokka-deltaet i årene 1988, 1989 OS 1990. St. 3, 6, 
10 A og B ligger over LRV, og tørrlegges hver vinter. 

4.2 Under laveste regulerte vannstand (LRV) 

For samfunnene under LRV vil konsekvensene være relativt små, 
men selv her vil endringene være merkbare. En rekke undersøk
elser har vist at tettheten i regulerte innsjøer er størst 
like under LRV (Grimås 1961, Nursall 1969, Geen 1974, Armitage 
1977). Sonen vil motta store mengder organisk og uorganisk 
materiale fra sonen ovenfor, og i en periode kan bunndyr-
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produksjonen bli hemmet på grunn av nedslamming. Senere vil 
imidlertid produksjonen av bunndyr kunne øke under ned
brytningen av dette materialet. I denne sonen vil vi få en 
markert eutrofiering både med hensyn til artssammensetning og 
samfunnsstruktur. Effekten vil gradvis avta med økende dyp, 
men produksjonen vil også øke i de dypere bunnlag. Som for de 
øvrige samfunn vil effekten være av forbigående karakter, og 
når omlagringsprosessene i reguleringssonen er sluttført vil 
samfunnene igjen stabilisere seg på et produksjonsnivå nær 
eller noe høyere enn det opprinnelige. 

5. OPPSUMMERING 

Konsekvensene aven regulering varierer selvsagt avhengig av 
størrelsen på reguleringen (forskjellen mellom LRV og HRV) og 
av omfanget på berørt areal (jf. Borgstrøm 1993). Konsekvens
ene vil være relativt små i magasin som fylles raskt opp om 
våren, mens de vil være større i magasin som fylles opp sent. 

Reguleringen fører til enklere systemer (Lindstrøm 1973, 
Baxter 1977, Ryder 1978). Den periodevise ødeleggelse som 
nedtappingen hver vinter representerer holder samfunnene på et 
ungt utviklingsstadium, og faunaen skifter fra arter med lav 
reproduksjon og sen utvikling (k-selektive) til arter med stor 
eggproduksjon og rask utvikling (r-selektive) (Baxter 1977) . 
Mange fjærmygg-arter har rask utvikling og høy fekunditet og 
er vel tilpasset det å være kolonisatorer. Tilsvarende finner 
vi hos mange fåbørstemark, og også mange arter dV vannlopper 
og hoppekreps har stor reproduksjon og rask utvikling. Disse 
har dessuten gjennom resistente egg og andre hvilestadier evne 
til å tåle ekstreme miljøforhold. 

Utviklingen i faunaen har visse likheter med den en finner i 
nydannede lokaliteter, men blant annet på grunn av mye orga
nisk materiale vil utviklingen gå raskere enn i en nydannet 
bresjø (Ryder 1978). Store mengder næring er tilgjengelig, og 
faunaen gjennomløper en rask suksesjon fra eutrofe arter til 
mindre eutrofe arter etter som magasinene eldes. Det skjer en 
utvikling mot mer næringsfattige lokaliteter. Når det neddemte 
organiske materialet er nedbrutt og de lett tilgjengelige 
næringssalter er sedimentert eller transportert ut av systemet 
er situasjonen omtrent som før regulering, og produksjonen vil 
nærme seg det opprinnelige nivå ute i pelagialen og under LRV. 

Planktonsamfunnet endres i relativt beskjeden grad. Samfunnet 
opplever en kortvarig økning både i biomasse og produksjon 
umiddelbart etter regulering, men allerede etter noen få år er 
produksjonen tilbake på omtrent samme nivå som tidligere. Det 
når raskt "bæreevnen" for magasinet, hjuldyrene og vannloppene 
allerede etter 1-2 år mens hoppekreps ene trenger noe lenger 
tid, 2-3 år. Det skjer ingen store endringer i artssammenset
ningen, men artenes innbyrdes dominans forhold kan endres 
tildels betydelig. Vannloppene øker sin andel noe, men i 
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enkelte lokaliteter er det observert en unormal stor dominans 
av hoppekreps. Dette kan ha sammenheng med sen oppfylling av 
magasinet om sommeren. Det er observert store fluktuasjoner 
fra år til år og Duthie & Ostrofsky (1975) har stilt spørs
målet om hvorvidt dette er en spesiell egenskap ved 
reguleringsmagasin. Naturlige innsjøer varierer imidlertid 
også tildels betydelig fra år til år. 

Vannstandsreguleringen berører innsjøens mest produktive sone, 
strandsonen, og vi får etter regulering en varig og sterkt 
redusert bunndyrproduksjon. Hos enkelte arter fjærmygg, 
fåbørstemark og hos f.eks. linsekreps og skjoldkreps kan det 
neddemte organiske materialet gi stor produksjon i en relativt 
kort periode etter neddemming. på lang sikt vil produksjonen 
reduseres til et minimum i forhold til før regulering. Antall 
arter reduseres sterkt og faunaen får et mer arktisk preg. De 
fleste arter av snegl og større insekter vil forsvinne, og det 
samme vil aselIen og de fleste individer av marflo. på ekspo
nerte steinstrender vil så og si hele (>90 %) bunndyr
produksjonen gå tapt. på mer beskyttede strender, hvor det er 
bevart rester av bløtbunn, vil produksjonen fortsatt kunne 
være stor, men avarter og former som er lite egnet som fiske
føde; rundormer, fåbørstemark, små fjærmygg, små muslinger 
m. fl. Samfunnet under LRV endres i mindre grad. 

6. FRAMTIDIG FORSKNINGSBEHOV 

Til tross for en omfattende utredningsvirksomhet omkring 
effektene av vassdragsreguleringer mangler vi mye informasjon 
om hvordan viktige prosesser påvirkes av reguleringene, og 
svært mye av den viten vi i dag har er basert på tildels gamle 
undersøkelser (Grimås 1961, 1962) og generell økologisk kunn
skap. Jensen et al. (1993) fant f.eks. ikke tilstrekkelig med 
data over bunndyrtetthet og biomasse i littoralsonen til å 
utvikle modeller for bruk i VRs vassdragssimulator. 

Det er flere forhold som gjør at vår kunnskap om endringene i 
plankton- og bunndyrsamfunnene er mangelfull til tross for 
omfattende bruk av økonomiske ressurser. Undersøkelsene har i 
stor grad vært konsentrert til rennende vann og til fisk uten 
å ta tilstrekkelig hensyn til fiskens næringsdyr. Svært mye av 
midlene har dessuten vært brukt til forundersøkelser hvor 
vurderingene har vært basert på gammelt erfaringsgrunnlag. Et 
annet forhold som gjør det vanskelig å sammenligne tidligere 
undersøkelser og trekke generelle konklusjoner, er manglen på 
enhetlig metodikk. Grimås (1961, 1962) brukte f.eks. maske
vidde 0,6 mm ved vasking av bunnprøver, og mer enn 90 % av 
individer har sannsynligvis gått tapt. I norske regulerings
undersøkeIser har maskevidde 0,5 mm vært vanlig. I Dokka
prosjektet har vi brukt 0,25 mm maskevidde, og selv dette er i 
groveste laget for mange viktige bunndyrgrupper. Valg av 
prøvetager er også viktig. Her bør det ryddes opp i for
bindelse med framtidig aktivitet. 
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Det er gjort få undersøkelser for å evaluere de tidligere 
konsekvensvurderingene, og en har derfor i liten grad kunnet 
trekke erfaringer fra hvorvidt prognosene har slått til eller 
ikke. Jeg vil anta at vi i dag med relativt stor sikkerhet kan 
gi en rimelig god verbal beskrivelse av konsekvensene ved et 
vassdragsinngrep. vi vil derimot ha problemer med å kvanti
fisere effektene. En evaluering av konsekvensvurderingene i et 
omfattende vassdragsprosjekt i Canada, the Southern Indian 
Lake-reguleringene, viste at de hadde vært rimelig gode til å 
forutsi effektene på det fysiske miljøet, på erosjons- og 
sedimentasjonsforholdene i regulerings- og littoralsonen, 
utviklingen i turbiditet, lysforhold og siktedyp, men de 
bommet på beskrivelsen av temperaturutviklingen (Hecky et al. 
1984). De beskrev også korrekt utviklingen i næringssalt
konsentrasjonen og planteplanktonsamfunnet, mens utviklingen 
innenfor de høyere trofiske nivåer ble enten ikke beskrevet 
eller galt beskrevet. Jeg håper og tror at vi er flinkere til 
å beskrive utviklingen i våre magasiner, men det foreligger 
dessverre få undersøkelser som kan støtte opp om dette håpet. 

De fleste forundersøkelsene er for dårlige og for kortvarige 
til å kunne danne et godt grunnlag for etterundersøkelser. 
Erfaringene fra undersøkelsene i Dokka-deltaet er at forunder
søkelsene kom i gang for sent, og når de først kom igang var 
også anleggsarbeidet på gang. Selv om vannføringen var uendret 
medførte anleggsvirksomheten bl.a. stor erosjon og material
transport ut i Randsfjorden. Formålet med undersøkelsene var 
primært å studere hvilke effekt redusert vannføring hadde på 
materialtilførslen til deltaet og hvilke biologiske konsekven
ser dette hadde. Deltaet mottok tildels betydelige mengder 
tilleggsmateriale på grunn av anleggsvirksomheten. I tillegg 
har de siste vintrene vært milde med unormalt lite snø og stor 
overflateerosjon. Deltaet har derfor mottatt unormalt store 
mengder materiale, og dette vil skjule eventuell effekt av 
redusert vannføring. De milde vintrene har dessuten gitt 
mindre tapping fra Dokkfløymagasinet enn forventet. "Før" og 
etter situasjonen har derfor vært svært forskjellige uavhengig 
av vassdragsinngrepene, og dette vil trolig være tilfelle i 
svært mange andre saker også. Med dette som bakgrunn vil jeg 
tro at det riktige ville være å bygge ut et nett av sentrale 
referansevassdrag hvor utviklingen kan foregå uten tekniske 
inngrep og som kan undersøkes parallelt med eventuelle etter
undersøkelser i berørte vassdrag (jf. Grimås 1961, 1962). 
Forvaltningen, kraftutbyggere og eventuelt andre utbyggere bør 
derfor i større grad støtte etableringen av et godt utbygd 
nett av referansevassdrag. Disse kan redusere behovet for mer 
omfattende forundersøkelser. 

Den øvre reguleringssonen er beskrevet som en steril stein
ørken, men vi mangler stort sett data fra denne viktige over
gangssonen mellom land og vann. Vi vet at dersom substratet er 
egnet, vil denne sonen kunne ha en tildels betydelig produk
sjon av semiakvatiske arter (Dokka-deltaet, Svellet i øyeren, 
Nesjøen). Sonen vil også kunne huse en ren landfauna som 
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ernærer seg på tilført materiale fra land, og som gjøres 
tilgjengelig for fisk ved oppfylling. 

Ved de siste års reguleringer er regulanten pålagt å rydde 
skikkelig i reguleringssonen. Dette har konsekvenser for 
framtidig erosjon og produksjon i sonen. Et intakt rotsystem 
og bevaring av buskvegetasjonen vil redusere erosjonshastig
heten samtidig som det organiske materialet er viktig for 
bunndyrproduksjonen (Geen 1979). Problemet med nedslamming 
under LRV vil bli mindre ved en langsommere erosjon i 
reguleringssonen. Grimås (1964) fant den rikeste forekomsten 
av store insekter i tilknytning til gjenværende trestubber i 
Tunnhovdfjorden. I tilknytning til vernede våtmarker langs de 
nedre deler av Mississippi er mer enn 100 år gamle stubber 
etter nedhogde sypresser vernet mot utnyttelse da disse til en 
stor grad gir grunnlag for en svært rik bunndyrproduksjon. 
Betydningen av gjenværende vegetasjon for erosjon og produk
sjonen i strandsonen bør undersøkes for eventuelt å kunne 
anvende dette som et avbøtende tiltak. 

Som et tiltak for å dempe effekten av tapt bunndyrproduksjon i 
strandsonen er det mulig å anvende "hengende haver" som kan 
følge vannstandsfluktuasjonene. Det er her mulig å anvende 
kunstige vannplanter som henges opp i en flyteanordning. Disse 
"vannplantene" vil få en rik begroing av ulike påvekstalger og 
-dyr, som igjen vil være næring for større organismer, både 
krepsdyr og insekter. Fisk vil igjen kunne utnytte dette som 
næring og som skjul. Effekten av slike tiltak bør undersøkes 
før de kan anvendes i praksis. 

Framtidig forskningsbehov kan kort oppsummeres ved følgende 
satsningsområder: 

1. Utarbeide standardisert undersøkelsesmetodikk. 
2. Evaluere tidligere undersøkelser og prognoser. Hva 

skjedde og hvorfor. Viktig grunnlag for å stille de rette 
spørsmål. 

3. Studere utviklingen i øvre del av reguleringssonen. Er den 
virkelig så steril som antatt? 

4. Betydningen av å bevare et erosjonsbeskyttende dekke av 
røtter, kvist og kvase Effekter av eventuelle utplassering 
av tilsvarende substrat. 

5. Etablere kunstig littoralsone i form av "hengende hager", 
konsekvenser og effekter. 

6. Etablere standardiserte undersøkelsesprogram i et utvalg av 
referansevassdrag. Målet må være å få minst ett referanse
vassdrag i hver landsdel. 
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INNLEDNING 

Hva er bunndyr? 

Bunnfaunaen i rennende vann består for det meste av insekt
larver innen gruppene døgnfluer, steinfluer, vårfluer, fjær
mygg, knott og stankelbein. I tillegg forekommer fåbørstemark 
og vannmidd regelmessig, mens billelarver, snegler, muslinger 
og enkelte arter av krepsdyr er sjeldnere og avhengig av 
vannkvalitet, næringsforhold og beliggenhet. Bunndyrene er et 
viktig ledd i omsetningen av dødt organisk materiale både fra 
planter og dyr i rennende vann og utgjør føden for fisk i 
disse systemene. 

HVILKE KRAV HAR BUNNDYR? 

Substrat 

Tettheten av bunndyr varierer svært mye avhengig av tidspunkt 
på året, næringsforhold og bunnsubstratets beskaffenhet. 
Vanligvis finnes det mellom 5000 og 30000 individ pr. m2 bunn
overflate. I spesielt gunstige områder kan tettheten komme opp 
i 500.000 pr. ~. i enkelte tidspunkt (Raastad 1983) . 

Et heterogent bunnsubstrat gir mange hulrom av forskjellig 
størrelse i bunnen. De fleste bunndyrene lever i disse hul
rommene. En del trives også godt på overflaten av bunnen eller 
i mose og annen vegetasjon i elvene. Det finnes også en del 
gravende former. Disse finnes i størst antall på steder med 
mye sand og grus eller organisk materiale. 

Temperatur 

Alle bunndyr er vekselvarme. Temperaturforholdene er derfor 
meget viktige med hensyn på vekst og aktivitet. Noen arter har 
bestemte temperaturkrav for gjennomføring av livssyklus. Det 
finnes mange former for livssyklus; fra flerårig, ettårig til 
mange generasjoner pr. år. Noen har synkron generasjons
veksling mens andre har overlappende (usynkrone) vekslinger. 
Eggenes varierende hvileperiode spiller en stor rolle for 
mønsteret i generasjonsvekslingene. Enkelte insektlarver har 
rask sommervekst, mens andre vokser gjennom vinteren (Ward & 
Standford 1982) . 

Føde 

Noen bunndyr lever av dødt og levende plantemateriale på og i 
bunnen. Dette materiale er enten produsert i elven, i ovenfor
liggende innsjø eller er tilført fra land. Blader fra kant-
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vegetasjon er her meget viktig. Andre bunndyr kan være rovdyr 
eller filtrer. Sistnevnte filtrerer ut organiske partikler fra 
vannmassene ved hjelp av nett eller fangstorgan utviklet for 
filtrering. Både kvantitet og kvalitet av føden er viktig for 
artssammensetning og mengde av bunndyr. 

Vannhastighet 

De ulike formene av bunndyr har forskjellig krav til vann
hastighet. Noen trenger strømmende vann for respirasjon og 
fødeopptak og har utviklet kroppsform og festeorganer for 
opphold på slike steder. Former som er tilpasset rolige vann
bevegelser vil bli skyllet bort i sterkere strøm. Vannføring 
og strømforhold kan derfor ha direkte innvirkning på arts
sammensetningen og tettheten av dyr (Hynes 1970). 

Oksygeninnhold 

De fleste dyregruppene i rennende vann er utviklet i om
givelser med høyt oksygeninnhold og er derfor tilpasset slike 
forhold. Mange bunndyr i rennende vann vil forsvinne i vann 
med lite oksygen. 

Nedbørfeltets betydning 

Topografi, geologiske forhold, vegetasjon og inngrep i nedbør
feltet bestemmer vannkvalitet, vannføring/vannhastighet, 
tilførsler av organisk materiale og substrat forholdene i en 
elv. Beliggenheten og omgivelsene er også avgjørende for 
temperaturforholdene. Samlet gir dette betingelsene for bunn
dyrene. For utfyllende informasjon (Hynes 1970). 

HVORDAN KAN VASSDRAGSREGULERINGER ENDRE BUNNDYRENES KRAV? 

Reguleringer endrer vannføringen i elver og bekker, fra tørr
legging til økt vannføring. I internasjonal sammenheng skiller 
en på fire typer regimer; redusert vannføring, sesongmessig 
utjevnet vannføring, økt vannføring og korttids fluktuasjoner 
i vannføring (Ward 1976). Alle disse regimene vil endre strøm
hastighet og indirekte substratforholdene, temperatur, vann
kvalitet og drift av organiske partikler (Armitage 1984). Hver 
for seg kan disse endringene påvirke bunndyrene. 

Vannføringsendringer ved reguleringer i Norge er omhandlet av 
Tvede (1993). Det henvises til Tvede for mer inngående opplys
ninger om vannføringsendringer ved norske reguleringer. 

Temperaturen kan endres betydelig avhengig av type regulering 
og kjøring av kraftverk. I mange regioner er dette vurdert som 
den viktigste forklaringen på faunaendringer etter regulering 
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(Ward & Standford 1982, Armitage 1984, Saltveit et al. 1987, 
Boon 1989 og Brittain et al. 1989). Vannet fra magasin tappes 
som regel fra dypet (hypolimnion). Dette vannet holder vanlig
vis en stabil lav temperatur, nær 4°C, gjennom hele året. Om 
sommeren fører slikt vann til redusert temperatur nedenfor 
utslippsstedet. Tilsvarende vil det kunne heve temperaturen 
litt over frysepunktet om vinteren. 

Vannføringen nedenfor magasin i restfelt etter en regulering 
er tildels kraftig redusert. Temperaturen i disse elve
strekningene øker vanligvis noe siden mye smeltevann er 
magasinert og tatt bort fra elven. Fig. 1. viser hvordan 
antall døgngrader endret seg i Aurland etter utbygging. 
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Temperaturendringer i Aurland ovenfor og nedenfor 
Vassbygdvatn (kraftverk) (Raddum et al. 1992). 

Hypolimnionvann kan også ha lavt innhold av oksygen. Nedenfor 
kraftverk vil imidlertid vannet kunne ta opp oksygen. Hvor 
raskt dette skjer avhenger av elvens løp og dannelse av turbu
lens. Under norske forhold blir avløpsvannet som regel raskt 
mettet med oksygen slik at lavt oksygeninnhold sjelden er noe 
problem i vårt land. 

Tapping av overflatevann kan i enkelte tilfeller heve tempera
turen litt om sommeren. Vanligvis er disse endringene så små 
at de neppe fører til målbare effekter på bunndyr. Om vinteren 
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vil overflatevannet være tilnærmet O °C og faren for dannelse 
av bunnis øker. 

OBSERVERTE REGULERINGSEFFEKTER PÅ BUNNDYR I NORGE 

I Norge har det vært utført biologiske undersøkelser knyttet 
til reguleringer i flere tiår. Til tross for en rekke under
søkelser er det få eksempler på rene før- og etterunder
søkelser (konsekvensundersøkelser) . Dette skyldes at studiene 
av bunndyr ofte har dreiet seg om vurderinger av næringsgrunn
laget for fisk. I mange tilfeller er undersøkelsene bare 
utført en gang, enten før - eller etter utbygging. I en del 
regulerte elver er det dessuten bygd terskler. Undersøkelser i 
disse vassdragene har derfor som regel hatt som formål å 
studere virkningene av terskelbyggingen (Fjellheim 1993) . 

Tabell 1 viser undersøkelser i rennende vann som er brukt i 
denne framstillingen for å vurdere reguleringseffekter. Listen 
består av rene før og etterundersøkelser og av undersøkelser i 
regulerte og uregulerte elvestrekninger innen samme elv. 

HVA VISER FØR- OG ETTERUNDERSØKELSENE I NORGE? 

små endringer i vannføring 

Ved reguleringen av Altaelva har en forsøkt å holde vannføring 
så nær opptil det normale som mulig. Etter regulering har det 
blitt en liten økning i temperaturen om vinteren nedenfor 
kraftverket. Undersøkelser av bunnfaunaen i perioden 1980 til 
1992 viser at mange arter gikk tilbake midt i perioden, sann
synligvis på grunn av anleggsvirksomheten (Bergersen 1992). I 
slutten av perioden har tettheten av dyr tatt seg opp igjen. 
Resultatene tyder på en viss fremskynding i livssyklusen hos 
en del arter. Økningen i antall, f. eks. hos fjærmygg, behøver 
imidlertid ikke å være reell siden populasjonsutviklingen er 
fremskyndet (Bergersen 1992). 

Tettheten av døgnfluene har totalt sett holdt seg relativt 
uendret. på artsnivå har det imidlertid skjedd endringer ved 
at arter som dominerte før utbygging var i mindretall etter 
utbygging og vice versa. Steinfluefaunaen gikk generelt noe 
tilbake. Også blant disse ble det endrete dominansforhold før 
og etter regulering. Andelen av vårfluer har derimot økt 
kraftig. Artstrukturen er imidlertid ikke godt nok kjent til å 
vurdere endringene i dominans forholdene eksakt (Bergersen 
1992) . 

Totalt sett synes bunndyrmengden med hensyn på fiskeføde å 
være forholdsvis uendret. 
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Tab. 1. Undersøkelser i regulerte vassdrag, brukt for å 
vurdere effekter på bunndyr i rennende vann. 

Vassdrag 

Alta 
" 

Aurland 
" 
" 
" 

Glomma 
Lærdal 

Nidelva 
" 

Nøra 
" 

Røldal -
Suldal 
Suldalslågen 

" 
" 

Surna 
" 
" 

Svaravatn 
Søre Osa 

Reguleringseffekt 

små endringer ivannf. 
Økt vintertemp. 
Økt vintervannføring 

" vintertemp. 
Redusert vannføring 
Økt og redusert temp. 
Redusert vannf. 
Redusert og økt 
vannføring 

Hyppige fluktuasjoner 
i vannstand 
Inntørking om 
vinteren 
Økt vintervannf. 
Økt vintertemp. 
Økt vintervannf. 
redusert sommervannf. 
Liten temp. økning. 
Redusert sommertemp. 
Svak økn. i vint.temp. 
Endret vannføring 
Økt vintertemp. 
Sterkt redusert vannf. 

Redusert vannføring 

Undersøkt av 

(Bergersen 1992) 
" 

(Raddum 1978) 
" 

(Raddum et al. 1991) 
" 

(Brittain et al. 1984) 
(Raddum 1972, 
Lillehammer & Saltveit 
1987) 
(Hvidsten og 
Koksvik 1983) 
(Josefsen 1953) 

(Raddum 1985) 
" 

(Lillehammer og 
Saltveit 1984) 

" 
(Brittain og 
Saltveit 1987) 

" 
(Jensen 1986) 
(Garnås 1985) 

Bunndyrmengdene i elvestrekninger med redusert vannføring har 
variert betydelig. I Nøra ble vannet borte mellom oktober og 
april. Dette førte til betydelig tilbakegang i en del av 
faunaen ved at flere arter ikke klarte å gjennomføre livs
syklusen, (Josefsen 1953). I Søre Osa ble vannføringen redu
sert med 90% om vinteren og 10-20% om sommeren. Også her gikk 
bunndyrmengden generelt tydelig tilbake. Det skjedde samtidig 
en endring i artssammensetningen ved at små former økte, mens 
store former avtok/forsvant (Garnås 1985). 

Nedenfor Høyegga i Glomma førte lav vintervannføring også til 
at flere arter av bunndyr forsvant eller ble kraftig redusert 
om vinteren (fig. 2.). Bunndyrmengdene om sommeren/høsten var 
derimot lite endret (Brittain et al. 1984). Det er konkludert 
med at den lave vintervannføringen forårsaket dette. 
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Fig. 3. Endringer i tettheten av døgnfluer, steinfluer, fjær
mygg og totale bunndyrmengder i Aurland ovenfor Vass
bygdvatn (fra Raddum et al. 1992). 

I Aurlandsvassdraget er vannføringen sterkt redusert ovenfor 
Vassbygdvatn. Undersøkelser før og etter regulering (Larsen 
1968 og Raddum et al. 1992) viser en kraftig økning i tett
heten av bunndyr (fig. 3.). Økningen er spesielt fremtredende 
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hos arter med relativ liten kroppsstørrelse som døgnfluen 
Baetis rhodani, steinfluene Amphinemura spp., og fjærmygg
larver. Knottlarver var den eneste gruppen som hadde en 
kraftig tilbakegang (Raddum et al. 1992). Det ble ikke 
registrert endringer i artssammensetningen av bunndyr i 
Aurlandselven bortsett fra funn aven ny steinflueart i en 
drivprøve. 

I Suldal (Lillehammer & Saltveit 1984) og Surna (Brittain & 
Saltveit 1987) er det også registrert økning i tettheten av 
små former etter reduksjoner i vannføringen. I Suldal overtok 
døgnfluen B. rhodani helt etter regulering (fig. 4) slik som i 
Aurland og Søre Osa (Raddum et al. 1992 og Garnås 1985), mens 
det i Surna var fjærmygg som sto for den største økningen i 
tetthet (Brittain and Saltveit 1987). 

I Suldalslågen ble antall husbyggende vårfluer sterkt redusert 
eller forsvant etter regulering (Lillehammer & Saltveit 1984) 
Steinfluene ble og slått ut i Suldalsosen, mens endringene 
lengre ned i elven var mindre (fig. 5.). 
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Fig. 4. Forekomst av døgnfluer før og etter regulering i 
Suldalslågen (fra Lillehammer & Saltveit 1984). 
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fluer til høyre for stiplet linje (fra Lillehammer & 
Saltveit 1984). 
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Foreløpige resultater fra Lærdal viser generelt en nedgang i 
tettheten av bunndyr om vinteren, mens det om sommeren ikke er 
markerte endringer i bunndyrfaunaen (Lillehammer og Saltveit 
1987). Både før og etter regulering er det påvist store varia
sjoner innen de samme gruppene. Statistisk signifikante end
ringer i den totale tettheten er foreløpig ikke påvist. Det er 
sett endringer innen dominansen avarter. Etter regulering ble 
det dessuten påvist to døgnfluearter som ikke var registrert 
før utbygging i vassdraget. 

I elvene med økte tettheter har ikke biomassen eller produk
sjonen økt i samme forhold som tettheten (fig. 6). Dette 
skyldes at små arter har økt mye innen døgnfluer og stein
fIuer, mens store former har gått tilbake. Det er dessuten 
stor forskjell fra gruppe til gruppe. 

I internasjonal litteratur er økningen i tetthet av små former 
gjentatte ganger beskrevet (Arrnitage 1984, Herrmann 1985, 
Herrmann 1991). Økningen er forklart med økt akkumulering av 
organisk materiale (føde). Dernest at hulrommene i substratet 
er endret slik at store former kan miste sine tilholdssteder, 
mens små former får økt antall oppholdssteder. Samtidig er 
sjansen for at dyr kommer i drift og blir vasket ut av elven 
mindre ved redusert vannføring. 
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Fig. 6. Biomasse av bunndyr i gjennomsnitt ovenfor Vassbygd
vatn før og etter regulering (fra Raddum et al. 1992). 
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Forskjellene i resultatene fra de ulike landsdelene nevnt 
tidligere kan forklares med at faunaen på vestlandet i ut
gangspunktet er relativt fattig på arter. De artene som finnes 
her er tilpasset store svingninger i det fysiske miljø, 
generalister. I de andre elvene var faunaen i utgangspunktet 
rikere, flere arter med spesielle krav både til vannhastighet, 
vannkvalitet og substrat. Reduksjoner i vannføring kan ha 
endret en eller flere av de nevnte faktorene så mye at arter 
med spesielle krav ikke får oppfylt disse (Brittain 1984, 
Lillehammer 1987 og Herrman 1991) . 

Økt vannføring 

Økt vannføring forekommer først og fremst nedenfor kraftverk i 
vinterhalvåret. Undersøkelser av dette nedenfor Vassbygdvatn i 
Aurland i 1975 viste at biomassen av bunndyr ble redusert 
(Raddum 1978). Tettheten hadde imidlertid økt, men besto av 
små individ. Det ble konkludert med at artene med vintervekst 
lettere kom i drift ved høy vintervannføring og derved ble 
transportert ut av elven. Til dette hører også at vinter
temperaturen steg litt noe som medførte økt aktivitet og 
derved øket drift av larver. Fig. 7. viser tetthet og biomasse 
nedenfor Vassbygdvatn (kraftverket) for årene 1966 (uregu
lert), 1976 (økt vintervannføring) og 1989 (redusert vinter
vannføring til 3m3 pr. sek). 
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I Surna ble det også observert reduserte tettL~ter av bunndyr 
nedenfor kraftverket, mens tetthetene økte ovenfor, først og 
fremst av små former (Brittain & Saltveit 1987). 

Utjevnende vannføring 

Utjevnende vannføring finnes først og fremst nedenfor 
kraftverk som produserer vinterkraft. Virkningene på bunndyr 
av dette vil være sammenfallende med effektene av økt vann
føring om vinteren, se over. 

Raske fluktuasjoner 

I Nidelva har Hvidsten & Koksvik (1983) undersøkt virkningene 
av raske vannføringsendringer på bunndyr. De undersøkte tre 
soner: l) konstant vanndekket 2) ofte vanndekket og 3) lengre 
perioder uten vann. I sone 3 ble det registrert gravende 
former av bunndyr eller dyr som kan overleve i fuktig grus. I 
sone 2 var situasjonen bedre, men fortsatt tydelig redusert 
tetthet i forhold til sone 1. Det ble antatt at bunndyrene i 
sone 2 og 3 ble ført inn i disse områdene ved nrift og at 
egenbevegelsen hadde liten betydning unntatt nær sone 1. Dyr 
som ble ført inn i sone 2 og 3 hadde sin opprinnelse i sone l. 
Høy dødelighet i sone 2 og 3 medfører derfor at elven stadig 
får redusert bunndyrtetthet i sone l. Sterkt fluktuerende 
vannstand er derfor uheldig også for areal som alltid er 
vanndekket. 

Substratendringer 

Vannføringsendringene nevnt over gir også endringer i substra
tet. Høy vannføring/vannhastighet vasker ut finere partikler 
og gir et grovt substrat. Bunndyrenes næringsgrunnlag redu
seres samtidig som sjansen for å bli tatt av strømmen øker. 
Redusert vannføring gir økt sedimentering og mer stabilt sub
strat. Dette er positivt for spesielt de mindre formene av 
bunndyr. Store svingninger i bunndyrtettheter er påvist på 
grunn av endringer i substratet som følge av vannførings
endringer, (Fjellheim et al. 1993). Biomassen av bunndyr i 
Eksingedalselva ved Ekse gjennom sesongen 1988 og 1989 er vist 
på figur 8. Første sesong hadde normal regulert vannføring, 
mens det fra våren og utover i sesongen i 1989 var meget høy 
vannstand. Biomassen ble som følge av dette sterkt redusert. 

Kvaliteten av substratet, sammensetningen av det organiske 
materialet, kan også endres på grunn av reguleringer. Dette er 
studert i Suldalslågen der ulike funksjonsgrupper av bunndyr 
er kartlagt (Lillehammer & Saltveit 1984). Bunndyrarter som 
lever av blad og andre planterester (planterestetere) var 
meget vanlige før utbygging. Etter utbygging var disse bunn
dyrene i stor grad borte, mens arter som filtrerer ut fine 
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partikler til føde (filtrerere) utgjorde mer enn 85 % av 
faunaen (fig. 9). Årsaken til nedgangen av antall planteetere 
ble forklart med at høy vintervannføring sannsynligvis vasket 
ut partikler som blad og bladrester. Endringer av denne typen 
i substratet er ofte beskrevet i internasjonal litteratur 
(oppsummering av Armitage 1984 og Herrmann 1991) 
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Fig. 8. Effekten av flom i 1989 på biomassen ved Ekse i 
Eksingedalselva (etter Fjellheim et al. 1993). 

Drift 

Driften av dyr er direkte avhengig av vannføringen (Mossestad 
1972) og dyrenes aktivitet og stadium (Waters 1972). Økt 
vannføring vil derfor øke driften av dyr. I uregulerte elver 
er det normalt stor drift av dyr om våren og sommeren grunnet 
høy vannføring og fullvoksne aktive larver. Høy vannføring 
kombinert med økt temperatur til unormale tidspunkt kan derfor 
få negative konsekvenser ved at elvestrekninger får et 
unormalt tap av larver. Dette ble antatt å være årsaken til 
reduksjonen av store larver om vinteren i Aurland og den lave 
tettheten av bunndyr i Holmevassåna (Raddum 19/8 og Raddum 
1985) . 
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Temperatur 

Temperaturendringer etter regulering er av mange ansett som en 
av de viktigste faktorene for endringer i bunndyr faunaen 
(oppsummering utført av Saltveit et al. 1987 og Brittain & 
Saltveit 1989). I Norge kan temperaturen i regulerte elver med 
hypolimnion vann synke noen grader om sommeren. Eksempelvis 
ble antall døgngrader redusert med ca. 100 nedenfor Vass
bygdvatn i Aurland, mens antallet økte med ca. 350 i innløps
elven til vatnet. Resultatet ble derfor at innløpselva ble 
litt varmere enn utløpselva etter regulering. Dette førte til 
at flere av bunndyrartene fikk forskyvninger i livssyklusen. 
Endringene var ikke så store at det generelle mønsteret i 
generasjonsvekslingen ble forstyrret. 
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Suldalslågen før og etter regulering. øverst i 
Suldalsosen, nederst ved Berge bro (modifisert 
etter Lillehammer & Saltveit 1984). 
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Livssyklusen til den mest tallrike arten, døgnfluen Baetis 
rhodani, ble studert i detalj. Før regulering hadde arten en 
sommergenerasjon i tillegg til en høst/vintergenerasjon neden
for Vassbygdvatn. Etter regulering forsvant sommergenerasjon
en, sannsynligvis på grunn av kaldere vann. Ovenfor Vass
bygdvatn var det bare en generasjon pr. år både før og etter 
regulering, men generasjonsskiftet startet tidligere i denne 
delen enn nedenfor Vassbygdvatn (Raddum et al. 1992). 

Tapping av magasinvann om vinteren i Holmevassåna i fjellet i 
Røldal/Suldal, førte til økt temperatur i tappeperioden med 
snø og isfri elv mellom to magasin (Raddum 1985). Dette førte 
til at fjærmygg forpuppet seg ca. en måned tidligere enn i en 
uregulert naboelv. Puppene er aktive og kommer lett i drift. 
Som tidligere nevnt under drift, førte økt temperatur og vann
føring til at elven fikk sterkt redusert tetthet av dyr tidlig 
i sesongen sammenlignet med naboelven. Næringsgrunnlaget for 
fisk ble derfor kraftig redusert i vekstperioden. 

Jensen (1986) undersøkte steinfluearten Leuctra hippopus 
nedenfor og ovenfor et reguleringsmagasin på Gulfellet ved 
Bergen. Han fant at økt vintertemperatur førte til tidlig 
eggklekking og dermed forlenget vekstsesong for larvene. Han 
mente at dette over tid hadde resultert i større individ i den 
regulerte utløpselven enn i det uregulerte innløpet. 

OPPSUMMERING 

Endringer i bunndyrsammensetningen etter regulering er for
årsaket av forskjellige faktorer. De utløsende og primære 
faktorene er endringer i vannføring og temperatur. Vann
føringsendringene fører til endringer i substratets sammen
setning (kvalitet) med hensyn på uorganiske og organiske 
partikler (dyrenes oppholdssted og føde). Videre er driften av 
dyr i stor grad korrelert med vannføring og strømhastighet. 
Vekst og aktivitet hos bunndyr er generelt korrelert til 
temperaturen. Aktiviteten påvirker igjen driften, noe som 
til sist påvirker tetthet og biomasse. Endringer i en av de 
primære faktorene kan derfor utløse en rekke sekundære 
effekter på bunndyrene. Virkningen av reguleringer på bunn
dyr er derfor avhengig av hvor mye de primære og sekundære 
faktorene har blitt forskjøvet fra det normale nivået og om 
noen faktorer har kommet utenom den enkelte arts tålegrense. 

Resultatene fra de norske undersøkelsene stemmer i prinsippet 
godt overens med resultater fra andre land. Ser vi bort fra 
endringer grunnet tørrlegginger er effektene av reguleringer 
på bunndyr i Norge varierende, men ofte mindre dramatisk enn i 
andre land. Dette skyldes at vanntemperaturen i varmere strøk 
kan endres mye mer ved reguleringer enn i Norge. Dessuten er 
faunaens diversitet i mange andre land mye høyere enn hos oss. 
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Høy diversitet betyr at det sannsynligvis finnes mange spesi
alister med bestemte krav til miljøet. I slike vassdrag vil en 
regulering lett ødelegge betingelsene for mange arter. 

Vestlandselvene er fra naturens side meget ustabile. Dette 
betyr at faunaen her er tilpasset store årlige variasjoner i 
f. eks. vannføring, substrat og temperatur. De økte tetthetene 
av bunndyr i vestlandselver med redusert vannføring, har 
sammenheng med dette. Selv om tetthetsøkningen har vært meget 
store i det regulerte vassdrag har ikke tetthetene nådd unor
malt høye nivåer. Forskyvningene i livssyklus har heller ikke 
vært så store at de kan karakteriseres som unormale. Det samme 
gjelder for biomassen i regulerte vassdrag i denne landsdelen. 

Redusert vannføring i andre landsdeler har også gitt økning i 
små former som beskrevet for vestlandet. Imidlertid har tett
heten og biomassen av andre bunndyr gått så mye tilbake at 
det totalt har blitt en reduksjon. Årsaken er ikke helt klar
lagt, men vannhastigheten kan ha blitt for lav for noen arter 
med hensyn på respirasjonskrav og fødeopptak. I innlandet kan 
dannelse av bunnis også bli et større problem enn i kyst
strøkene. 

Økt vannføring er som regel forbundet med lav sommertemperatur 
eller forhøyet vintertemperatur. Alle eksempler med økt 
vintervannføring viser reduserte bunndyrpopulasjoner. Endrin
gene er forholdsvis store og det er grunn til å anta at til
budet av fødeorsanismer for fisk i vekstsesongen er redusert 
grunnet dette. Arsaken kan forklares med økt drift til uheldi
ge tidspunkt og redusert vekst/produksjon av bunndyr, grunnet 
lav temperatur og utvasking av organisk materiale. 

Raske fluktuasjoner i vannføring synes å ha størst negativ 
effekt på bunndyr. Dette skyldes at under høy vannføring vil 
dyr komme inn i områdene som er tørrlagte ved lav vannføring. 
Disse dyrene vil i liten grad følge med når vannstanden synker 
og mange av dem vil dø. Ved stadig gjentagelse av vekslende 
vannføring skjer det derfor en utarming av bunndyrmengdene. 

En gradering av reguleringseffektene kan generelt oppsummeres 
som: 

1. Redusert vannføring innen visse grenser gir vanligvis økt 
temperatur, økt sedimentering og uendrede eller økte tett
heter av bunndyr. Sammensetningen avarter kan endres 
betydelig. 

2. Økt vannføring gir ofte redusert temperatur. Bunnfaunaen 
skades som regel ved endret bunnsubstrat og ved redusert 
vekst og økt drift/utvasking av larver og dødt organisk 
materiale. 
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3. Sterkt fluktuerende vannstand kan gi store skader ved at 
de negative effektene av tørrlegging og høy vannføring 
stadig gjentas. 

4. Tørrlegginger i lengre perioder fører til utradering aven 
stor andel av bunnfaunaen. 

Sammenlignet med andre miljøinngrep som fører til endringer i 
det rennende vanns miljø er det få som kan skade mer enn 
reguleringer av type under punkt 3 og 4. Sur nedbør vil 
f. eks. kunne slå ut en lang rekke arter, men det vil nesten 
alltid være andre organismer som tar over og opprettholder en 
viss produksjon. Utslipp av giftig avfall eller organisk 
forurensning kan gi lignende effekter. Moderat utslipp av 
organisk stoff kan og ha en positiv effekt som ved pkt. 1. 

KUNNSKAPSNIVÅET - FRAMTIDIG SATSING 

Effektene som er dokumentert så langt kan i ulik grad for
klares. Det er og mulig å overføre kunnskapen til andre vass
drag av samme type som de undersøkte avhengig av vurderingens 
faglige nivå. Kunnskapen er stort sett relativ generell og 
gjelder for noen hovedtyper av vassdrag. Foreløpig vet en 
f. eks. lite om bunndyr før og etter regulering av kalde og 
brepåvirkete vassdrag. vi vet lite om terskelverdier f. eks. 
på vannføring - substratendringer (porøsitet og innhold av 
organisk materiale) - effekter på bunndyr. Den positive effek
ten av redusert vannføring gjelder f. eks. bare ned til en 
viss grense før effekten slår om til å bli en katastrofe. Hva 
er denne grensen for vannføring og hvordan er sammenhengen i 
ulike typer av vassdrag? Eller, hvordan utvikles den skadelige 
effekten ved økt vannføring. Er virkningen lineær eller 
eksponentiell? Hvordan spiller topografi og klir~a inn på disse 
forhold? 

på artsnivå er det først og fremst utført undersøkelser på 
vårfluer, steinfluer og døgnfluer. For å forklare endringene 
må en også her støtte seg til teoretiske betraktninger og 
internasjonal litteratur. Jeg kjenner ingen norske under
søkelser som beskriver f. eks. kvantiteten og kvaliteten av 
organisk materiale i en elvebunn sammenholdt med bunndyr før 
og etter regulering. Dernest er den mest tallrike dyregruppen 
i rennende vann, fjærmyggen, lite undersøkt på artsnivå i 
regulerte elver. Med andre ord mangler vi bekreftende under
søkelser på resultater som foreløpig er forklart ut fra 
litteratur og generell teori. 

Effektundersøkelser av vassdragsreguleringer må ha et meget 
langsiktig preg. Fra en utbygging starter til den er endelig 
avsluttet kan det gå flere tiår. Før og etterundersøkelser må 
derfor spenne over et enda lengre tidsperspektiv. Selv om vi i 
dag kan peke på store mangler i undersøkelser og kunnskaps-
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nivået må en ikke glemme det positive som regulantene og 
vassdragsmyndighetene har stått for og ikke minst grunnlaget 
som er lagt for videre undersøkelser. Dette er aktiviteter som 
ellers neppe ville vært utført i norsk forskning. Utviklingen 
det siste tiåret har vært stor og i dag foreligger det meget 
gode forundersøkelser fra flere vassdrag som nylig er utbygget 
eller er under utbygging. Grunnlaget for undersøkelser som kan 
føre oss videre i forståelsen av effekten av vassdrags
reguleringer har derfor aldri vært så god som nå. Det er 
viktig for kontinuiteten i de langsiktige reguleringsunder
søkelsene at videreføringen blir holdt innenfor de miljøene 
som har etablert og kjenner forskningsfeltet. 
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Tittel: HVA VI MENTE - HVA VI GJORDE - HVA 
DET BLE - HV A DET BLIR - En gjennomgang 
i ord og bilder 

Forfatter: KNUT OVE HILLESTAD 

INNGREP I VASSDRAG 
Konsekvenser og tiltak 
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Knut Ove Hillestad holdt et kåseri over nevnte tema ledsaget 
aven rekke slides. Hans nylig utkomne bok i kraft og miljø
serien, nr. 19, Vannkraft og Landskap gir en basis for kåseri
et. Den ble også gitt samtlige konferansedeltagere. 

på denne bakgrunn har redaksjonen valgt å gjengi utdrag fra 
denne publikasjonen. Men det sier seg selv at fullgod for
ståelse av stoffet får man kun ved å ha tilgang til bokas 
fotomateriale. 

INNLEDNING 

Utbygging av vannkraft forårsaker inngrep og lokalisering av 
elementer som i varierende og ofte stor grad påvirker landskap 
og natur. 

Det legges stor vekt på å verne verdifull natur og gamle 
kulturlandskap. Men det erkjennes også i høy grad at moderne 
vannkraftanlegg som regel er så omfattende og av så spesiell 
karakter, at landskap og deler av landskap, som blir berørt må 
behandles og formes ut fra våre dagers bruk og tekniske forut
setninger. I historisk sammenheng er dette i prinsippet ikke 
noe nytt. Mennesker har alltid preget natur og landskap 
gjennom bruk og aktivitet. Den store forskjellen ligger først 
og fremst i at dagens mennesker ut fra kunnskap og teknikk har 
så mye større muligheter for påvirkning og omforming både i 
positiv og negativ retning. 

I dette ligger en påminnelse om at et tidstypisk kulturland
skap isolert sett aldri kan opprettholdes (vernes) dersom ikke 
de prosessene som skapte det holdes i hevd. F.eks. vil et 
landskap som i lang tid er brukt som beite for husdyr endre 
karakter dersom beitingen opphører. Det motsatte forekommer 
også. Skog kan forsvinne når den blir utsatt for beiting. 

Det er viktig at planlegging av landskap omfatter vurderinger 
av behov og muligheter for fremtidig bruk og vedlikehold. 

Et forholdsvis rikt billedmateriale er tatt med for å konkre
tisere stoffet. I stor grad er bildene sted- og tidfestet for 
å gi dem som ønsker det muligheter for personlige etterunder
søkelser senere. 

VASSDRAG OG VERN 

Vassdragene utgjør en vesentlig del av grunnlaget for å forstå 
og oppleve landskapet. De har alltid spilt en sentral rolle i 
menneskenes tilværelse. Dette er logisk fordi vann er en 
forutsetning for alt liv, men også fordi det i og ved vann 
ofte er spesielt gode muligheter for å skaffe seg mat. Dess
uten kunne det være lettere å ferdes på vannet enn i terrenget 
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på de tider da skogene mange steder var så tette at det var 
vanskelig å ta seg frem. 

Med tiden tok menneskene i stigende grad også i bruk kreftene 
i vannet. Alt dette gjør at det ofte finnes viktige kultur
minner i og langs vassdragene. De kan gå tapt ved inngrep. 

Landskapet er bygget opp av et stort antall nedbørfelt. 
Hvert felt er et sammenhengende vannsystem, der forhold og 
prosesser av høyst forskjellig slag, i varierende grad, og på 
ulike måter, er avhengige av hverandre. Endringer i et felt 
kan derfor gi virkninger på andre. 

Et oldegyptisk ordtak kan minne oss om at vassdragene er 
underlagt kontinuerlige endringer også uavhengig av menneske
lige aktiviteter: 

"Elveleiene forandret seg i årene som gikk, og vil gjøre 
det igjen neste år". 

Vassdragenes sentrale stilling både som grunnleggende og 
funksjonell naturlig del av landskapet, og i menneskenes liv 
og virke, gir grobunn for interessekonflikter. De kan være 
knyttet til andre brukere, estetikk, økologi, kultur, friluft
liv, m.m. 

Tanker om vern av vassdrag mot kraftutbygging konkretiserte 
seg i Norge omkring 1960. Da ble det startet opp et trinnvis 
arbeid med plan for vern. Hittil er 3 trinn ført frem til 
vedtak i Stortinget. I alt er 195 vassdrag og deler av vass
drag vernet. Det 4. trinnet er til behandling. (Redaktørens 
merknad; Verneplan IV for vassdrag ble behandlet av Stortinget 
01.04.93). I internasjonal sammenheng er den norske verne
planen mot vasskraftutbygging temmelig enestående. 

Det hefter imidlertid en stor mangel ved verneplanene i det at 
den bare omfatter vern mot vasskraftutbygging. I årenes løp er 
dette påpekt en rekke ganger uten at det har ført til endrin
ger. så tidlig som 11. november 1965 skrev således Hovedstyret 
i NVE i en uttalelse til industridepartementet: 

"Som fremholdt tidligere finner man det lite hensikts
messig å frede mot vassdragsutbygging hvis de naturverdi
ene som søkes bevart fritt kan ødelegges ved å utnyttes 
på annen måte" 

Nå er det tydelig at det en fryktet har skjedd med en del 
eldre verneobjekter der det er aktuelt å vurdere vernestatusen 
på nytt. 

For oversiktens skyld kan vassdrag og deler av vassdrag som 
vernes, skjematisk deles i fire grupper. 
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A. Vassdrag med spesielle verneinteresser knyttet til byer og 
andre tettbygde strøk. 

B. Vassdrag som skal sikre representative utvalg av vassdrags
natur. 

c. Vassdrag med spesielt store vitenskapelige verne
interesser innen et eller flere fagområder. 

D. Mest mulig uberørte vassdrag som varig referanse for 
sammenligning med andre vassdrag som blir påvirket på for
skjellig måte. 

Særlig når det gjelder de tre første gruppene, forekommer det 
vassdrag som i ulik grad kan dekke to av dem eller alle tre. 

TYPER AV KRAFTVERK 

Det er ca. 1000 år siden vasskraften ble tatt i bruk i Norge. 
Gjennom århundrene som fulgte ble det omkring i landet bygget 
tallrike gårds- og bygdekverner for maling av korn. Lenge var 
kvernkallen enerådende. I sin enkleste form var den laget av 
tre. En kraftig loddrett akse var påsatt skovler i nedre 
enden. Strømmende vann ledet mot skovlene på den ene siden 
satte akselen i roterende bevegelse. I øvre enden var akselen 
ført igjennom den underste, og festet til den øverste, av to 
steiner som lå horisontalt. Kornet ble malt me1lom steinene. 

I de enkleste tilfellene ble vannet ledet i trerenner direkte 
fra kilden mot skovlene. I blant gjorde terrengforholdene det 
påkrevet eller fordelaktig å føre frem vann i trerenner eller 
enkle kanaler over lengre avstander. Det hendte også at en 
fant det nødvendig å bygge enkle dammer for å magasinere 
driftsvann. Når en ser bort fra dimensjonene ble det altså den 
gangen etablert et system som i prinsippet hadde mye til 
felles med våre dagers reguleringsanlegg. 

Etterhvert kom også vannhjulet i bruk. Det hadde store for
deler under større forhold og der det var lite fall (lav has
tighet på vannet) . 

Vannhjulet står loddrett og har en horisontal akse. Skovlene 
står radialt ut rundt hele hjulets omkrets. 

Vannhjulet finnes i to utgaver. Underfallshjulet drives ved at 
skovlene i nedre del av hjulet føres ned i strømmende vann som 
driver det rundt. Men det forekommer også bruk av trerenner 
som fører strømmende vann direkte mot skovlene. 

Overfallshjulet skiller seg ut ved å ha kasser, også kalt 
skuffer, istedenfor skovler. Som navnet antyder føres vann mot 
hjulet så høyt at det renner ned i og fyller kassene på den 
ene siden av hjulet etterhvert som de passerer toppen. Kassene 



247 

tømmes igjen etter hvert som de nærmer seg underkanten av 
hjulet. Det er altså vekten av vannet som får hjulet til å 
rotere. 

Det var vannhjulene fra omkring år 1500 som gjorde det mulig å 
starte de mange sagbrukene som produserte kolossale mengder 
planker og bord for eksport i årene som fulgte. Det førte til 
rasering av skoger over store områder. I 1688 var 1200 vann
sager i bruk! Da fant en det påkrevet å redusere antallet til 
det halve for å stanse raseringen av skogene. 

Omkring 1870 startet de første tresliperiene. Også de ble lagt 
langs vassdragene. De krevde store mengder vann. De siste 
direkte drevne tresliperiene var i drift så sent som i midten 
av 1970-årene. 

Også landets gruveindustri var avhengig av vannkraft. Røros 
kobberverk startet opp i 1644 og gikk sammenhengende til 1919. 
I 1977 ble det nedlagt for godt. 

Eksemplene fra sagbruk og gruvedrift illustrerer en utvikling 
mot et stadig mer industrialisert samfunn. Etterhvert som det 
ble aktuelt med industripreget virksomhet fikk vannhjulet 
stadig større utbredelse. Det ga kraft til et utall opera
sjoner som f.eks. spinnemaskiner, vevemaskiner, treskeverk, 
heiser, pumper, blåsebelger, slipemaskiner, hammere, stein
knusere m.m. I en viss utstrekning holdt vannhjulet stand mot 
dampmaskinene t.o.m. lenge etter at elektrisiteten kom inn i 
bildet mot slutten av forrige århundre. Maskinene som da ble 
tatt i bruk for å produsere elektrisitet var på mange måter 
videreutviklinger av de gamle kvernkallene og vannhjulene! 

Erfaringene og kunnskapene en hadde tilegnet seg ved flittig 
og omfattende bruk av vannkraften gjennom mange hundre år var 
en viktig årsak til at en i Norge så raskt tok vannkraften i 
bruk til elektrisitetsproduksjon. 

I løpet av kort tid ble det bygget et stort antall små 
elektrisitetsverk omkring i landet. I 1938 var det registrert 
4000 elektrisitetsverk drevet med vannkraft. I tillegg var det 
mange uregistrerte små verk bygget for å forsyne enkelte eller 
noen få gårder med elektrisitet. 

Dagens vannkraftverk betegnes stort sett enten som lavtrykks
anlegg eller høytrykksanlegg. 

Det typiske elvekraftverket er et lavtrykksanlegg. Det består 
aven dam med tilhørende magasin i selve elveløpet. Stasjonen 
ligger direkte tilknyttet dammen, gjerne som en enhet. Vannet 
ledes vanligvis ikke bort fra elveløpet. Vannføringene kan 
være relativt store. 

Elvekraftverk ligger ofte i eller nær tettbygde strøk. Da kan 
det være en stor fordel for miljøet at vannet ikke føres bort 
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fra elveleiet og at inntaksmagasinet blir holdt så høyt og 
stabilt som mulig. Det har også den fordelen at man ikke taper 
fallhøyde. 

Ved høytrykksanlegg samles vannet høyt til fjells, gjerne 
fra flere nedbørfelt, før det gjennom tunneler ledes ned mot 
kraftstasjonene. De har ofte utløp til innsjøer eller havet. 
Største trykkhøyden i Norge hittil er 1007 meter. 

Ved høytrykksanlegg ledes vann bort fra naturlige løp og ikke 
sjelden også over i andre vassdrag. Det fører til redusert 
vannføring og iblandt, helt tørre elveleier. Det etableres 
ofte store magasiner. I mange tilfeller er det påkrevet med 
omfattende bygging av anleggsveier - ofte i høyfjellet. 
Tunnelsprenging kan gi store overskudd med sprengstein. 

I mange tilfeller etableres såkalt takrennesystemer. Da spren
ges tunneler parallelt med dalsidene. Bekkeinntak samler opp 
bekkene på strekningen. 

KONSESJONER 

I følge norsk lov kreves spesiell tillatelse - konsesjon - for 
å bygge vannkraftanlegg. I søknadene om konsesjoner må det 
gjøres rede for virkningene av utbyggingene. For at konsesjon 
skal innvilges forutsettes det at fordelene ved den aktuelle 
utbyggingen totalt sett skal bli større enn ulempene. I de 
vurderingene spiller virkningene på miljøet en stor rolle. 

Søknadene blir underlagt omfattende saksbehandling som er 
fullt ut offentlig tilgjengelig og med flere høringsrunder. 
Store saker blir avgjort i Stortinget. 

Staten kan naturlig nok ikke gi konsesjon til seg selv. Like
vel blir statens anlegg behandlet på samme måte som andre. 

Det knyttes et stort og mangesidig knippe av vilkår til konse
sjoner som innvilges. Et par av dem som har særlig stor betyd
ning for innholdet i denne boken er sitert i kapittel 5. 
Landskapsarkitektur og i kapittel 6, avsnitt l Regulering. 

LANDSKAPSARKITEKTUR 

Erkjennelse av behov for landskapsarkitektoniske vurderinger 
ved vannkraftutbygginger skjøt fart i begynnelsen av 1960-
årene. Siden har det i stigende grad skjedd en utvikling av 
programrettet estetisk og økologisk organisering av landskap 
som direkte eller indirekte påvirkes av utbygginger. 

Arbeidsgrunnlaget er landskapets egen verdi og de bruker
interessene som skal innpasses. Med andre ord et samspill 
mellom naturen og menneskelig aktivitet. Det er en krevende 
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utfordring på økologisk grunnlag der estetikk, biologi (natur
fag), teknikk, økonomi, vern, bruk, kulturminner m.m. er vevet 
sammen i kompliserte avhengighetsforhold. 

Alt etter forholdene i det enkelte tilfelle, kan det være 
aktuelt med innspill fra flere fagområder. Men uansett bør 
landskapsarkitekten være sentralt plassert under vurderingene 
- helt fra planleggingen starter. 

Blant de mange vilkårene som blir pålagt i konsesjoner er det 
ett som er særlig viktig i denne sammenhengen. Det gjelder 
"godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv." 
Det lyder slik: 

"Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere 
vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av 
denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette 
dekkes av konsesjonæren. 

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte 
planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kost
nadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke 
settes igang før planene er godkjent. Anleggene skal utfø
res solid og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig 
stand. 

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter konsesjonæren å 
planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg 
slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat 
blir best mulig. 

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for 
anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser. 

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over 
tipper og andre områder som trenges for å gjennomføre 
pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post. 

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av 
anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år 
etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i 
drift. 

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir 
til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten 
uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget. 

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten 
NVE's samtykke." 

"Hva som er en rimelig økonomisk ramme" kan selvsagt 
diskuteres. Men så langt det er praktisk mulig ligger det i 
den siterte formuleringen et klart krav om helhetsvurdering 
under planlegging og organisering av alle aktuelle faktorer og 
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interesser. Dessuten har rammen gjennom årene utviklet seg til 
å bli stadig mer omfattende. 

Hva som er viktig og praktisk mulig varierer naturlig nok fra 
anlegg til anlegg, men det varierer også med tid, sted og 
person. Av det følger at en langt fra alltid kan regne med å 
komme frem til enkle og allmenngyldige resultater. Men klarer 
en å produsere estetisk akseptable og varig levende kultur
landskap, som også gir våre etterkommere alternative mulig
heter for å bruke det annerledes, ja da er vi på god veg. 

I utbyggingssaker som det her er tale om, oppleves det stadig 
interessekonflikter. Det gjelder også mellom ulike oppfatnin
ger av det positive og det negative ved ett og samme inngrep. 
Vanlig er f.eks. konflikter mellom interesser som av ulike 
grunner motsetter seg bygging av veger inn i uberørte områder 
og andre interesser som ser positivt på vegutløsning for de 
samme områdene. En annen variant er de tilfeller der det 
kreves åpen veg for egne interesser og ingen andre. 

Mye av de estetiske vurderingene dreier seg om en skal søke 
visuell kontrast eller underordning til landskapet ellers. 
Entydig og klart svar finnes ikke. Men det synes klart at 
"folk flest" har lettest for å godta kontrast for objekter en 
selv har nytte av, umiddelbart forstår eller der en har kjenn
skap til spesielle funksjonsmessige sammenhenger. - En veg 
aksepteres i utgangspunktet lettere enn en dam. Særlig dersom 
en selv vil ha nytte av vegen. Videre vil en dam være lettere 
å akseptere dersom den fysiske oppgaven den har (demme opp 
vann) umiddelbart blir forstått. Enda lettere aksepteres 
dammen dersom forståelsen forlenges til også å se sammenhengen 
frem til at en selv slår på den elektriske ovnen hjemme en 
kald vinterdag - eller aircondition-anlegget når det er varmt. 

Et objekt som øker i størrelse eller et inngrep som stadig 
gjentas, vil på et visst stadium overskride tålegrensen i 
landskapet og føre til at det endrer karakter. Når det skjer, 
avhenger både av landskapets egenskaper og egenskaper ved 
objektet eller inngrepet. Som regel vil overgangen skje grad
vis. 

I spesielle situasjoner kan et relativt lite inngrep eller 
objekt være så iøyenfallende på grunn av plassering, form, 
materialvalg eller farge, at det får en dominerende visuell 
virkning. Den kan være positiv som "blikkfang" eller lande
merke - f.eks. et tre i et ellers treløst landskap. Men virk
ningen kan også være negativ - eksempelet kan da være et 
lukehus på kronen aven ellers estetisk vellykket dam. 

Vurderinger og avveiinger av den typen som er skissert oven
for, spiller en vesentlig rolle under saksbehandlingen helt 
frem til det eventuelt blir gitt konsesjon. Mye blir da av
gjort. Men i konsesjonsbestemmelsene nevnes også en rekke 
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saker der det settes spesielle vilkår om at navngitte 
instanser skal ta avgjørelsene senere. 

BYGGEVIRKSOMHET 

Byggevirksomheten ved vannkraftanlegg kan stort sett 
karakteriseres under betegnelsene: 

a. Regulering. 
b. Byggverk. 
c. Terrenginngrep. 

Noe har varige og noe har ulike grader tidsavgrensede virknin
ger i landskapet. I varierende grad fører det til at prosesser 
(krefter) i naturen brytes og nye løses ut. Omfanget varierer 

mye innen vide rammer. 

Dersom det ikke skjer endringer i reguleringsprogrammene eller 
det etableres andre nye typer av inngrep i systemene, vil 
forholdene etter en tid - som kan være lang - i stor grad ha 
tilpasset seg en ny dynamisk likevektsituasjon. 

Vurderinger knyttet til stedsvalg og forming er av grunn
leggende betydning for det landskapsmessige resultat av bygge
virksomheten. 

Regulering 

Regulering vil si at en endrer vannføringen i vassdragene ved 
spesielle inngrep. Vann magasineres og slippes til tider som 
avviker fra det normale. Totalvannføringen minker eller øker 
ettersom vassdraget blir overført til, eller får overført 
vann, fra andre vassdrag. Lavvannsføringen endres både i volum 
og tid. Som regel vil store flommer bli mindre og færre enn 
før reguleringen. Men de kan også bli større i de tilfeller 
vann er overført fra andre vassdrag, eller det f.eks. kommer 
store nedbørmengder når magasinene er fulle. 

Endring av vannføring fører også til endringer i elvens natur
lige graving (erosjon), material transport og avleiring (sedi
mentasjon). Grunnvann i tilstøtende terreng påvirkes. Det gjør 
også islegging og istransport. Lokalklimatiske endringer kan 
skje, i Norge ofte i form av frostrøyk. Luftovermetning i 
vannet kan også forekomme, særlig i forbindelse med bekke
inntak. 

For virkninger som behandles i dette kapitlet er følgende 
bestemmelser i konsesjonsvilkårene særlig viktige: 

"I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører ve
sentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan Olje-
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og energidepartementet pålegge konsesjonæren å bygge tersk
ler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, 
opprenskinger m.v. for å redusere skadevirkninger. 

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras 
eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at 
slike skader vil inntreffe, kan Olje- og energideparte
mentet pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider 
eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette. 

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og 
må gjennomføres så snart som mulig. 

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar 
både private og allmenne interesser i vassdraget. Utar
beidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere 
vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med til
synet dekkes av konsesjonæren." 

Vannføring 

Tørrlagte elveløp oppfattes ofte som en av de mest negative 
virkningene ved vannkraftutbygging. Under konsesjons
behandlingene blir derfor forholdet viet spesielt stor opp
merksomhet. Det resulterer i at betingelsene for å få tilla
telse til å bygge ut, i stor grad innholder vilkår om at 
bestemte minstevannføringer skal slippes forbi regulerings
innretningene. I de tilfeller slike bestemmelser ikke gjelder 
permanent, knyttes det gjerne til deler av året eller døgnet. 
Det kan også dreie seg om situasjoner der en ønsker å opprett
holde en bestemt minstevannføring i elver der restvannføringen 
etter en regulering i spesielle perioder ikke er tilstrekke
lig. 

Bakgrunnen for pålegget om minstevannføring er vanligvis 
knyttet til estetikk, biologi og spesielle brukerinteresser. 

Terskler 

Terskler kalles forholdsvis markerte forhøyninger i elvebunnen 
på tvers av elveløpet. De demmer opp vannet ovenfor slik at 
det dannes våtmarksområder, kulper og innsjøer. Naturlige 
terskler av ulike typer og dimensjoner finnes i alle vassdrag. 
De kan f.eks. bestå av særlige harde bergarter eller lagdelte 
bergarter som står på høykant i forhold til terrenget omkring. 
De kan også være israndavsetninger, rester etter ras O.l. 

Teknisk sett er tersklene som bygges i de fleste tilfeller 
overløpsdammer. Det er dammer uten reguleringsinnretninger der 
vann renner over hele, eller en stor del av dammens lengde. De 
bygges vanligvis av stein, betong eller tre. 
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Gunstige estetiske virkninger av terskelbasseng vil praktisk 
talt alltid være viktige poeng når det vurderes å bygge tersk
ler. De kan også være aktuelle som tiltak for å motvirke 
erosjon. positive virkninger kan også i stor grad være knyttet 
til dyre- og planteliv (økologiske forhold), friluftsliv, 
grunnvann, gjerdevirkning m.m. - kort sagt - til alle de 
forhold som gjør vann og vassdrag til dominerende elementer i 
landskapet. Men - og det er viktig - alle disse potensielle 
positive virkningene må vurderes meget nøye ut fra forholdene 
på stedet i de enkelte konkrete tilfellene. Men når forholdene 
ligger tilrette, er terskler et viktig hjelpemiddel i arbeidet 
med å bygge opp nye levende landskap i regulerte vassdrag. 

Ut fra landskapsarkitektoniske vurderinger er det i mange 
tilfeller gunstig å bygge terskler som viderføring av allerede 
eksisterende naturlige terskler og der det er innsnevringer på 
elveløpet. Men da er det ofte særlig viktig å vurdere terskel
høyden slik at en ikke legger opp til skader på omgivelsene i 
flomsituasjoner. 

Konfliktfylte situasjoner forekommer iblant. En jordbruker på 
stedet kan f.eks. ha fordel av redusert vannføring fordi det 
gir ham muligheter for å dyrke tilstøtende flomutsatt og 
lavtliggende sumpig terreng. En terskel kan gjøre det umulig. 
I andre situasjoner kan det være at en jordbruker ønsker 
terskel fordi det kan føre til heving av grunnvannstanden på 
et tilstøtende tørkeutsatt område. 

Eksempler på stedsvalg og bruksmuligheter for terskler er 
ellers presentert gjennom billedmaterialet. 

Det er viktig å være klar over at når vannkraftutbygging 
fører til redusert vannstand og det bygges terskler i elve
løpet, markerer det starten på en omfattende og lang utvikling 
i vassdraget, både fysisk, kjemisk og biologisk (suksesjon). 

Terskler bygges ikke for å gjenskape forhold i vassdrag slik 
det var før reguleringen - det er ikke mulig. Derimot er de 
viktige elementer i arbeidet med å etablere best mulig nye 
vassdragsmiljøer. 

Under andre himmelstrøk kan tersklene føre til uheldige virk
ninger som er ukjente i Norge. 

En naturlig terskeltype som kan dannes i strømmende vann under 
sterk kulde er isterskler (isdammer) . Kort og enkelt sagt kan 
det skje under spesielle forhold at strømmende underkjølt vann 
føres ned mot bunnen, særlig på grunne partier der det utvik
ler seg bunnis. Den kan bygge seg opp til en terskel som 
stuver opp vannet på samme måte som andre terskler. på de 
stilleflytende partiene ovenfor terskelen vil islegging kunne 
skje på vanlig måte som overflateis. Isforholdene i vassdraget 
stabiliseres. 
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Av ulike årsaker - særlig knyttet til naturgitte forhold som 
vanntemperatur, materialtransport og vannføring under is
leggingen - slites isdammene ned eller ryker. I de fleste 
tilfeller skjer det uten dramatikk. Men det kan hende at en 
terskel som holder et basseng, overbelastes og må gi etter. Da 
kan det oppstå kjedereaksjoner av betydelige omfang - en 
isgang. Det er velkjente hendelser i mange norske vassdrag. 
Isgangene kan forårsake store ødeleggelser på omgivelsene. 
Kunstige terskler kan være et hjelpemiddel til å stabilisere 
isforhold. De smelter ikke og er de solide nok ryker de heller 
ikke. 

Magasiner 

Produksjon og bruk av elektrisitet skjer samtidig. Forbruket 
varierer mye i løpet av dagen, døgnet, årstidene og fra år til 
år. Nedbøren varierer også både når det gjelder ett og samme 
vassdrag og mellom ulike vassdrag og landsdeler. I tillegg må 
det tas hensyn til at nedbøren i stor og varierende grad 
faller som sne om vinteren. Alt dette gjør det påkrevet å 
magasinere vann som så kan slippes fra magasinene i takt med 
det aktuelle behovet. 

Det vanligste i Norge er at eksisterende vann og innsjøer 
brukes som magasiner. Som regel økes tilgjengelig vannvolum 
ved oppdemning og/eller nedtapping. 

Magasinvolumene varierer fra beskjedne døgnmagasiner til store 
flerårsmagasiner som kan romme betydelige større volum enn den 
gjennomsnittlige årsnedbøren på stedet. Det kan derfor gå 
flere år mellom hver gang slike magasiner er fulle. Mellom 
disse finnes det alle mulige overgangsformer. 

Det settes klare grenser for hvor høyt et magasin kan fylles 
(høyeste regulerte vannstand - HRV) og hvor langt ned det kan 
tappes (laveste regulerte vannstand - LRV). Arealet som tørr
legges mellom disse grensene kalles reguleringssonen. 

Etablering av magasiner forårsaker ofte store og gjennom
gripende endringer av landskapet. Ut fra spesielle landskaps
forhold og ulike interesser kan det iblant være aktuelt å 
vurdere om et stort magasin kan være en bedre løsning enn 
flere små. Eller om flere små kan være lettere å akseptere enn 
ett stort. Slike spørsmål må vurderes i det enkelte tilfelle. 

Reguleringssonene er sterkt utsatt for utvasking og erosjon. 
Omfanget avhenger særlig av hvor mye finkornet løsmasse det er 
i og inntil sonene. I Norge har en i stor grad kunne profitere 
på at magasinene ofte ligger i områder der strandsonen består 
av fast fjell eller storsteinet ur. Det skaper få problemer. 
Men det finnes eksempler på betydelige erosjonsproblemer og 
utrasinger langs magasinene også her i landet. 
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I blant forsterkes strandsonene med forbygningeL for å hindre 
utrasinger. Men oftere får utviklingen gå sin gang slik at 
forholdene stabiliserer seg på naturlig vis. 

Det hender ikke så sjelden at det blir gitt pålegg om at 
magasiner skal være fulle til bestemte tider. Begrunnelsen er 
da vanligvis hensyn til turistsesongen, nærhet til tett
bebyggelse og hytteområder, trafikkårer m.v. 

Byggverk 

For oversiktens skyld er det her valgt å dele emnet opp i tre 
avsnitt: 

a. Bygninger. 
b. Andre byggverk. 
c. Terrengarbeider. 

Bygninger 

Det bygges to kategorier bygninger. Det er de som er nødvendi
ge for den framtidige driften av kraftverket og derfor må være 
permanente og de som bare har funksjoner knyttet til anleggs
driften og derfor fjernes når den er over - de midlertidige. 

Blant de permanente står stasjonsbygningene i en særstilling. 
Tidligere ble kraftstasjonene for det meste bygget som fritt
stående bygninger i friluft. Unntaksvis skjer det også i dag. 
Men nå bygges de fleste som undergrunns kraftstasjonshaller. 
Mange av disse har vellykkede arkitektoniske utforminger. 

Ved inngangen til de underjordiske kraftstasjonene bygges 
portaler. De utformes høyst forskjellig. Fra de enkleste 
anonyme løsningene til mer markerte og prestisjefylte. 

Lukehusene kan skape spesielle visuelle problemer. Når de 
formes som selvstendige miniatyrhus og plasseres på kronen av 
store dammer, virker de lett som utiIpassede elementer "ute av 
målestokk" i forhold til dammen og landskapet omkring. Derfor 
søker en i størst mulig grad å bygge de funksjonene lukehusene 
har inn i selve damkroppen. 

De midlertidige bygningene på et anlegg kan være av mange 
slag. Vanligst er forskjellige typer brakker, verksteder, 
pukkverk m.v. 

Arealene som bebygges kan bli temmelig omfattende. Hver person 
skal ha sitt eget rom og i stor grad også egen parkeringsplass 
for bilen sin. Stor maskinpark krever omfattende verksteds
virksomhet med tilhørende arealer. 
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De midlertidige bygningene det her er tale om er for det meste 
satt sammen av ferdige enheter som det rent fysisk er for
holdsvis enkelt å flytte til andre anlegg senere. Ofte blir 
det likevel fremsatt ønske om at noe skal få stå. Konsesjons
vilkårene forutsetter imidlertid at det som er bygget for 
midlertidig bruk skal bort når anlegget er ferdig. Dette for å 
hindre at mindreverdige bygninger blir stående. Alt som skal 
stå permanent må planlegges på forhånd med det for øyet. Det 
må videre være klart hvem som skal overta ansvaret for de 
aktuelle enhetene etter at anleggstiden er over. 

Bygninger preges av et formspråk som skifter etter oppfatnin
gen på den tiden de ble bygget, stedet de står og personene 
som planla dem. 

I våre dager fører omtale i massemedia og omfattende reiseliv 
til at nye trender innen arkitektur raskt blir allemannseie. 
Det fører lett til internasjonalisering av formspråket. Som 
motvekt mot dette dukker det opp spontane eller mer eller 
mindre planlagte aksjoner for å hjelpe frem nasjonale og/eller 
lokale byggeskikker. Mange ser stor verdi i at det blir gjort. 
Men det er lett å gi opp når gamle bruksmåter og tilvante 
forestillinger og utviklingsrekker brytes mot gjennomgripende 
ny teknikk, nye bruksmåter og endret levesett av helt grunn
leggende karakter. Nye materialer dukker stadig opp og tilvan
te målestokksforhold brytes. Heldigvis finnes det fremdeles 
personer som ser dette som interessante faglige utfordringer. 

Andre byggverk 

Denne gruppen begrenses til omtale av dammer og veier. 

Dammer 

Naturlige terrengforhold kombinert med teknisk-økonomiske 
muligheter og begrensninger setter som regel grenser for 
lokaliseringsmulighetene for dammer. Likevel er det gjennom 
årene i stigende grad gitt rom for rene landskapsarkitekt
noniske vurderinger. 

Særlig i områder som er lite preget av menneskelig aktivitet, 
der de fleste store dammene ligger, tilstrebes gjerne en klar 
form med et noe robust preg. Det kan gi fine og interessante 
kontraster til landskapet omkring. så langt det er praktisk 
mulig blir det derfor lagt vekt på å unngå terrengskader på 
siden og foran (luftsiden, nedstrømssiden) av dammen under 
anleggsarbeidene. All transport må derfor skje på magasinsiden 
(oppstrømssiden) . Skadet terreng nedstrøms blir restaurert. 

I de fleste tilfellene må dammene vurderes som meget viktige 
elementer i landskapet. Ved landskapsarbeider av denne typen 
er det derfor særlig viktig å ha langsiktige perspektiv på det 
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som blir gjort. Under den synsvinkel er det f.eks. et viktig 
poeng at steinene med tiden blir mørkere og at en mer eller 
mindre sparsom vegetasjon vil utvikle seg på og mellom dem. 
Naturlige, kjemiske, fysiske og biologiske prosesser sørger 
for det. Det er noe av grunnlaget for at dammen etter hvert 
skal få "hjemstavnsrett" på stedet. 

Veier 

Veibygging utgjør ofte en forholdsvis stor del av anleggsvirk
somheten ved moderne vannkraftutbygginger. Det kan være enkle 
veier for lett transport. Men ofte er det påkrevet med vei
systemer med høy teknisk standard. 

I gunstige tilfeller kan veibygging kombineres med permanente 
veisystemer som planlegges ut fra andre samfunnsinteresser. 
Det finnes også tallrike eksempler på konflikter der anleggs
veiene åpner for trafikk til områder der det ut fra for
skjellige interesser ikke er ønskelig, eller der veien vil 
virke overdimensjonert i forhold til behovet etter at anleggs
virksomheten er avsluttet. 

Når det bygges anleggsveier i konfliktfylte områder blir det 
lagt restriktsjoner på bruken av veiene etter at anleggstiden 
er over. I noen tilfeller blir veiene helt stengt, eller de 
blir fjernet. Det hender også at veier som er overdimensjoner
te for de fremtidige behov nedbygges til ønskede dimensjoner. 

Det legges særlig vekt på at permanente veitraseer skal få 
gunstig rytme i forhold til landskapet og at de ikke i unødig 
grad skal bryte strandsoner eller skape visuelle eller fysiske 
barrierer mellom vassdrag og landskapet omkring. 

Terrengforming 

All anleggsvirksomhet medfører terrengarbeider. Men i dette 
kapitlet begrenses omtalen til massetak og overskuddsmasser. 

Massetak 

Massetak som begrep dekker både steinbrudd og uttak av alle 
typer løsmasser. Steinbruddene er radikale og i høy grad 
varige inngrep i et landskap. Det kan derfor være spesielt 
vanskelig å plassere dem. I mange tilfeller blir situasjonen 
ekstra komplisert fordi steinkvaliteten som kreves bare finnes 
på bestemte steder. 

Innen vannkraftutbyggingen er det i en rekke tilfeller funnet 
frem til gunstige løsninger ved å ta ut stein og annen masse 
til dambygging i fremtidige magasiner. Det gunstigste er om 
uttaket i sin helhet da kan skje under laveste fremtidige 
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vannstand. I blant er det ikke mulig pga. av rask oppfylling 
av magasinene i byggeperioden. Det nest gunstigste er da om 
ut sprengingen i sin helhet kan skje under høyeste vannstand. 
Det kan også være vanskelig av samme grunn. Når sprengingen må 
skje også over den høyeste fremtidige vannstanden blir deler 
av bruddet alltid synlig og de landskapsmessige vurderingene 
blir da nær beslektet med de tilfeller der steinbruddene i sin 
helhet blir liggende på tørt land. 

I mange situasjoner kan en oppnå gode landskapsløsninger ved å 
legge bruddene tillandskapsformer som i utgangspunktet har et 
volum tilnærmet lik behovet for masse. Hensikten er da at hele 
terrengformen skal fjernes. Det kan virke meget uheldig når 
det står igjen tilfeldige "skalker" der mesteparten av massen 
ellers er fjernet. 

Klare begrensningsflater på bruddene er viktig. Det kan være 
gunstig å følge "slepper" i fjellet eller bergartenes 
kløvningsretninger. på den måten kan bergartenes struktur 
hentes frem på en god måte. Noe som svært ofte gir fine 
skulpturelle virkninger. Høye skjæringer bør unngås så langt 
det er mulig. Det kan begrunnes med sikkerhetsmessige hensyn, 
men svært ofte også ut fra estetiske forhold. 

Det kan være meget vanskelig å sikre høye fjellskjæringer. 
Særlig i fjellet vil trykk fra oppsamlet sne med tiden 
ødelegge alle aktuelle gjerdetyper. Gjerdehold ved tidligere 
steinbrudd har dessuten et evighetens skjær over seg. Det kan 
gi betydelige teknisk-økonomiske problemer for dem som skal ha 
ansvar for vedlikehold i fremtiden. 

I store trekk gjelder mye av det som er skrevet ovenfor om 
steinbrudd også for andre massetak, men løsmasser er i de 
fleste tilfeller lettere å håndtere. Unntak finnes. Graving i 
kvikkleire kan f.eks. føre til ustabilitet og ukontrollerbare 
utrasinger av tilsynelatende sikker grunn. Hensynsløst uttak 
av grus og sand i eller ved elveleiet kan føre til ustabile 
elveløp. Det finnes eksempler på at grunneiere har hentet grus 
og sand i elveløp til eget bruk gjennom generasjoner uten 
forviklinger - elven har fylt på med ny masse etter hvert. Når 
så uttak har øket i omfang og fått et større, mer industrielt 
preg kan det overstige grensen for den evnen vassdraget har 
til "å fylle på". I stedet har vannet tatt til å grave i de 
blottlagte massene. Utviklingen har kommet ut av kontroll med 
store skader til følge. 

Ved forming av massetak må skråningene ikke bli brattere enn 
det som er naturlig for materialet. Helst vesentlig slakere. 
Dessuten er det viktig at overflatevann og eventuelle utbrudd 
av grunnvann får permanente og sikre "bekkeløp" i daldrag 
under formingen av terrenget. 
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Overskuddsmasser 

Overskuddsmasser omfatter både sprengstein og naturlige løs
masser. Sprenging av fjell og transport av sprengstein utgjør 
en vesentlig del av anleggsvirksomheten ved vannkraftanlegg. 
på begge feltene har det skjedd vesentlig teknisk utvikling 
fra de eldste anleggene frem til i dag. Det er en utvikling 
som har fått stor betydning for virkningene på landskapet. 

Ved de første anleggene gjorde begrensede tekniske muligheter 
at tunnelene måtte være korte eller tverrslagene måtte ligge 
så tett at det var lett å bli kvitt steinen. Den ble så tippet 
direkte utenfor påhugget. 

Med årene er de tekniske forutsetningene endret radikalt. Det 
går likevel en forholdsvis klar utvikling fra de håndslåtte 
borenes dager - via de store boreriggene utstyrt med mange 
trykkluftsbor som boret huller for sprengstoff for hele 
tunnel tverrsnittet samtidig - og frem til dagens fullprofil
rigger som borer ut hele tunneltverrsnittet direkte i en 
operasjon uten bruk av sprengstoff. Enkelt sagt har denne 
utviklingen ført til stadig mer oppknusing av steinen. 

Transportmulighetene er også endret radikalt. Det er et hav av 
forskjell mellom de gamle anleggstrilleborene av tre og dagens 
stålkolosser med kraftige motorer. 

Den skisserte tekniske utviklingen gjør at vi j dag står 
vesentlig friere enn tidligere når det gjelder tunnel lengder 
og plassering av tverrslag. Den har også gitt oss bedre mulig
heter for å transportere utsprengt masse, plassere den og 
forme den i landskapet. 

Mye av sprengsteinen fra tunneler og fjellhaller blir brukt på 
anlegget som byggemateriale til dammer, veier, oppfyllinger og 
planeringer til forskjellige formål m.m. I mange tilfeller 
leveres også store kvanta til veivesen og lokale myndigheter 
for bruk til veier, industriområder, boligområder og andre 
formål. I slike situasjoner gjør tilgang på sprengstein at en 
slipper å åpne massetak som ellers ville vært nødvendige. I 
spesielle tilfeller gjør rikelig tilgang på sprengstein at det 
er mulig å legge veier spesielt lett i terrenget. Det vil si 
at en ikke behøver å legge så stor vekt på massebalanse mellom 
skjæringer og fyllinger langs veitraseen. I mange tilfeller 
gir dette grunnlag for spesielt gode veitraseer. 

Sprengstein blir også lagt i depot for senere bruk. Det bør da 
skje på måter som gjør det lett å ta den ut senere. Samtidig 
må depotet i mellomtiden kunne aksepteres i landskapet. Dess
uten må det være mulig å restaurere terrenget etter hvert som 
massen blir tatt ut. 

Den sprengsteinen som en i utgangspunktet ikke finner anven
delse for, må arbeides inn i landskapet som akseptable, 
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levende og varige landskapsenheter. Det kan dreie seg om å 
etablere nye landskapsformer, viderutvikle gamle - eller legge 
forholdet til rette for nye brukerinteresser. Mulighetene er 
mange. 

Det er viktig å ta hensyn til at massen etter fullprofilboring 
(borkaks) er særlig findelt. I mangt minner den om en rekke 
naturlige typer av løsmasser. Den må behandles deretter. Ved 
forming må en derfor ta de samme hensyn som tidligere er 
beskrevet i omtalen av uttak og forming av naturlige løs
masser. 

FORTID - NÅTID - FREMTID 

Hver generasjon overtar landskap som er preget av tidligere 
generasjoners bruksmåter og virksomhet. I et langt -
geologisk tidsperspektiver menneskealderen mildt sagt kort. 
Det gir det enkelte vanlige menneske små muligheter for å 
danne seg et bilde av den langsiktige utviklingen av land
skapet. Riktignok er det en kjennsgjerning at menneskenes 
muligheter for å omforme landskap i vår tid øker i et aksel
ererende tempo. Men naturens "svar" på inngrepene blir stort 
sett vurdert i et skremmende kort tidsperspektiv. Generelt 
sett er det da lett nok å skylde på vanskelighetsgraden i å 
vurdere det langsiktige utviklingsperspektivet og/eller 
usikkerheten om hvor langt det skal være. Men det unnskylder 
ikke at prinsipielle vurderinger i forhold til dynamikken i 
landskapet og naturen som helhet blir borte i kortsynte, tids
typiske, populære og ofte tvilsomme statistikker og synsmåter. 
Det er f.eks. ikke uvanlig at landskap som i høy grad er 
preget av tidligere generasjoners bruk og virksomhet blir 
referert til som "uberørte områder". Det er å håpe at dagens 
fokusering på miljøspørsmål kan rette opp noe av dette. 

Det er bare hundre år siden vannkraften ble tatt i bruk for å 
produsere elektrisitet i Norge. Det er ingen gitt å forutsi 
hvor lenge denne epoken vil vare. Langt mindre å si hva som 
kommer etterpå. Men det er vår plikt å sørge for at vi over
later våre etterkommere et levende landskap - ikke ruiner. De 
skal både kunne leve av, med og i det landskapet vi etterlater 
oss. 

Utvilsomt har mange inngrep og installasjoner ved dagens 
vannkraftanlegg en temmelig varig karakter. De er 
irreversible. Tunneler og fjellhaller vil alltid være der. 
Mange av dem vil høyst sannsynlig bli tatt i bruk til andre 
formål en gang i fremtiden. Men det at regulerte vassdrag som 
regel må holdes klare for å kunne ta imot flommer også etter 
reguleringen, bærer i seg potensielle muligheter for å 
restaurere dem en gang i fremtiden. 

Det synes ikke urealistisk å regne med at mange av dagens 
dammer vil eksistere langt inn i fremtiden. Kanskje vil vannet 
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i magasinene bli regulert på andre måter og til andre formål 
enn i dag. Men det burde ikke være overraskende om noen av 
dammene uansett blir stående lenge etter at det meste av det 
dagens samfunn ellers gjør i og med landskapet er borte og 
glemt. De kan komme til å stå som kulturminner - på godt og 
vondt - og fortelle våre etterkommere hvor langt vi var villi
ge til å gå og hvordan det ble gjort, for å skaffe kraft til 
driften av våre samfunn. Og så kan det nok hende at noen av de 
skogteigene, beitene, terskelbassengene o.a. som ble opp
arbeidet i forbindelse med anleggsdriften, i tidens løp har 
innarbeidet seg som "uberørte områder". 
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INNLEDNING 

Det finnes 400-500 vassdrag med laks i Norge. De fleste større 
vassdrag er påvirket av ulike reguleringer. Det er gjennomført 
en rekke biologiske undersøkelser og satt iverk tiltak for å 
redusere skadevirkninger på fiskebestandene i de fleste regu
lerte vassdrag. 

Norsk institutt for naturforskning, NINA, har gjennomført 
undersøkelser i mange regulerte laksevassdrag. Det er også 
foretatt evalueringer aven del av de kompensasjonstiltak som 
er satt iverk. Foreliggende utredning er basert på en rekke 
generelle og spesielle undersøkelser som er gjennomført i de 
senere årene. For en mer utfyllende og detaljert behandling, 
vises til NINA-Forskningsrapport nr. 37-1993. I foreliggende 
utredning har vi konsentrert oss om laks. Problemene, og 
dermed utfordringene og mulighetene knyttet til sjøørret og 
sjørøye i regulerte vassdrag, er minst like store som for 
laks. 

UTBYGGINGER I NORSKE VASSDRAG 

De fleste vassdrag i Norge er påvirket av regulering, fra 
ubetydelige inngrep til utbygginger som har forandret vass
draget fullstendig. Forenklet kan utbyggingsformen, og dermed 
virkningene, deles i 4 hovedgrupper: 

1) Kraftverket er plassert i elva med ingen eller ubetydelig 
magasinering. Driften baseres på naturlig vannføring og 
innebærer ubetydelige vannstandsendringer. 

2) Deler av nedbørfeltet overføres til et magasin og kraft
verket munner ut i elva, ofte langt nede og i den lakse
førende del. Innebærer at noen områder får redusert 
vannføring og andre områder får økt/forandret vannføring. 

3) Deler av nedbørfeltet føres vekk fra vassdraget. Inne
bærer permanent redusert vannføring i hele vassdraget. 

4) Elvekraftverk med magasin. Innebærer neddemming av 
områder og forandring av vannføring og vanntemperatur 
nedenfor kraftverket. 

LAKSENS TILPASNING TIL OMGIVELSENE 

Laksen lever sin første og siste tid i ferskvann. Vanntempera
tur og vannføring er de to fysiske faktorer som påvirker egen
skapene til våre laksestammer i sterkest grad. Lokale tilpas
ninger i laksepopulasjoner er beskrevet i en rekke undersøk
elser. Eksempler på dette er tidspunkt for yngelens utvikling 
(Jensen et al. 1991), smoltalder (Lund et al. 1989), tidspunkt 
for smoltutvandring (Jonsson & Ruud-Hansen 1985), tidspunkt 



264 

for tilbakevandring (Hansen & Jonsson 1991), tidspunkt for 
gyting (Heggberget 1988) og alder og størrelse ved kjønns
modning (Glebe & Saunders 1986). Forenklet kan en si at de 
fysiske forhold i vassdraget reflekterer egenskapene hos de 
lokale laksestammer. 

Fig. 1. 

Naturlig 

B 

Regulert 

Tidspunkt 

Eksempel på tilpasning til omgivelsene som resultat 
av naturlig seleksjon. I en regulert elv hvor 
temperaturen om vintern forandres, må f.eks. 
gytetidspunktet tilpasses det nye temperaturregimet. 
Bare en liten del av fisken som hadde optimalt 
gytetidspunkt (B) før regulering, vil ha optimalt 
gytetidspunkt (Bl) etter reguleringen. 

Lokale tilpasninger i norske laksebestander er utviklet i 
løpet av de siste 10000 år, og det kan ta lang tid å utvikle 
nye optimalt tilpassede laksestammer i de vassdrag som 
gjennomgår store fysiske forandringer. 
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BETYDNING AV VANNTEMPERATUR OG VANNFØRING 

Vanntemperatur er helt avgjørende for eggutvikling, vekst, 
smoltifisering og smoltutvandring. Generelt gjelder at i våre 
områder, med skarpt skille mellom vinter og sommer, er det 
avgjørende at de ulike prosesser, f.eks. klekketidspunkt, 
kommer på nøyaktig riktig tid slik at den korte vekstsesongen 
kan utnyttes optimalt. Individer som "bommer" på det optimale 
tidspunktet vil ha begrensede muligheter for overleving. 

Eggutvikling fra befruktning til klekking er direkte avhenging 
av temperatur, dog med en forholdsvis raskere utvikling ved 
lave temperaturer, (Heggberget & Wallace 1984 og Wallace & 
Heggberget 1988), slik at utviklingstiden har større betydning 
enn varmesummen når temperaturene går ned mot frysepunktet. 
Ved hjelp av modeller (Crisp 1981) som er tilpasset norske 
forhold (Wallace & Heggberget 1988), kan en nå forutsi for
andringer i klekketidspunktet som følge av vanntemperatur. I 
Altaelva har eksperimenter vist at klekketidspunktet blir 
framskyndet med mer enn en måned dersom temperaturen øker fra 
gjennomsnittlig O,15°C i uregulert til gjennomsnittlig O,97°C 
etter regulert tilstand. Genetisk variasjon i temperatur
respons for egg synes å være av mindre betydning. Ligningen 

log D = b log (T-æ) + log a 

der D=inkubasjonstid (dager), T=temperatur (OC) og æ, a og b 
er konstanter, (Crisp 1981, ligning lb), er den som beskriver 
utviklingstiden hos lakseegg ved lave temperaturer best. 

Varigheten fra klekking til fisken kommer opp fra grusen og 
begynner å spise er også sterkt temperaturavhengig, og kan 
beregnes matematisk for laks og ørret i temperaturområdet 3,9-
10,4°C (Jensen et al. 1989) etter følgende ligning: 

hvor D=antall dager etter klekking, T=vanntemperatur (OC) og a 
og b er konstanter. 

Stadiet når yngelen begynner å spise er kritisk, og dødelig
heten er svært høy. Hver enkelt fiskebestand er trolig til
passet det fysiske miljøet, slik at hovedmengden av yngelen 
kommer opp av grusen og begynner å spise når vannføring og 
vanntemperatur gir optimal overlevelse. I norske vassdrag er 
laksens gyting tilpasset slik at yngelen ikke har brukt opp 
plommesekken og er klar til å spise før temperaturen når 8°C 
om våren. Det synes som om hovedstrategien er at yngelen 
kommer opp av grusen etter at vårflommen kulminerer (Jensen 
et al. 1991). 

Ved kraftutbygging blir både vanntemperatur og vannføring 
forandret, noe som kan føre til at yngelen når dette ømfint
lige stadiet på et mer ugunstig tidspunkt, f.eks. midt under 
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vårflommen, ved temperatur lavere enn 8°C. Dette kan føre til 
stor dødelighet av nyklekt yngel. 

Optimal vekst hos laksunger synes å ligge på 16-17°C 
(Siginevich 1967), mens den nedre grense for vekst i norske 
lakseelver ligger ved ca. 7°C (Jensen & Johnsen 1986). Det er 
sannsynlig at det er variasjoner mellom populasjoner, når det 
gjelder vekst i forhold til temperatur. Det bør derfor utvik
les vekstmodeller for norske laksestammer. Vassdrags
reguleringer som påvirker vanntemperaturen i vekstsesongen 
(> 7°C), vil lett føre til endring i smoltalderen. Dette kan 
forandre lakseproduksjonen i et vassdrag betydelig. 

Temperaturen er også viktig som utløsende faktor for smolt
utvandring. Her er det forskjeller mellom vassdrag, både når 
det gjelder betydningen av temperaturen i forhold til vann
føring og den aktuelle temperaturen som utløser utvandring 
(Heggberget et al. 1993). I Imsa vandrer smolten ut ved ca. 
10°C (Jonsson & Ruud-Hansen 1985), i Orkla ved 3-6°C 
(Hesthagen & Garnås 1986) og i Alta ved ca. 10°C (Saksgård et 
al. 1992). Som regel virker vanntemperatur og vannføring i 
fellesskap som utløsende faktorer for smoltutvandring. I Orkla 
går smolten ut når vårflommen er på sitt høyeste, mens den i 
Alta går ut etter at vårflommen har kuliminert. Smoltut
vandringen fra norske vassdrag synes å være tilpasset det 
tidspunktet når sjøtemperaturen blir ca. 7-8°C utenfor det 
aktuelle vassdraget. Dette tidspunktet varierer fra begynnel
sen av mai i sør til begynnelsen av juli i nord. Dersom en 
vassdrags-regulering forandrer vannføring og temperatur på en 
slik måte at smolten går ut på en annen tid enn det optimale, 
må en regne med ekstra dødelighet. 

Oppvandring av laks er avhengig både av vannføring og vann
temperatur. Det er velkjent at små elver gjerne må ha en flom 
for at laksen vandrer opp, men også i større vassdrag er 
temperatur og vannstandsendringer av betydning for fiskevand
ringen. Når temperaturen er innenfor det området når fisken 
vandrer (varierer med oppvandringsforhold og laksestamme), ser 
det ut som om økning i vannføring og temperatur gjerne utløser 
oppstrømsvandring (Jensen et al. 1986). Nedre grense for vann
føring som stimulerer vandring, varierer både med vassdrags
type og fiskestørrelse. Det er åpenbart at vassdragsutbygging 
kan påvirke oppgangen av laks til et vassdrag på en dramatisk 
måte. Også her trengs mer kunnskap i forbindelse med fast
setting av minstevannføring, lokkeflommer etc. 

Gytetidspunktet for laks i ulike vassdrag har hovedsakelig 
sammenheng med vanntemperaturen i inkubasjonsperioden for 
eggene (Heggberget 1988). I vintervarme elver, med 
temperaturer på l-3°C om vinteren, skjer gytingen sent, 
gjerne i desember-januar. 



267 

2 SUL 
-"":' 1 • lo- 52 c:: 
aJ 51 ..::.::: 
::J 50 - DRA 
+'" 49 • 

.iMS E1R ~ 48 c:: 
::l 47 STR Co NUM 
'" 46 "'C • 
+'" 45 •• DRI 
aJ 44 • RAU +'" 
>. 43 LÆR C) 

42 • ALT Y = 43,27 + 2,38x 
41 

1 2 3 4 
Vanntemperatur (O() 

ALT=Alta, VEF=Vefsna, LÆR=Lærdalselva, RAU=Rauma, DRI=Driva, 
NUM=Nummedalslågen, DRA=Drammensvassdraget, STR=Stryn, 
IMS=Imsa, EIR=Eira, SUL=Suldalslågen 

Fig. 2. Forholdet mellom gytetidspunkt og vanntemperatur om 
vinteren i en del norske laksevassdrag. Vassdrag med 
høy vintervanntemperatur, f.eks. Suldalslågen og 
Eira, har sen gyting, mens typisk vinterkalde vass
drag, f.eks. Alta og Lærdalselva, har tidlig gyting. 

I vinterkalde vassdrag, hvor isen legger seg i november, skjer 
gytingen i oktober. Avløpsvann fra magasiner har høyere vann
temperatur enn det som er vanlig i de fleste vassdrag. Dersom 
gytetidspunktet ikke forandres, vil for tidlig klekking, og 
sannsynlig økt dødelighet, bli resultatet. Gytetidspunktet i 
de ulike laksepopulasjoner er et resultat av lang tids selek
sjon for optimalt klekketidspunkt, og lite er kjent når det 
gjelder langtidseffekter av økte vanntemperaturer om 
vinteren. 

NOEN EKSEMPLER PÅ UTBYGGINGER I NORSKE VASSDRAG. 

Altaelva 

Altaelva ble bygd ut i 1987. Det har vært gjennomført biolog
iske undersøkelser i en 6-års-periode før og en 5-års-periode 
etter utbygging. 
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Altaelva er moderat regulert, med et meget strengt manøvrer
ingsreglement. Vannføringen kan maksimalt forandres med ±10% i 
forhold til naturlig tilsig. Kraftverket har avløp øverst i 
den lakseførende strekningen, og det er de øverste 10 km av 
denne strekningen som har fått de største forandringer i 
vannføring og temperatur. 

Resultatene så langt (Saksgård et al. 1992) viser at det er 
relativt små virkninger på laksen, dog med en del indikasjoner 
på negative virkninger, spesielt knyttet til området like 
nedenfor kraftverket. I dette området er det påvist en nedgang 
i tetthet av laksunger som sannsynligvis har sammenheng med 
små, men hyppige endringer i vannføringen. Fisket har også 
gått tilbake i denne delen av elva. 

Laksens generasjonstid i Alta er 5-7 år. Langtidseffekter som 
kan skyldes f.eks. endringer i smoltifiserings- og ut
vandringsstidspunkt, temperaturvariasjoner vinter og vår og 
endringer i vannføring, er det derfor ennå for tidlig å si noe 
om. Det er derfor viktig at utviklingen i et slikt vassdrag 
følges over lengre tid. 

Elvegårdselva i Skjomen 

på midten av 1970-tallet ble Elvegårdselva bygd ut på en slik 
måte at mesteparten av det høytliggende nedbørfeltet ble ført 
vekk fra vassdraget. Vassdraget ble forandret fra en sommer
kald elv med høy vannføring som var sterkt preget av snø- og 
issmelting, til et vassdrag med høy sommertemperatur og en 
liten restvannføring. Et stort antall terskler ble i løpet av 
siste halvdel av 1970-tallet etablert i den lakseførende 
strekningen. 

Resultatene fra etterundersøkelsene har vist at veksten av 
ungfisk av laks og ørret har økt betydelig i årene etter 
regulering. 
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Vekst av ungfisk av laks i Elvegårdselva i Skjomen i 
perioden etter utbygging. Veksthastigheten har økt 
betydelig etter regulering pga. økte temperaturer om 
sommeren. 

Dette har sammenheng med økt vanntemperatur og redusert tur
biditet om sommeren. Tettheten av ungfisk har også økt, og 
"restvassdraget" har blitt mer produktivt enn tidligere 
(Heggberget 1984), men det produktive areal er blitt redusert. 

Etableringen av terskler har ført til at sammensetningen av 
ørret og laks har blitt forandret. I terskelbassengene er det 
en overvekt av ørret (ca. 80%), mens det på strykstrekningene 
er overvekt av laks (ca. 70%). 

Pga. at restvannføringen er så lav, er det store problemer for 
fisken å gå opp i vassdraget. Som en konklusjon kan en derfor 
si at produksjonen av ungfisk er opprettholdt, men fisket er 
sterkt redusert fordi fisken har problemer med å komme opp i 
elva. 
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Orkla 

Orkla ble regulert i 1983 og nedenfor avløpet av kraftverket 
ble vintervannføringen 5-doblet. Resultatene fra flere års 
undersøkelser viser at produksjonen av smolt er positivt 
korrelert til vannføringen og at smoltproduksjonen i vass
draget har økt 1,9 ganger fra reguleringen ble startet 
(Hvidsten 1992). Ettersom yngelen lever 3-4 år i elva før den 
smoltifiserer, har det vist seg at det er vannføringen de tre 
siste vintrene før utvandringen som gir den beste sammenhengen 
mellom vannføring om vinteren og produksjonen av smolt. Både 
vanndekt areal og næringstilgang nedenfor kraftverket er 
sannsynlig forklaring på resultatene fra Orkla. 

Eira 

Auravassdraget har vært gjenstand for tre store vasskraftut
bygginger (Aura 1953, Takrenna 1962 og Grytten 1975). I alle 
tre tilfellene er det ført vann bort fra vassdraget slik at 
det i dag bare er igjen ca. 38% av den årlige vannmengden. 

Eira har vært en av våre mest kjente lakseelver, ikke fordi 
utbyttet har vært så stort, men pga. sin storvokste lakse
stamme. 

Etter Gryttenutbyggingen i 1975 viser fangstdagbøker en kraf
tig reduksjon i fangstene av laks. Antallet laks har ikke gått 
tilbake i samme grad som fangstutbyttet i antall kilo. Laksens 
gjennomsnittsvekt har gått kraftig tilbake fra 10-13 kg i 
perioden 1940 til 1953 til ca. 5 kg etter siste utbygging. 
Andelen av smålaks «3kg) har økt betydelig de siste årene 
(Møkkelgjerd & Jensen 1987). Dette kan skyldes en langtids
effekt der optimal alderstørreIse ved gyting har blitt 
redusert som følge av lavere vannføring (mindre og grunnere 
elv) . 

TILTAK I REGULERTE VASSDRAG 

Når det gjelder lakseførende vassdrag, er det både hensynet 
til fisket i elva og sjøområder som ligger til grunn for 
tiltakene. Foruten lokal betydning, har lakseførende vassdrag 
betydning for kystfisket og internasjonalt fiske, i det 50-90% 
av produksjonen høstes utenfor vassdraget. Således kan det 
være aktuelt med smoltutsettingspålegg i et regulert vassdrag, 
selv om det ikke gir noe bedret fiske i vassdraget. 

Det er tre hovedtyper tiltak som er aktuelle: 

1) utsetting av fisk, 
2) tiltak i vasssdraget for å bedre produksjons- og 

fiskeforholdene, 
3) manøvreringsreglement for kraftverket. 
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Utsetting av fisk 

For å kompensere tap i fiskeproduksjonen kan det settes ut 
yngel, settefisk eller smolt. Det kan også være aktuelt å 
transportere gytemoden fisk til deler av vassdraget som ikke 
er tilgjengelige for oppvandrende fisk. 

I norske vassdrag settes det årlig ut 13-14 millioner laks
yngel. Det meste av dette gjøres i regi av lokale fiske
foreninger eller grunneierlag. Det er også pålegg om utsetting 
om ett- og tosomrige laksunger i en rekke regulerte vassdrag. 
Resultatet av yngelutsettinger er dårlig dokumentert. 

De første systematiske forsøk i Norge ble rapportert av 
Rosseland (1975) og viste at med en utsettingstetthet på 2 
yngel pr. m2 i en liten elv på Østlandet, kunne det produseres 
25-30 smolt pr. 100 m2 • Johnsen et al. (1991) har gjennom 
flere år foretatt yngelutsettinger i sideelver til Vefsna i 
Nordland og beregnet gjennomsnittlig smoltproduksjon på 1,8 
smolt pr. 100 m2 • 

I Imsa (Hansen 1987) ble det satt ut settefisk av laks i en 
innsjø i vassdraget. I de tre påfølgende årene vandret 9,4% ut 

'som smolt. Bare 0,7% av denne fisken ble gjenfanget som voksen 
laks, mens 15,4% av den ville smolten som vandret ut i denne 
perioden, ble gjenfanget. Årsaken til den lave gjenfangsten 
var sannsynligvis at den utsatte smolten gjennomgående vandret 
ut senere på sommeren enn den ville smolten. 

I Halsvassdraget er det gjort tilsvarende forsøk med sjørøye 
som ble satt ut høsten før utvandring. Utvandringen i 1991 og 
1992 var på henholdsvis 44 og 37%. Overlevelsen etter første 
sjøopphold var imidlertid også her langt lavere for utsatt (2% 
og 1,5%) enn for vill smolt (20% og 16%). Utvandringstids
punktet var senere for utsatt enn for vill smolt. 
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Utvandringstidspunktet for vill og utsatt smolt av 
sjørøye i Halselva i 1992. Den utsatte smolten "bom
mer" på utvandringstidspunktet med ca. 2 uker. 

Generelt gjelder at utsetting av presmolt bare er aktuelt der 
det finnes oppvekstmuligheter for ungfisk. Dette innebærer at 
det er sideelver og områder ovenfor naturlig lakseførende 
deler som kan benyttes. Videre er det viktig at det ikke 
finnes for mange konkurrerende eller fiskespisende fiskearter. 

Dersom det ikke finnes slike områder, eller produksjons
forholdene er for sterkt påvirket av regulering, er utsetting 
av utvandringsklare laksunger (smolt) den eneste muligheten 
til å kompensere for tapt smoltproduksjon. Utsettinger av 
anleggs-produsert smolt av laks har foregått i norske vassdrag 
siden 19S0-tallet. Resultatene av utsettingene viser at gjen
fangstene ofte er svært lave. Forbedring av gjenfangstene av 
anleggsprodusert smolt har vært og er en sentral oppgave både 
i tilknytning til havbeite og utsetting av smolt til andre 
formål, f.eks. vassdragsreguleringer. 
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Tidspunktet for utvandrende laksesmolt antas å være optimali
sert gjennom naturlig utvalg, og gir i gjennomsnitt maksimale 
forhold for overlevelse og ernæring i elva og sjøen. Under 
naturlige forhold foregår smoltifisering og utvandring hos 
atlantisk laks på våren og forsommeren. Utvandringen har 
sammenheng med faktorer (triggere) som utløser smoltut
vandringen (temperatur, vannføring). Når det skal settes ut 
kunstig produsert smolt fra anlegg, må en ta hensyn til disse 
naturlige tilpasningene for å oppnå best mulig overlevelse og 
gjenfangst. Fiskens størrelse, atferd under utvandring, 
predasjon, utsettingssted og utsettingstidspunkt er av stor 
betydning for smoltens overlevelse. Forsøk ved NINAs 
forskningsstasjon på Ims har indikert at gjennomsnittlig 
overlevelse av anleggsprodusert smolt er bare halvparten av 
vill smolt (Jonsson et al. 1991). 

Gjennomsnittlige gjenfangster av norske utsettinger i 
regulerte vassdrag ligger vanligvis på 2-3%. 

Tab. 1. Gjenfangst av merket smolt, antall gjenfangster gjort 
i utsettingsvassdraget (elv), i sjøen (sjø) og i andre 
elver enn utsetttingsvassdraget (feil), samt antall 
kilo laks gjenfanget per 1000 utsatt smolt. 

Gjenfangst 
Antall Elv Sjø Feil Total Kg/gj.f. 

Elv utsatt N % N % N % gj.f. % 1000/smolt 

Alta 21413 21 (16) 106(81) 4 (3) 0.61 28,7 
Rana 18592 61 (13) 381 (84) 14 (3) 2,45 248,4 
Vefsna 5493 43 (17) 206 (80) 8 (3) 4.64 161,4 
Nidelva 15746 55 (10) 465 (86) 20 (4) 3.43 146,4 
Gaula 10814 47 (10) 414 (80) 12 (2) 4.37 197.0 
Orkla 9814 38 (13) 239 (84) 7 (3) 2.89 119.0 
Eira 22659 13 (13) 91 (87) O - 0,46 
Surna 46703 81 ( 9) 750 (90) 5 ( 1) 1.79 78,4 
Lærdalselva 4193 7 (16) 35 (84) O - 1.03 65,7 
Suldalslågen 11985 11 (17) 49 (77) 4 (6) 0.53 38.0 
Glomma 13870 177 (43) 226 (55) 5 (2) 2.94 120.9 

Det er store og tildels uforklarlige forskjeller mellom ulike 
utsettings-vassdrag. De fleste av gjenfangstene, ofte omkring 
80%, blir gjort utenfor utsettingsvassdraget. I løpet av 
oppholdet i sjøen forsvinner mer enn 90% av laksen. En 
vesentlig del av dødeligheten antas å skje i løpet av den 
første tiden etter utsetting. Predasjon representerer en av 
flere faktorer som har betydning for dødelighet av den utsatte 
fisken. En god nærings- og vandringsatferd vil også ha stor 
betydning for overlevelsen. 
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Fra NINA Forskningsrapport 031-1992 (Heggberget et al. 1992) 
oppsummeres følgende faktorer som har betydning for over
levelsen av utsatt smolt: 

Størrelse: 
- Kritisk størrelse må nås før smoltifisering kan skje. 
- Økende saltvannstoleranse ved økende størrelse. 

Utsettingstidspunkt: 
- Smolten bør settes ut i sluttfasen av smoltifiserings

prosessen. 
- Når sjøtemperaturen når 7-8°C om våren utenfor utsettings

vassdraget. 

Utsettingssted: 
- Utsatt smolt kommer tilbake til det stedet den er 

satt ut og ikke til det sted der den genetisk hører hjemme. 
- Kystutsett av smolt har gitt høyere totalgjenfangst sammen

lignet med fisk satt ut i elva. Men både feilvandring og 
beskatning utenfor utsettingsvassdraget øker med økende 
utsettingsavstand fra elva. 

Behandling i anlegg og ved utsetting: 
- Redusert overlevelse og gjenfangst grunnet stress under 

behandling i anlegg. 
- Håndtering, bedøvelse, merking, håving og transport er 

stressfaktorer som er med på å redusere overlevelsen. 

Det antas at overlevingen av utsatt smolt kan økes gjennom 
forbedring av smoltkvalitet (produksjonsregime ;. smoltanlegg), 
utsettingsstrategi (tid og sted) og størrelse Pd fisken. 
Arbeidet med å øke gjenfangsten fra smoltutsetlinger som 
foregår i tilknytning til havbeite bør koordineres med til
svarende arbeid for å bedre resultatene av utsetting av smolt 
i regulerte vassdrag. 

Utsetting av voksen fisk i øvre deler av et vassdrag som er 
utilgjengelige for naturlig oppvandrende laks, er lite prøvd i 
Norge. Det største problemet synes å være knyttet til at den 
utsatte laksen vandrer ned igjen etter utsetting. Et trans
plantasjonsforsøk som ble gjennomført i Salangen i 1992, viste 
at ca. 80% av den utsatte laksen vandret ned igjen før 
gytingen tok til. Av ørret som ble fraktet oppover, vandret 
all fisk ned før gyting. 

Biotopjusteringer 

Forskjellige former for å forbedre leveområdene for fisk er 
gjennomført i mange vassdrag. Eksempler på dette er bygging av 
ulike terskler, forbedring av substrat, forbedring av gyte
områder og forbedring av oppgangs- og fiskeområder. Erosjons
sikring i form av plastring avelvesider med st,~in, gir gode 
skjuleplasser for ungfisk. 
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Disse tiltakene vil bli behandlet i detalj i andre innlegg, og 
det vises i den forbindelse til disse. 

Manøvreringsreglement 

Måten et kraftverk kjøres på er helt avgjørende for virkning
ene på fiskeproduksjonen. 

I flere eldre kraftverk er det ikke bestemmelser om minste
vannføring. Dette har enkelte steder ført til permanent eller 
temporær tørrlegging avelvestrekninger. En framtidig oppgave 
bør være å etablere bestemmelser om minstevannføring for å 
bringe tidligere produktive elvestrekninger tilbake som 
produksjonsområder for laks. 

Vannføringsrytmen er av stor betydning for overlevelse av 
laksunger. Dødelighet om vinteren synes å være en viktig 
faktor, og høy, stabil vannføring nedenfor kraftverk kan øke 
produksjonen av smolt. Kunstige flommer kan utnyttes både til 
å få laks til å gå opp i elva og til å få smolt til å gå ut av 
elva. Ny teknologi, f.eks. bruk av radiosendere på fisk, kan 
bidra til å finne ut betydningen av ulike former for kunstige 
flommer i regulerte vassdrag. 

Stabiliteten i vannføringen er av særdeles stor betydning i 
regulerte vassdrag. Dersom vannføringen gjennom et kraftverk 
varierer, vil det bli tilsvarende variasjoner i elveområdene 
nedenfor. Grunnområdene vil da bli utsatt for tørrlegging og 
oversvømmelse. Fisk og næringsdyr vil på denne måten bli 
utsatt for stranding (Hvidsten 1985) ved f.eks. døgnreguler
ing. Det antas at ungfisk av laks er ekstra utsatt for tørr
legging ved lave temperaturer, fordi fisken da er lite aktiv 
og ikke istand til å forflytte seg så raskt som om sommeren. 

OPPSUMMERING 

Den primære oppgaven i tiden framover blir å forbedre mulig
hetene for produksjon av laks og fiske etter laks i vassdrag 
som allerede er regulert. For tiden er få nye utbyggings
prosjekter i lakseførende vassdrag aktuelle, men det fore
ligger en rekke eldre reguleringer der det er muligheter til å 
forbedre lakseproduksjonen. En gjennomgang av tidligere 
regulerte vassdrag ut fra nåværende oppdatert kunnskapsnivå, 
kan føre til at en del effektive tiltak kan settes iverk. 

Når det gjelder effekten av vassdragsregulering i laksevass
drag, varierer disse fra sterkt negative til positive. I de 
fleste tilfeller er imidlertid korttidseffekter studert, og en 
har relativt liten kunnskap om langtidseffekter. Naturen 
arbeider med naturlig utvalg av de best tilpassede individer, 
og dersom seleksjonspresset ved f.eks. en vassdragsregulering 
endres, vil overlevingen også endres. Det kan ta mange lakse-
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generasjoner før resultatet av store fysiske endringer (f.eks. 
vannføring, vanntemperatur) kommer til uttrykk i fiske
bestanden. 

på tiltakssiden er det viktig å se alle former for tiltak, 
herunder utsetting av fisk, forbedringer av leveområder og 
manøvreringsreglement under ett. Kombinasjoner av aktuelle 
tiltak kan ofte gi bedre resultat enn enkelttiltak. Kunnskapen 
om potensiale og effekter av presmoltutsettinger i regulerte 
vassdrag bør spesielt forbedres. 

Vanntemperatur styrer de fleste viktige stadier hos laksefisk. 
Detaljert kunnskap om betydningen av endringer av vann
temperatur på en del av livsstadiene hos laksefisk mangler. 
Bedre kunnskap om effekter på vekst og overleving hos presmolt 
laks av endringer i vanntemperatur bør prioriteres i framtida. 
Utvikling aven vekstmodell for laks er her sentralt. 

Vannføring er også viktig for laks, som er avhengig av å 
foreta lange vandringer mellom fødeområder, oppvekstområder og 
gyteområder. 

Økt kunnskap om kritiske grenser for vannføring for ut- og 
innvandring kan bidra til å bedre forholdene i en del 
regulerte laksevassdrag. 

Til slutt bør det pekes på behovet for å standardisere og 
videreutvikle metoder som anvendes for å analysere effektene 
av utbygging i regulerte vassdrag. Ny teknologi, f.eks. når 
det gjelder telling og registrering av vandrende fisk (tele
metri) gjør det mulig å analysere forhold som tidligere ikke 
var mulig. Videre bør metoder for telling og tetthets-bereg
ning av ungfisk, vekst- og næringsanalyser standardiseres på 
en slik måte at undersøkelser foretatt i ulike vassdrag kan 
sammenlignes på en bedre måte enn tidligere. 
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INNLEDNING 

I Norge dekker de litt over 800 kraftverksmagasinene over 40 % 
av landets ferskvannsareal. Ved oppdemminger er mer enn 1100 
km2 land satt under vann (Anon 1984). De fleste magasin er 
blitt dannet med utgangspunkt i en naturlig innsjø, men i 
mange tilfeller blir areal og volum av magasinet mye større 
enn det var i den naturlige innsjøen. Lagring av vann i maga
sin for kraftproduksjon medfører at det naturlige vassfør
ingsregime i nedenforliggende del av vassdraget endres vesent
lig. Samlet utgjør vassdragsreguleringer derfor en viktig del 
av vassdragsforvaltningen i Norge. Fiskebestander og utøvelse 
av fisket blir sterkt berørt av vassdragsreguleringer, og i 
denne oversikten tas opp virkninger på innlandsfisk i magasin 
og på elvestrekninger i Norge. 

KRAFTVERKSMAGASIN 

En rekke forhold i kraftverksmagasin, både fysiske og biolo
giske, bidrar til å gi et svært diverst bilde med hensyn til 
effekter på fiskebestander. Generelt medfører en innsjøregu
lering at det blir en lavere planteproduksjon, en lavere 
diversitet og produksjon av næringsdyr for fisk, og dermed en 
lavere fiskeproduksjon. Det skjer m.a.o. en oligotrofiering. 
Hvilke effekter en innsjøregulering skal få på fisk, er helt 
avhengig av de fysiske og biologiske endringene som finner 
sted i magasinet, og hvilke fiskearter som er til stede. Siden 
endringer i potensialet for fiskeproduksjon er nøye knyttet 
til endringene i zooplanktonsamfunn og bunndyrsamfunn, vil 
forekomst aven eller flere arter effektive zooplanktonetende 
fisk gi et helt annet resultat enn om det bare er en mindre 
tilpasset planktoneter som f.eks. aure til stede. I tillegg 
til endringer i næringsmengde, er det særlig endringer i 
rekruttering til fiskebestander som er avgjørende for slutt
resultatet for fisket. 

Fiskesamfunnet i reguleringsmagasin varierer fra de kompliser
te samfunnene med stort artsantall i mange lavlandsmagasin til 
høyfjellsmagasin med kun aure, eller aure sammen med et fåtall 
andre arter som røye, sik eller ørekyt. Effektene aven regu
lering vil dermed komme til å vise en geografisk variasjon. 

Fysiske og biologiske endringer 

De fleste magasin i lavlandet har relativt beskjedne regu
leringshøyder sammenlignet med mange høyereliggende magasin. 
Dette kan illustreres med situasjonen i Glomma-Lågen og Dram
mensvassdraget. Magasin med reguleringshøyder over 20 m ligger 
minst 900 m o.h., mens magasin med reguleringshøyder over 10 m 
ligger høyere enn 650 m o.h., og bare to reguleringsmagasin 
under 400 m o.h. har reguleringshøyder over 5 m (pr. 1974) 
(fig. 1.). 
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HØYDE OVER HAVET, m 

Høyde over havet (m) og reguleringshøyde (m) for 
kraftverksmagasin i Glomma-Laagen- og Drammens
vassdraget (pr. 1974). 

En generell slutning ut fra dette er at de største omforming
ene av tidligere innsjøer har funnet sted i høgfjellet. Her 
ligger dessuten de fleste magasin. I enkelte norske magasin 
kan reguleringshøyden komme opp i over hundre meter. I mange 
tilfelle er magasinet dannet ved at flere innsjøer er demmet 
ned, og reguleringshøyden kan da komme til å variere mye i 
ulike deler av magasinet. 

Særlig innenfor reguleringssonen blir det en sterk forenkling 
av habitattyper. Pga. årvisse nedtappinger i løpet av vinte
ren, med etterfølgende fylling av magasinet fra snøsmeltingen 
starter om våren, vil finere komponenter i bunnsubstratet 
eroderes som følge av bølgeslag, isskuring, bekke- og over
flateavrenning. Det fører til en masseforflytning fra strand
sonen til dypere vann. De fineste utvaska fragmentene som 
holder seg lenge svevende i vannmassen kan dessuten bli trans
portert ut av magasinet under tapping og transporteres nedover 
vassdraget. Ved reguleringen av Ustevann ble f.eks. store 
mengder breslam ført nedover Hallingdalsvassdraget og førte 
til tilgrumsing helt ned til Krøderen, med negativ effekt også 
på fiskeproduksjonen (Aass 1979). Både på grunn av erosjonen 
og selve tørrleggingen av strandsonen i et reguleringsmagasin, 
vil høyere vegetasjon forsvinne ved større regu~eringshøyder. 
Sluttresultatet blir at reguleringssonen og strandsonen er 
omformet til et langt mer ensartet miljø, dominert av minero
gent materiale, med grus, stein og bart fjell. I bratte og 
bølgeeksponerte strandsoner vil dødt organisk materiale bare 
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finnes flekkvis. på flatere strandpartier med mindre bølge
eksponering kan det likevel bli liggende mye organisk 
materiale, f.eks. torv fra neddemte myrer. 

Også på dypere vann skjer det en omforming av bunnsedimentene, 
i første rekke ved overlagring av den gamle bunnen med mate
riale transportert fra reguleringssonen og ved sedimentering 
av finere, utvaska partikler. Det øvre, mest næringsrike 
slammet i den tidligere innsjøen blir dekket med materiale 
transpGrtert fra reguleringssonen. Ofte vil dette materialet i 
hovedsak være minerogent, men i tilfelle der f.eks. myrområder 
er neddemmet, kan det bestå av mye torv (Jensen og Olsen 
1983) . 

Sekundærproduksjonen i innsjøer er i stor grad basert på 
levende og døde planter, dels dannet i selve innsjøen, dels 
tilført fra land og elver. En innsjøs planteproduksjon er 
fordelt på planteplankton, påvekstalger, høyere planter, moser 
og kransalger. Betydningen av det plantematerialet som til
føres utenfra i forhold til det som sjøen selv produserer, vil 
være avhengig av vegetasjonen i nedslagsfeltet, og m.a.o. blir 
høyde over havet viktig, samt dybdeforhold, areal og volum av 
magasinet, og også tilgangen på næringssalter. 

Ut fra dette kan vi forutsi at den negative effekten på fisk 
blir størst i høyfjellsmagasin. For det første er mange høy
fjellsvann grunne. Det medfører at slike innsjøer relativt 
sett har større areal dekket med planter, spesielt kortskudds
planter som brasmegras, enn djupe innsjøer. Siden høyere plan
ter forsvinner allerede ved reguleringshøyder rundt 5-10 m, 
blir det en forholdsmessig stor tilbakegang i primær
produksjonen når reguleringsamplituden kommer over denne 
høyden. Produksjonen av planteplankton er i tillegg lav, fordi 
høyfjellssjøer har et lavt innhold av næringssalter, og har en 
begrenset produksjonssesong, med en kort isfri periode om 
sommeren (fig. 2.). 
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dag-I (Omarbeidet etter Ensbyet al. 1984 (Årungen), 
og Tangen og Brettum 1978 (ø. Heimdalsvann) . 

Sammenlignet med lavlandssjøer får høyfjellssjøer dessuten 
mindre tilførsel av alloktont materiale i form av lauv, annet 
grovpartikulært plantemateriale, samt finere og løst organisk 
materiale. 
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I det uregulerte Øvre Heimdalsvann var produksjonen av plank
tonalger nesten like stor som samlet produksjon av høyere 
vannplanter og påvekstalger (Larsson et al. 1978). Produksjon
en av planktonalger får økende betydning med økende areal av 
innsjøer og magasin, og denne produksjonen vil raskt overstige 
produksjonen av høyere planter og påvekstalger. Med samme 
reguleringshøyde, vil derfor den negative effekten på energi
tilskudd til sekundærproduksjon synke med økende magasinareal 
(fig. 3). I et reguleringsmagasin med stor vannstandsamplitude 
vil omfordelingen av produksjon fra littorale til pelagiske 
områder måtte medføre at det samtidig blir en sterk omstruktu
rering av de samfunn som skal leve av det produserte plante
materialet. Relativt sett blir det en betydelig økning av 
zooplanktonsamfunnet, mens bunndyrsamfunnene blir sterkt 
redusert. Med økende reguleringshøyde vil de pelagiske ressur
sene dermed få økende betydning (fig. 3). Dette kan illustre
res med en studie foretatt i Aursjø-magasinet. Jensen (1979) 
beregnet at samlet tørrvekt av zooplankton i de deler av 
magasinet som har reguleringshøyder på 18,5-28,7 m var 19 300 
kg, mens bunndyrmengden tilsvarte 560 kg, dvs. forholdet 
mellom zooplanktonbiomasse og bunndyrbiomasse var som 34:1. I 
Gautsjøen som er en del av samme magasinet, men har en mindre 
reguleringshøyde (12,5 m) var vekten av zooplankton 8 100 kg, 
mens bunndyr veide 3 200 kg, eller et forhold som 2,5:1. 

Fig. 3. 
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Med en gitt reguleringshøyde vil betydningen av 
planteplankton i forhold til høyere planter og på
vekstalger øke med økende reguleringshøyde. Den 
negative effekten på bunndyr vil derfor øke med 
synkende areal og dybde av innsjøen som reguleres. 
Tilsvarende vil bruken av de pelagiske ressursene få 
økende betydning med økende reguleringshøyde. 
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I lavlandsmagasin med liten reguleringshøyde og store magasin
areal blir den negative effekten aven regulering på energi
tilskuddet til sekundærproduksjonen liten, nettopp fordi 
algeproduksjonen her i utgangspunktet vil være mange ganger 
større enn produksjonen av høyere planter. I store innsjøer, 
med eksponerte strender, vil dessuten strandvegetasjonen være 
svakt utviklet, selv før regulering. Likevel vil strandsonens 
dyreliv kunne bli like hardt rammet som i et høgfjellsmagasin 
med tilsvarende reguleringshøyde. 

Erosjon i reguleringssonen og utrasinger fra areal over høy
este regulerte vannstand (HRV) vil også kunne gi økt tilførsel 
av næringssalter. Dersom erosjonen ikke medfører vesentlig økt 
tilgrumsing, vil denne næringsalttilførselen som en korttids
effekt gi økt primærproduksjon og produksjon av zooplankton 
(Rodhe 1964). Reguleringshøyde, manøvreringsmåte og mektighet 
av finere løsmasser vil være avgjørende for i hvilken grad det 
skal bli tilgrumsing av magasinvannet etter et regulerings
inngrep. Størst effekt vil en få ved store nedtappinger der 
laveste vannstand ligger langt under strandsonen i den opp
rinnelige innsjøen, samtidig med at oppfyllingen av magasinet 
går seint etter en nedtapping (Borgstrøm 1973, Andersen 1979 
og Borgstrøm et al. 1992). 

Effekter på fiskens ernæring og habitatbruk 

Når bestandstettheten er lav, vil vi finne at bunndyr er 
viktigste næring for mange av våre fiskearter. Endring i 
fiskeproduksjon når en innsjø reguleres er derfor nøye knyttet 
til hva som skjer med bunndyrsamfunnene. 

Diversitet og produksjon av bunndyr er et samspill mellom 
næringsforhold, fysisk-kjemiske forhold, biologiske forhold 
som konkurranse og predasjon, og spredningshistorie for 
enkeltarter. Generelt synker både diversitet og produksjon av 
bunndyr med innsjøenes høyde over havet. Etter en regulering 
skjer det en sterk forenkling av bunndyrsamfunnene, både med 
bortfall av mange arter og en lavere produksjon. Utviklingen i 
Blåsjøen i Nord-Sverige (Grimås 1961, 1962) er trolig 
representativ for de fleste norske og svenske magasin med 
større reguleringshøyder, spesielt i magasin der HRV ikke er 
særlig mye over den gamle sommervannstanden. Da Blåsjøen ble 
regulert med 6 meters vannstandsamplitude, sank mengden bunn
dyr i reguleringssonen med 70 %, mens nedgangen i resten av 
magasinet var 25 %, og totalt for hele bunnarealet var ned
gangen på 50 %. Ved ytterligere 7 m senking av magasinet ble 
samlet nedgang i bunndyrmengde 70 % av mengden i den uregu
lerte innsjøen. Tilsvarende nedgang er registrert i Limingen 
(Aass 1963). 

Det er en nær sammenheng mellom mengden av organisk materiale 
og mengden av bunndyr. Dette ser en både i regulerte (Jensen 
1971) og i uregulerte innsjøer (Brittain og LilJehammer 1978) . 
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Ved mindre reguleringshøyder blir det relativt sett små en
dringer i fordelingen av organisk materiale, og høyere planter 
kan fremdeles forekomme i nedre del av strandsonen og i vind
beskyttete viker. For eks. etter reguleringen av Savalen med 
totalt 4,7 m, var marflo like tallrik på grunt vann ned til 5 
m som den hadde vært ved en reguleringshøyde på en meter 
(Stubsjøen og Hansen 1984). Forsvinner derimot hele vege
tasjonssonen, vil marflo raskt bli borte. Nilsson (1978) 
mener dette i stor grad også har sammenheng med at marfloa 
blir lettere nedbeitet når den ikke lengre finner skjul i 
vegetasjonen. 

Innenfor alle bunndyrgrupper blir det en nedgang i arts
antallet, men det kan se ut som om det etter de første årenes 
utradering av mange arter etter en regulering, skjer en viss 
nyetablering av flere større insektarter (Huitfeldt-Kaas 1935, 
Grimås 1964). Siden innsjøer i lavlandet har en langt rikere 
bunnfauna, vil samlet antall arter som forsvinner ved en 
regulering være størst i lavlandsmagasiner med så store 
reguleringshøyder at littoralvegetasjonen blir borte. 

Ved neddemming av myrarealer kan betydelige mengder organisk 
materiale bli tilgjengelig for bunndyrproduksjon, og dette 
organiske stoffet kan bidra til å opprettholde en høy nærings
tilførsel til bunndyrsamfunnet over en årrekke. I flere til
feller er det vist at selv ved store reguleringshøyder kan 
neddemming av torvmyrer gi økning i bunndyrmengden, i første 
rekke som en følge av økt mengde av enkelte fjærmyggarter, 
selv lang tid etter første gangs neddemming (Jensen og Olsen 
1983). Dette var bl.a. tilfellet i Gautsjøen, der det ble 
påvist at det på grunn av fjærmygglarver ble en bunndyrbio
masse som var 3-4 ganger større enn i den opprinnelige innsjø
en (Jensen 1979, 1982). I dette magasinet bestod bløtbunns
faunaen i tillegg til fjærmygg av fåbørstemark, ertemuslinger 
og Eurycercus lammelatus. på steinbunn i strandsonen ble det 
funnet få dyr og få arter (Jensen 1979) . 

Selv om det generelle bildet er dominert aven betydelig 
nedgang i diversiteten i bunndyrsamfunnet, er det likevel noen 
arter utenom fjærmygg som i absolutt mengde kan øke sterkt ved 
en regulering. Dette gjelder i særlig grad for en typisk 
arktisk art som skjoldkreps, Lepidurus arcticus. Ved innsjø
reguleringer har arten spredd seg til magasiner som ligger 
betydelig under dens naturlige høydegrense (Dahl 1932, Aass 
1969, Brabrand & Saltveit 1980 og Stubsjøen & Hansen 1984) . 
Det har også vært vellykket utsetting av skjoldkreps i regu
leringsmagasin (Aass 1991). I likhet med fjærmygg kan skjold
kreps også få masseforekomst i innsjøer der det er mye ned
demmet torv (Borgstrøm 1970). I innsjøer med effektive zoo
planktonetere vil skjoldkrepsen ha mindre muligheter, fordi 
den da kan bli spist opp allerede i planktonfasen. Etter 
introduksjon av ørekyt i et magasin der skjoldkreps hadde vært 
viktigste aurenæring, predaterte ørekyten 2. og 3. stadie 
skjoldkreps, med den følgen at skjoldkreps utgjorde lite som 
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aurenæring (Borgstrøm et al. 1985). Da større ørekyt nærmest 
ble utradert i samme magasin etter en kraftig infeksjon med 
remorm (Ligula intestinalis), fikk skjoldkreps igjen en 
bestandsoppgang og ble viktig som næring for aure (Garnås og 
Enerud 1988) . 

Krepsdyret Mysis relicta kommer i en særstilling. Siden det i 
stor grad finnes på større dyp, og er en art som særlig utnyt
ter pelagiske næringsressurser, blir den trolig lite berørt av 
en regulering. på grunn av sin naturlige utbredelse har Mysis 
manglet i høyereliggende innsjøer, men den er her i landet 
satt ut i flere magasin i Trøndelag, og den har seinere spredd 
seg til nedenforliggende innsjøer (Gunnerød 1977). Etablering 
aven Mysis-bestand fører i alle innsjøene til en sterk ned
gang i mengden vannlopper (Cladocera), og i de fleste til
feller gir dette negative effekter for planktonetende fiske
arter som røye (Arnekleiv & Koksvik 1986, Langeland et al. 
1986 og Langeland 1988). I flere av innsjøene der det også er 
lake, har røyebestanden gått særlig sterkt tilbake. I Gjevil
vann derimot, så utsettingen ut til å ha hatt en svært positiv 
effekt på røye de første årene etter at Mysis var vel eta
blert, med bl.a. økt vekstrate og samlet inntak av Mysis 
(Garnås et al. 1980 og Garnås & Gunnerød 1983) . 

Ved noen reguleringer er det som en korttidseffekt blitt en 
klar økning i zooplanktonmengden (Axelson 1961). I andre 
undersøkelser er det derimot påvist at zooplanktonmengden ikke 
er større i reguleringsmagasin enn i uregulerte innsjøer, og 
for enkelte arters vedkommende forekommer de i små mengder 
(Lotmarker 1964). Det er likevel vanskelig å skille den 
direkte reguleringseffekten på zooplankton fra den indirekte 
effekten forårsaket av økt planktonpredasjon. på lang sikt er 
det lite trolig at zooplanktonsamfunnet blir særlig påvirket 
som følge av selve reguleringen (Elgmork 1970). Nærings
tilbudet for planktonetende fisk vil derfor bli langt mindre 
endret ved en regulering sammenlignet med tilbudet for bunn
dyretende fisk. 

Siden det er høyereliggende magasin som generelt har størst 
reguleringshøyde, vil det også være her vi finner de største 
endringene i fiskeproduksjon. I disse magasinene er aure ofte 
eneste art, eller forekommer sammen med røye. Problemet for 
aure er todelt. For det første betyr nedgangen i bunndyr
mengder og antall arter av bunndyr at tilgjengelig næring for 
aure blir særlig sterkt redusert. Siden nedgangen av bunndyr 
øker med reguleringshøyden, må det forventes størst negativ 
effekt i små, grunne innsjøer som får stor regulerings
amplitude, dvs. særlig i mindre høyfjellsmagas.;.ner. Nedgangen 
i næringsmengde for aurebestanden gir seg raskt utslag i 
nedsatt individuell vekstrate og tidlig vekststagnasjon. Det 
er likevel mange unntak til denne generelle beskrivelsen. I 
magasin der skjoldkreps får etablert store bestander, kan det 
være relativt god tilvekst på aure selv om magasinet har stor 
reguleringshøyde (Borgstrøm 1970b og Enerud & Garnås 1988). 
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Det omlag 50 år gamle reguleringsmagasinet Bergsjø i Halling
dal har fremdeles en aurebestand med god tilvekst selv om det 
er 10 meters regulering. Veksten er vesentlig bedret i seinere 
år, samtidig som skjoldkreps, linsekreps og dyreplankton 
utgjør over 70 % av mageinnholdet (Enerud og Garnås 1988). 
Trolig viser dette eksemplet fra Bergsjø betydningen av at det 
opprettes en fiskebestand som er i balanse med næringsdyr
produksjonen. 

Reguleringshøydens betydning for aurebestanden kan illustreres 
med mengde aure tatt under prøvefiske i et magasin (Stols
vannsmagasinet) som er dannet ved neddemming av flere innsjøer 
som har fått ulik reguleringshøyde. Garnås og Gunnerød (1981) 
fant her en signifikant nedgang både i vekt per garnserie 
(fig. 4.) og i middelvekt for aure med økende regulerings
høyde. 
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Utbytte i kg pr. prøvegarnserie i deler av Stols
magasinet i Hallingdal med ulik reguleringshøyde 
(omarbeidet etter Garnås og Gunnerød 1981) . 

Tilsvarende fant Garnås et al. (1981) i en regional undersø
kelse av reguleringsmagasin i Sør-Norge at både mengde fisk 
uttrykt som antall og vekt per garnserie, vekst og kondisjon 
viste en avtakende tendens med økende regulerinqshøyde i 
allopatriske bestander av aure (fig. 5.). 
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Utbytte i kg pr. prøvegarnserie i reguleringsmagasin 
i Sør-Norge i forhold til reguleringshøyden (om
arbeidet etter Garnås et al. 1981). 

Reguleringseffekten kommer også klart fram ved en sammenlig
ning av aurens diett i den regulerte Limingen og i Gjersvika. 
Gjersvika er en d~l av Limingen, men vannstanden her holdes 
oppe med en grunndam. I selve Limingen dominerer terrestre 
insekter og fisk i aurens diett, mens bunnlevende dyr er helt 
dominerende i dietten i Gjersvika (Aass et al. 1972) 
(fig. 6.). 
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1972) . 
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så lenge aure er eneste art i et magasin, kan den også til en 
viss grad kompensere bunndyrtapet i dietten ved å ta en større 
andel store zooplanktonarter og opptre som en .relagisk art 
(Aass 1969, Brabrand & Saltveit 1988, Garnås & Enerud 1988 og 
Borgstrøm et al. 1992). Når aure i et reguleringsmagasin 
opptrer sammen med mer effektive zooplanktonetere som f.eks. 
sik og røye, vil aure klart komme dårlig ut (Brabrand og 
Saltveit 1988). Sik er generelt den mest effektive zooplank
tonpredatoren av disse tre artene. Både sik og røye vil 
strukturere zooplanktonsamfunnet på en slik måte at de gjen
værende arter og størrelser av zooplankton blir nærmest 
utilgjengelig som føde for aure (Nilsson og Pejler 1973) . 

Både i uregulerte og regulerte innsjøer er det klare for
skjeller mellom diett og habitatbruk hos aure og røye når de 
to artene forekommer sammen (Nilsson 1955, 1960, 1961); de to 
artene er adskilt store deler av året, med aure som okkuperer 
de grunne deler i littoralsonen, og røye i dypere deler og i 
pelagialsonen. Røya utnytter i større grad enn auren dyre
plankton. Ved en regulering skjer det en forskyvning mot den 
pelagiske sonen og med større vekt på zooplankton og fjærmygg 
som føde (Nilsson 1961 og Jensen 1985) . 

I innsjøer der aure finnes sammen med sik og ørekyt, blir det 
ofte en klar ressursdeling mellom aure og sik, med en full
stendig pelagisk dominans av sik (Brabrand 1988 og Brabrand og 
Saltveit 1988). I de fleste magasin med aure og sik er aure
bestanden liten eller mangler. Dette kan ytterligere for
sterkes når andre planktonspisende fisk kommer i tillegg. Selv 
om sikbestanden reduseres sterkt, slår dette ikke ut i bedret 
vekst hos aure, fordi zooplanktonet ikke blir mer tilgjengelig 
for aure (Saltveit og Brabrand 1989). I en del slike magasin 
skjer det imidlertid et næringsskifte hos aure over til 
f.eks. krøkle- og sikdiett (Aass 1973 og Saltveit & Brabrand 
1988) . 

I mange magasin forekommer aure og abbor sammen, gjerne med 
ørekyt i tillegg. I for eks. Åbjøravassdraget er det flere 
eldre magasin med abbor og aure. på tilsvarende måte som i 
allopatriske aurebestander, sank utbyttet av aure pr. serie 
med økende reguleringshøyde, mens utbyttet av abbor økte med 
reguleringshøyden (Garnås og Gunnerød 1982). I de to magasin
ene med størst reguleringshøyde bestod relativt store areal av 
tidligere neddemte landareal, og dette kan ha skapt gode 
rekrutteringsforhold for abbor. Samtidig er abbor både en 
effektiv planktonpredator og bunndyrpredator, og vil dermed 
også kunne utnytte all tilgjengelig næring i magasinene like 
godt eller bedre enn aure. I tillegg er abbor en mer effektiv 
ørekytpredator enn aure (Brabrand og Saltveit 1988). Ørekyt 
kan etablere store bestander i regulerte innsjøer (Borgstrøm 
og Saltveit 1975), og abbor kan dermed få et betydelig vekst
potensiale når ørekyt er til stede. 
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For røye og sik som er langt bedre tilpasset zooplanktondiett 
enn aure, vil en nedgang i bunndyrmengde i mange tilfelle få 
liten betydning. Særlig i lavlandsmagasin med sik eller andre 
planktonetere er det meget høye avkastninger. I f.eks. 
Sperillen som er et typisk lavlandsmagasin med en regulerings
høyde på 2,3 m, og med ialt 10 fiskearter, hvorav sik er den 
viktigste, utgjør sikfangsten omlag 10 tonn eller 2,7 kg/ha 
(Enerud og Garnås 1991). Også i Mjøsa har det vært et for
holdsvis stort utbytte av zooplanktonetende fisk, særlig av 
lagesild (Aass 1978 a). I tillegg er her produksjonen av aure 
i vesentlig grad basert på konsum av planktonetende fisk, 
særlig krøkle (Aass 1973 og Skurdal et al. 1992). 

Å skille reguleringseffekt fra effekt av bestandstetthet og 
endringer i beskatning kan være komplisert. Et eksempel på 
dette er sikbestanden i Goppolen-magasinet, der veksten økte 
betydelig som en følge av hard utfisking (Saltveit og Brabrand 
1988). Gjennomsnittlig fangststørrelse var bare 100 gram i 
1980, mens den under bestandsreduksjonen gradvis økte, og fram 
til 1986 var øket til ca. 175 gram, eller nær en fordobling av 
vekta. Også i Sperillen der siken i 1989 oppnådde en størrelse 
på nærmere 35 cm etter seks vekstsesonger, er det skjedd en 
forbedring i tilveksten ved økt beskatning (Enerud og Garnås 
1991) . 

Reguleringer kan også føre til sesongmessige endringer i 
fordelingen av fisk i et magasin. Som følge av store ned
tappinger og trolig som en følge av sterk vannstrøm i trange 
sund og nær tappestedet kan f.eks. røye akkumuleres på slike 
steder, selv om det ikke er noen næringsvandring (Aass 1970). 
Slike ansamlinger av røye på bestemte steder om vinteren har 
ført til at også fiskerne samles her og gjør store fangster. I 
f.eks. Tunhovdfjorden kan 75 % av samlet fangst tas ved pilke
fiske på disse spesielle strømpartiene (Aass 1970). 

For enkelte eldre magasin kan det bli aktuelt å utvide maga
sinvolumet, spesielt ved at det blir tillatt med større ned
tappinger enn før. I år der dette nedre, utvida magasinvolumet 
blir utnyttet, kan det bli betydelig erosjon i regulerings
sona, med sterk tilgrumsing i magasinet. Dette blir særlig 
markert i år med sein fylling om våren og sommeren. Slike 
tilfeller er godt dokumentert fra f.eks. Mårvann, Ringedals
magasinet og Ustevann (Aass 1979, Borgstrøm 1973 og Borgstrøm 
et al. 1992) (fig. 7.). "o 
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Økt turbiditet reduserer primærproduksjonen (Lloyd et al. 
1987). Tilgrumsingen fører dessuten til en radikal omforming 
av zooplanktonsamfunnet, spesielt fordi vannlopper ser ut til 
å bli sterkt negativt påvirket. I breslampåvirket innsjøer i 
Alaska var zooplanktontettheten bare 5 % sammenlignet med 
klarvannssjøer, og vannlopper manglet helt (Lloyd et al. 
1987). Det samme ser en i breslampåvirket norske innsjøer 
(Blakar & Jakobsen 1979 og Elgmork & Eie 1989). Zooplankton
samfunnet får dermed en lav tetthet, med dominans av hoppe
kreps, og zooplankton som føde for fisk går radikalt ned 
(Borgstrøm et al. 1992). 

Rekrutteringsendringer 

Rennende vann er det mest vanlige gytehabitatet for aure, selv 
om den også kan gyte i innsjøer (Jensen & Senstad 1962 og 
Andersen 1982). Aurebestander blir derfor ofte påvirket ved 
reguleringer og oppdemminger. Høyfjellsmagasin kommer igjen 
dårligst ut, fordi elvearealer for gyting og oppvekst av 
aureunger her kan være svært begrenset, selv uten oppdemming
er. Lav årlig rekruttering kan slå sterkere ut for bestanden 
enn nedgangen i næringsmengde, noe bl.a. Aass (1992) har vist 
for enkelte høyfjellsmagasin. I mange reguleringsmagasin i 
Finnmark, f.eks. i Adamselvvassdraget og Gandvik- og Gallo
vassdraget er rekrutteringen til flere aurebestander helt 
ubetydelig etter reguleringene (Solbakken & Kristoffersen 1986 
og Svenning & Kristoffersen 1986) . 

Likevel er det bemerkelsesverdig stor rekruttering til mange 
magasin der gyte- og oppvekstareal på tilløpselver synes å 
være svært begrenset. Selv med betydelige mengder utsatte 
aureunger i slike magasin, utgjør likevel fisk rekruttert 
naturlig hoveddelen av fangstene (Aass 1991), og et av spørs
målene som reiser seg er bl.a. om det har funnet sted en 
adaptasjon til gyting i selve magasinet, f.eks. i de neddemte 
elveløpene. Det kan også tenkes at innvandring av rekrutter 
fra elvene skjer ved en lavere alder når innsjøbestanden er 
liten (Borgstrøm 1992). En gitt elvestrekning kan m.a.o. 
tenkes å produsere et varierende antall rekrutter, avhengig av 
tettheten av innsjøbestanden. 

Siden næringstilgangen, spesielt i store magasin og med store 
utgangsbestander av røye eller sik, ikke endres vesentlig 
etter regulering, vil det være rekrutteringsendringer som i 
første rekke gir seg utslag i kvantitative endringer både 
m.h.t. antall fisk og fiskens vekst. Når både sik og røye 
dessuten kan gyte på stille vann, kan rekrutteringen endres 
betydelig, både i positiv og negativ retning. Erosjonen skaper 
større gyteareal, og dersom gytested og klekketidspunkt er 
avstemt med nedtappingen av magasinet, kan det føre til økt 
årlig rekruttering. Både i regulerte og uregulerte innsjøer 
kan rekrutteringen til røye bli så stor i forhold til nærings
grunnlaget at det blir stagnasjon i vekst ved liten fiske-
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størrelse. Ligger imidlertid gytearealene så grunt at de 
tørrlegges før klekking, kan det gi redusert årlig rekrutte
ring. Dette er sannsynligvis hovedårsak til at utbyttet av 
aure/røye på settegarn er høyere i eldre reguleringsmagasin i 
Trøndelag enn i uregulerte innsjøer (Jensen 1979). I eldre 
reguleringsmagasin over 2 km2 fant han et gjennomsnittlig 
utbytte pr. garnnatt på 639 g, mens det tilsvarende utbyttet l 

uregulerte vann var 328 g. Etter utvidet senking av Savalen 
fikk røya etter noen år en sterk vekstøkning (Stubsjøen og 
Hansen 1984), samtidig som plankton i dietten endret seg fra 
Bosmina ~ til Bythotrephes longimanus. Sannsynligvis 
skyldes dette at mange gyteplasser for røye ble tørrlagt før 
klekking slik at rekrutteringen til bestanden ble redusert. 

I mange magasin, selv med ekstreme reguleringshøyder, oppnår 
en del av aurebestanden individuelle vekter på over 10 kg. Den 
mest kjente av disse aurebestandene er Tunhovdstammen, som ser 
ut til å ha adaptert til røyediett. En meget stor andel av 
Tunhovdaure som oppnår lengder over 25 cm, slår over på røye
diett, og selv etter overføring til andre innsjøer beholder 
Tunhovdauren sin evne til å leve av røye (Aass 1984). Siden 
evnen til røyepredasjon for denne stammen kan være genetisk 
bestemt, er den en meget verdifull fisk både i regulerte og 
uregulerte innsjøer der det er problem med stor rekruttering 
og tidlig vekststagnasjon hos røye. 

Sik kan gyte i mange større tilløpselver til magasin, og i 
slike tilfeller får reguleringsamplituden i magasinet lite å 
si for rekrutteringen. Yngelen driver ned i magasinet straks 
den kommer opp fra gytegrusen (Brabrand & Saltveit 1986 og 
Næsje et al. 1986), og sikungene blir dermed heller ikke 
avhengig av sommervassføringen i elvene. 

Mye fisk kan tapes ved uttapping av magasinet (Dahl 1933, Aass 
1970 og Borgstrøm & Saltveit 1981). F.eks. fra pålsbufjorden 
er det antatt at 11-33 % av den voksne del av røyebestanden 
vandrer ut av magasinet (Aass 1970). Uttapping kan også føre 
til tap av sik. Enkelte år blir flere tusen stor sik 
registrert på silrammene i lukehusene for tappetunneler fra 
Norsjø i Telemarkvassdraget (Borgstrøm og Saltveit 1981). 
Siden dette er sik i fangbar størrelse, representerer utvand
ringen et direkte tap for fiskerne. Hovedutvandringen fra 
Norsjø fant sted i februar-mars, kanskje i forbindelse med 
ansamling av gytende vintersik på dypt vann. 

RENNENDE VANN 

Magasinering av vann og overføring av vann mellom vassdrag for 
produksjon av elektrisk kraft medfører at årsavløpet i vass
drag nedenfor blir endret. på noen strekninger kan vassfør
ingen permanent bli redusert, på andre kan den bli utjevnet. I 
vassdrag som får overført vann, kan årsavløpet øke mye. Dess
uten kan det i mange elver bli større regelmessige variasjoner 
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over døgnet pga. at kraftproduksjonen reguleres etter etter
spørselen. De fysiske endringene på rennende vann etter en 
vassdragsregulering blir derfor langt mer komplekse enn i 
magasin, og effektene på fisk blir tilsvarende svært variable. 

Større vassføringer begrenser mulighetene for direkte observa
sjoner og innsamlinger i elver. Forholdene etter regulerings
inngrep er derfor best studert i elver med redusert vass
føring. Generelt foreligger lite informasjon om forholdene på 
strekninger med økt eller utjevna vassføring. 

Elvestrekninger 

Hynes (1972) refererer til flere undersøkelser der det er 
påvist at store flomtopper reduserer bunn faunaen mye. Ved å 
fjerne flomtopper kan det derfor tenkes at bunn faunaen blir 
mer stabil. Dette kan også få en positiv effekt for fisk. Selv 
ved store permanente reduksjoner i vassføring kan mesteparten 
av elveleiet ha et vanndekket areal. Tilgjengelig areal for 
yngel og ungfisk blir dermed lite påvirket, selv om oppholds
arealet for større fisk er sterkt redusert (se f.eks. 
Stalnaker 1979). Det kan imidlertid tenkes at endring i vass
føring forskyver dominanseforholdet mellom fiskearter. 

Både i elver med sterkt redusert vassføring på grunn av over
føringer og i elver der det er naturlig ekstremt små sommer
vassføringer kan produksjonen av aureunger bli stor (Borgstrøm 
& Heggenes 1992 og Borgstrøm & Skaala 1992). Dette forutsetter 
imidlertid at vassføringen om høsten er så stor at elvestrek
ningene blir tilgjengelige for gytefisk. Ved små vassføringer 
kan samlet tilgjengelig habitat for fisk bli redusert. Når 
habitatheterogeniteten dessuten er liten, vil ulike stør
relsesgrupper bli tvunget til å utnytte det samme habitatet. 
Dette kan føre til større vekslinger i styrken på årsklasser 
(Bohlin 1977, 1978), sammenlignet med en elv der vassføring og 
substrat i elveleiet gir større habitatheterogenitet. 

I elver med små vassføringer kan bestander av laksefisk dess
uten økes vesentlig ved ulik inngrep i selve elveleiet, f.eks. 
ved anlegg av dypere høler, øke skjulmuligheter og gjøre 
bunnen mer heterogen ved utlegging av større stein, og få 
vekslinger mellom strykstrekninger og høler (Burgess og Bider 
1980). 

Produksjonen av fiskeunger kan være stor selv om vassføringen 
blir mye redusert, men det kan tenkes at predasjonen på fiske
unger av f.eks. mink vil øke sterkt, fordi minken kan jakte 
effektivt i hele elveleiet ved små vassføringer. Spesielt i 
elver der andre aktuelle byttedyr for mink som f.eks. fersk
vannskreps, mangler. Heggenes og Borgstrøm (1988) fant at mink 
i løpet av kort tid tok en vesentlig del av aurebestanden i en 
bekk med liten vassføring i Nordmarka. 
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I en elv i Sør-England der det var liten sommervassføring, 
mens vassføringen om vinteren er stor, fant Solornon og 
Paterson (1980) en positiv sammenheng mellom al'.tall 0+ aure i 
oktober og vassføringen i foregående april, uavhengig av om 
det var lite eller mye vann i elva om sommeren. De forklarer 
dette med at antall territorier som kunne dannes av 0+ aure 
ble bestemt av vassføringen på den tida yngelen kom opp av 
grusen etter klekking. I regulerte elver i Norge med redusert 
vassføring vil som regel vassføringen være mye større på våren 
og forsommeren enn både seinere på sommeren og om vinteren. 
Det kan likevel være grunn til å se nærmere på om det kan være 
noen kritiske perioder der vassføringen vil være bestemmende 
for hvor mange fisk som seinere vil finnes i elva. 

Strekninger med utjevnet vassføring er typisk for elver der 
vann fra magasin skal utnyttes i nedenforliggende kraftverk 
eller på strekninger nedenfor kraftverksutløp. I noen til
feller vil variasjon i kraftproduksjonen over døgnet kunne gi 
store fluktuasjoner i vassføringen selv om det som døgnmiddel 
er en utjevnet vassføring. Slike fluktuasjoner medfører at 
elvearealer jevnlig blir utsatt for rask tørrlegging, særlig 
like nedenfor kraftstasjonene. Spesielt for aureunger kan det 
bli store tap under slike forhold, slik det f.eks. er påvist i 
Nidelva (Hvidsten 1985) . 

Elvestrekninger nedenfor kraftverk kan også få store 
temperaturendringer, med høyere vintertemperatur og lavere 
sommertemperatur. De lave sommertemperaturene kan slå ut i 
nedsatt fiskevekst (Saltveit 1990). 

Elvemagasin 

Elvemagasin er en langt vanligere utbyggingsform i mange andre 
land enn i Norge, og det finnes mye litteratur om økologiske 
effekter som følge av oppdemming av elver (se f.eks. Ward & 
Stanford 1979, Lillehammer & Saltveit 1984, Petts 1984 og 
Petts et al. 1989). Elvemagasin vil fungere som vandrings
hindre selv om det anlegges en effektiv fisketrapp (Qvenild og 
Linløkken 1989). Det viktigste er likevel at anlegg av elvema
gasin betyr en omforming avelvestrekninger til innsjøer. 
Fiskesamfunnet kan endres fra et typisk elvesamfunn til et 
innsjøsamfunn (fig. 8.), og ofte forsvinner mange arter 
(Northcote et al. 1985). Den vanlige utviklingen i fiskesam
funn i svenske elvemagasin har vært en tilbakegang for aure og 
harr, mens innsjøarter som sik, abbor, hork, gjedde, mort og 
lake har øket (Anderson 1978). En tilsvarende utvikling er 
registrert i norske elvemagasin med flerarts fiskesamfunn 
(Garnås & Gunnerød 1981 og Borgstrøm & Løkensgard 1984) 
(fig. 9.). Allopatriske aurebestander i elvemagasin kan være 
store (Aass 1981), og tilbakegangen av aure i elvemagasin med 
flerarts fiskesamfunn kan derfor være et resultat av konkur
ranse, predasjon eller rekrutteringssvikt. 
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Fig. 8. Relativ mengde av fiskearter med ulik næringsøkologi 
i Volta-dammen og i Volta-magasinet etter dam
bygging. (P): planktonetere, (H): planteetere, (SF): 
substratetere , (I): invertebratetere, (FP): fiske
predatorer, og (O): omnivore arter (omarbeidet etter 
Payne 1986). 
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Fig. 9. Antall fisk fanget pr. garnserie på stilleflytende 
strekning i Glåma med utjevna vassføring ovenfor 
Høyeggamagasinet (Seksjon B), i Høyeggamagasinet, og 
på strekning med større fall og redusert vassføring 
nedenfor Høyegga (Seksjon D) (omarbeidet etter 
Borgstrøm og Løkensgard 1984). 
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Effekt på fiskevandringer 

Anlegg av dammer i innsjømagasin og elvemagasin blir som regel 
et vandringshinder for oppvandrende fisk. Mange innsjøbestan
der som før dambygging hadde gyte- og oppvekstareal på utløps
eIver er derfor falt ut, og det blir en større grad av iso
lering av fiskebestander innen et vassdrag. Dette er f.eks. 
tilfellet i Osensjøen og Søre Osa (Jonsson og Sandlund 1979) 

Fiskevandringer i regulerte vassdrag er imidlertid lite 
studert her i landet. I det uregulerte Trysilvassdraget viste 
Andersen (1968) at harren kunne deles i stasjonære bestander 
og bestander som foretok lange gyte- og næringsvandringer. 
Tilsvarende vandringer er beskrevet for harr i Glomma og Rena, 
men etter reguleringene ser det ut for at det bare er rester 
igjen av den langtvandrende harren, og det er den mer små
vokste, stasjonære typen som nå dominerer (Qvenild og 
Linløkken 1989) . 

Også lange ørretvandringer foregår i elver. I den regulerte 
Glomma er det registrert slike vandringer fra Strandfossen ved 
Elverum med gjenfangster i Søndre Rena, Imsa og Nedre Atna 
opptil 120 km lengre oppe. Auren i Glomma ser også ut å passe
re flere fisketrapper som er anlagt i tilknytning til 
elvemagasinene (Qvenild og Linløkken 1989). Vassføringen kan 
imidlertid være bestemmende for slike vandringer. Særlig i 
elver med stor, vandrende gytefisk vil små vassføringer bli et 
vandringshinder. Dette ser vi også i uregulerte elver med 
liten sommervassføring som f.eks. i Sandvikselva (Rosseland 
1965). I Lågen vil vassføringer under 20 m3 sek-1 hindre gyte
vandringen for storaurestammen der (Kraabøl og Arnekleiv 
1992). I f.eks. fisketrappa i Hunderfossen har alle 
størrelsesgrupper av aure vanskeligheter med å gå opp trappa 
når vassføringen er lavere enn 10 m3 sek-lover dammen, og stor 
aure får problemer ved en vassføring under 20 m3 sek-I (Jensen 
og Aass 1991). Tilsvarende kan store vassføringer også bli et 
vandringshinder (Jensen og Aass 1991). 

Effekt på utøvelsen av fisket 

Innlandsfisket i mange regulerte elver har et betydelig om
fang, spesielt i endel elver der sommervassføringen er rela
tivt stor, og gjerne utjevna på årsbasis. Vassføring og fall
forhold får stor innflytelse på både fiskeproduksjon og fangst 
av fisk i regulerte elver. Aass (1978b, 1984) viste dette for 
aurefisket i Hallingdalselva. på en strekning med minstevass
føring på henholdsvis 2,5 og 10 m3 sek-1 0m vinteren og sommeren 
var utbyttet omtrent det halve av utbyttet på en strekning 
lengre nede i elva der vassføringen er betydelig større, men 
der elva også har et flatere lengdeprofil. Også i andre regu
lerte elver som f.eks. Hemsil tas det langt mer aure på 
stilleflytende parti (Eikredammen) enn på strykstrekninger 
(Aass 1983). 
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I andre aureeIver der vassføringen er stor og ~tjevnet på 
årsbasis, er det en betydelig sportsfiskeinnsats. på de øvre 
9,5 km av Tinnelva var sportsfiskeinnsatsen over 1300 timer 
pr. km elv, med en gjennomsnittlig fangst pr. fisketur på 6-7 
aure, og med en samlet fangst på 78,3 kg pr. km elv (Heggenes 
1983, 1987). 

I regulerte vassdrag med flerarts fiskesamfunn som f.eks. i 
Pasvikelva, foregår sportsfisket gjerne på aure og harr på 
strykstrekninger, mens det fiskes etter sik, gjedde og abbor 
med garn i innsjøer, elvemagasin og på stilleflytende strek
ninger (Kristoffersen og Sterud 1985). Som følge av oppdemm
inger for inntaksmagasinene til kraftverkene er strykstrek
ninger blitt sterkt redusert, og aure- og harrbestanden er 
gått tilbake (Kristoffersen 1984) . 

Også i Glåma i Stor-Elvdal er det særlig fisket etter harr og 
aure som dominerer. Etter overføringen av Glåmavann til 
Rendalen, har utbyttet av disse to artene gått sterkt tilbake 
(Løkensgard & Borgstrøm 1974 og Qvenild & Linløkken 1989) 
(fig. 10.). 
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Fig. 10. Fangststatistikk for aure og harr i Glåma i Stor
Elvdal, målt som antall og vekt i gram pr. fisketime 
(etter Qvenild og Linløkken 1989) . 
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Mye av tilbakegangen skyldes at fiskeinnsatsen i elva har økt 
sterkt, fra 67 timer pr. km elv i 1969 til 660 timer pr. km i 
1987, men noe av nedgangen i fangstutbyttet blir også til
skrevet endring i vassføringen (Qvenild og Linløkken 1989) . 

TILTAK FOR Å REDUSERE SKADEVIRKNINGER 

Om vi tar utgangspunkt i fisket, vil det være en rekke tiltak 
som kan være aktuelle for å redusere skadevirkningene av 
vassdragsreguleringer: 

I magasiner 

* Fastsette reguleringshøyder og manøvreringsreglement ut 
fra antatte skadevirkninger. 

* Anlegge grunndammer der vannspeilet i deler av magasinet 
kan opprettholdes under nedtapping av hovedbassenget. 

* Bedre naturlig rekruttering. 
* Støtteutsettinger når rekrutteringen svikter og naturlig 

rekruttering ikke kan forbedres. 
* Utsetting av fiskeetende fisk når det er overskudd av 

små, planktonetende fiskearter til stede. 
* Endring av fiskeregler for å regulere rekruttering og 

beskatning i forhold til vekstpotensialet fisken har i 
magasinet. 

* Retta beskatning mot arter og størrelser som har for stor 
tetthet. 

* Utsetting av nye næringsdyr, f.eks. skjoldkreps. 

på elvestrekninger 

* Minstevassføring. 
* Få et vassføringsregime tilpasset viktige biologiske 

forhold som f.eks. gytevandring, gyting, klekking. 
* Terskelbygging. 
* Andre biotopjusterende tiltak i elveleiet. 
* Bygging av fisketrapper og lignende innretninger som 

sikrer vandringsmuligheter. 
* Støtteutsetting av fisk. 
* Tilpasse fiskeregler og beskatning til regulert vass

føring. 
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1. INNLEDNING 

Lirnniske økosystemer er blant de naturtyper som i størst grad 
utnyttes og ofte ødelegges av ulik menneskelig virksomhet, 
både globalt, nasjonalt og lokalt. En rekke dyre- og plante
arter er helt avhengige av disse naturmiljøene og vi finner et 
stort spekter av spesielle tilpasninger. Ikke minst gjelder 
dette for mange fuglearter som kun kan reprodusere, overleve 
og opprettholde livskraftige bestander dersom et nett av slike 
våtmarker forvaltes i et langsiktig perspektiv basert på 
økologiske prinsipper (Håland et al. 1988). Vannøkosystemer 
nyttes av mange fuglearter til alle årstider, i nordlige 
områder dog begrenset av klimatiske faktorer der isforhold 
ofte er avgjørende. Noen fuglearter kan finne alle sine livs
krav tilfredstillet i samme område året rundt (eks. fossekall 
Cinclus cinelus) , men typisk for mange nordlige arter er et 
årlig trekk til (høsttrekk) og fra (vårtrekk) mer gjestmilde 
vinterkvarterer (eks. strandsnipe Actitis hYQoleucos). Alle de 
trekkende artene er avhengig av et nett av rasteplasser mellom 
hekkeområder og vinterkvarter. på rasteplassene er fuglene 
avhengig av å finne rikelig med næring og ro dersom trekket 
skal kunne gjennomføres. Opphold på rasteplasser nært hekke
områdene kan også være helt avhengig aven vellykket hekking, 
ettersom mange arter bygger opp sine kroppsreserver i slike 
områder, reserver for territorieforsvar, vakthold, egglegging, 
ruging og ungepass. 

Hvor står så norsk vassdragsnatur i dette bildet? Norge er 
rikt på vann og vassdrag, de oppviser en stor typemessig 
variasjon og er representert i alle landsdeler. Dette har gitt 
en lang rekke fuglearter muligheter til å etablere livs
kraftige bestander innenfor landets grenser. Av de 242 artene 
som er påvist hekkende i Norge (235 som regelmessige hekke
fugler), er mellom 60 og 70 arter knyttet til ferskvannsøko
systemene i større eller mindre grad, dvs. mellom 20 og 30 % 
av den hekkende norske fuglefauna. Pr. 1992 er totalt nærmere 
150 vannfuglarter påvist i Norge. Hvordan vi forvalter våre 
vassdrag og vassdragsnære natur har derfor en vesentlig inn
virkning på en sentral dyregruppe i Norges natur. 

I det følgende vil jeg først gi en generell vinkling på pro
blemene den anvendte forskning står overfor når målet er å 
vinne kunnskap om virkninger av ulike typer inngrep, i denne 
sammenheng spesielt virkninger av vassdragsreguleringer. Jeg 
har valgt å gi denne generelle overbygning fordi problemkom
plekset på mange måter representerer et ungt forskningsfelt. 
Det er sjelden at virkninger på organismer i naturen kommer 
fra kun en type virksomhet aleine og ulike typer og nivåer av 
inngrep i vassdragenes nedslagsfelter må derfor sees i sammen
heng, i det minste i utgangspunktet. Dette er viktig for fugl 
som er svært mobile organismer og ofte utnytter ulike natur
miljøer innen korte tidsrom. Videre er gitt et perspektiv på 
artsvariasjonen i den dyregruppen som behandles, inklusive en 
vurdering av hvilke arter som er påvist eller sannsynligvis er 
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konfliktarter. Virkningsprosesser og virkningsmekanismer som 
står sentralt er også beskrevet. En sentral del er status for 
forskningen innenfor et nærmere avgrenset felt. Når det gjel
der status for kunnskap vedrørende virkninger av vassdrags
reguleringer på vilt generelt og på fugl spesielt er det 
tidligere presentert to arbeider, (Kjos-Hanssen et al. 1980 og 
Bevanger & Thingstad 1986). Begge arbeider har utgjort et 
selvfølgelig og naturlig utgangspunkt for en ny kunnskaps
status. Nyere kunnskap hviler i hovedsak på forskningsresulta
ter fra de pågående programmene "Etterundersøkelses-program
met" og "Biotopjusterings-programmet" for perioden 1988-1992 
(jf. Faugli 1988 og Faugli et al. 1990). Noen av forsknings
arbeidene er publisert, men for det meste foreligger det 
tilgjengelig årsrapporter og endel foreløpige publikasjoner 
(seminarrapporter) . I tillegg er tatt med endel inter
nasjonale forskningsresultater som synes lite kjent i Norge, 
men som absolutt er relevant for mange av problemstillingene. 

Avslutningsvis presenteres perspektiver og forslag til prio
ritering av fortsatte forskningsaktiviteter innenfor problem
området vassdragsreguleringer og virkninger på fugl. 

2. INTERAKSJON MELLOM ULIKE INNGREPSNIVÅER 

Tilgang på vann er av avgjørende betydning også for alle 
levende organismer, menneskene inklusive. I tillegg til den 
direkte fysiologiske nytte vi har av vann, nytter vi også 
vannets egenskaper for en lang rekke andre formål. En konse
kvens av dette er at vi utsetter vannøkosystemene for mange 
inngrep som spenner vidt, både i omfang og i tid og rom. 
Dersom vi skal evaluere virkninger av slike inngrep, gjennom 
kunnskap innhentet etter vitenskaplige arbeidsmetoder, er det 
viktig at vi har et vidt perspektiv som i utgangspunktet 
inkluderer alle inngrep innen vassdragenes nedslagsfelt. 

I denne kunnskapsoversikten er inngrep av vassdragsregule
ringer gitt en sentral posisjon, dvs. definert som primære 
inngrep (fig. 1.). Primære inngrep er 1) endring i de hydro
fysiske og hydrokjemiske forhold; 2) fysisk endring av natur
arealer forårsaket av i) endrete vannstandsforhold (eks. store 
reguleringssoner i magasiner), ii) infrastrukturelementer som 
damanlegg, tipper, veianlegg, kraftstasjoner, sekundær
stasjoner, kraftmaster samt ulike bygg. Primærinngrep er 
således inngrep som uløselig er knyttet til utbygging, produk
sjon og transport av energien. Virkningene av primære inngrep 
kan defineres som primære virkninger. 

Utbygging av et vassdrag for kraftproduksjon medfører ofte at 
naturarealer som tidligere var vanskelig tilkommelig blir 
lett/lettere tilgjengelig via anleggsveinettet eller ved at et 
lokalsamfunn får vegutløsning (ofte som et kompenserende 
tiltak). Dette kan åpne opp for en rekke nye aktiviteter og 
nye inngrep som ikke er knyttet til selve utbyggingen. Slike 
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inngrep kan klassifiseres som sekundære inngrep og virkningene 
som sekundære virkninger. 

Som nevnt innledningsvis har vannressursene alltid stått 
sentralt for menneskene og det fantes inngrep i vassdrag lenge 
før vi begynte å utnytte vannkraft for å produsere energi. 
Vassdrag ligger alltid sentralt i det menneskeskapte kultur
landskapet og store arealer, særlig i de lavereliggende om
råder, er modifisert av andre menneskelige aktiviteter. I en 
særstilling på nasjonalt nivå står jordbruk, skogbruk og 
utnyttelse av utmarksressursene via husdyrbeiting. I nasjonal 
skala er inngrep knyttet til disse virksomhetene av avgjørende 
betydning for landskapets karakter og derved det plante- og 
dyreliv som finnes. Vi har m.a.o. vanligvis et vidt spekter av 
andre inngreps typer enn de overfor definerte primære og sekun
dære inngrep. Jeg velger å samle disse andre inngrepene under 
benevnelsen tertiære inngrep. Virkninger av slike inngrep kan 
benevnes tertiære virkninger. Primær-, sekundær- og tertiær
inngrep kan samlet benevnes som lokalinngrep. 

Gjennom den industrialiserte tidsepoke har menneskesamfunnene 
satt i gang en rekke aktiviteter som har medført virkninger 
langt unna stedet der aktivitetene finner sted, eks. virknin
ger av utslipp fra industri og annet som medfører langtrans
port av kjemiske komponenter via luft eller vann. Et godt 
eksempel med klar relevans for norske forhold er forsuring av 
nedbør. Aktuelt idag er også eventuelle endringer i klima via 
drivhuseffekten, selv om siste års ekstremvariasjoner i klima
et kan ligge innenfor naturens egen variasjonsbredde. Varia
sjoner i klima, slik vi har sett dem i de siste årene gir 
markant innflytelse på vassdragenes hydrologiske forhold. 
Er årsakene til fysisk eller kjemisk påvirkning menneske
relaterte er dette å definere som inngrep som kan karakter
iseres som fjerninngrep og virkningene som fjernvirkninger. 

Alle disse inngreps- og virkningsnivåene vil kunne spille 
sammen når det gjelder sluttvirkningen på økosystem, samfunn, 
populasjoner og individer (fig. 1.). For å kunne evaluere 
virkninger fra et inngrepsnivå, eks. fra vassdragsregulerin
ger, må dette virkningsscenariet være med. Inngrep på ulike 
nivå kan være på mange måter være samvirkende, f.eks. forster
kende eller inngrepene kan gi virkninger som motvirker hver
andre med totalt sett en liten nettovirkning. Modellen er 
forsåvidt generell at ulike hovedtyper av inngrep kan define
res som primære inngrep; i dette tilfelle er vassdragsregu
leringer i fokus. 
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Sekundært inngrep 
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Klimaendrin 

Fig. 1. Modell-skisse som viser nivåer av inngrep i natur
arealer, med utgangspunkt i en konkret type inngrep. 

3. PRIMÆRINNGREP I VASSDRAG 

I den videre behandling av inngrep knyttet til vassdrag vil 
jeg avgrense meg til virkninger av primære inngrep (jf. over
for), ettersom saksfeltet totalt sett (sekundære, tertiære og 
fjerninngrep) er meget omfattende. Det er naturlig å holde seg 
til tidligere inndelinger av primære inngrepstyper, for å 
lettere få tilgang på informasjon fra ulike publikasjoner (jf. 
Kjos-Hansen et al. 1980 og Bevanger & Thingstad 1986) 
Primærinngrep i vassdrag kan i hovedsak tredeles: 

1) Etablering av magasinområder; regulering av innsjøer, 
neddemming av landskap. 

2) Endrete hydrologiske forhold i bekker og elver. 

3) Inngrep knyttet til kraftanleggenes infrastruktur (veger, 
tipper, kraftstasjoner, ledningsnett). 

Det er imidlertid stor variasjon i typer og omfang av inngrep 
knyttet til de tre hovedkategorier. I forbindelse med status 
for den ornitologiske forskning knyttet til problemkomplekset 
vil jeg behandle mer i detalj etablering av magasiner og 
regulering av elver. Inngrep knyttet til kraftanleggenes 
infrastruktur vil ikke bli behandlet her da det ikke er 
gjennomført målrettet forskningsinnsats, bortsett fra proble
matikken knyttet til problemer med kollisjoner og electro
cution mellom fugl og kraftledninger (Ålbu 1983, Bevanger 1988 
og Bevanger & Thingstad 1988) . 
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4. INNGREP I VASSDRAG - VIRKNINGSNIVÅER 

Virkninger på fugl tilknyttet det lirnniske økosystem vil ligge 
på ulike nivåer som er knyttet til inngrepets karakter og 
varighet. Virkningsnivåene kan innledningsvis inndeles i to 
hovednivåer: 

1) Habitatet fjernes fysisk eller blir gjort utilgjengelig 
på annen måte (eks. areal neddernrnet eller nedbygget) . 

2) Habitatet endres - men er fysisk sett fremdeles tilgjen
gelig og brukbart, men vil kunne gi økologiske virknin
ger. Virkningene kan være svært variable, fra nærmest 
umerkelige til svært omfattende og kan påvirke en rekke 
økologiske forhold for den enkelte art, populasjon eller 
samfunn. 

I relasjon til hovedtyper av prirnærinngrep behandlet ovenfor 
er det klart at disse to virkningsnivåene har ulik betydning. 
Punkt 1) er hovedsaklig knyttet til infrastruktur-anlegg, men 
også til etablering av større magasiner ved at deler av area
lene får så stor dybde at de blir totalt utilgjengelig for 
fugl. Punkt 2) er relevant for en lang rekke inngrep, men 
spesielt viktig er hydrofysiske og hydrokjemiske endringer med 
en rekke følgevirkinger, på både mikro- og makrohabitater. 

Virkningene av inngrep i vassdrag kan være både a) temporære, 
b) permanente eller c) dynamiske. "Virkningene" kan også være 
tilsynelatende, dvs. ikke reelle, pga. variasjonen i variabe
len vi måler ligger innenfor den store naturlige variasjon i 
økosystemet. Lange måleserier, eksperimentelle inngrep og bruk 
av kontrollområder er eneste muligheten for å skille tilsyne
latende (dvs. ikke eksisterende) fra reelle virkninger. 

5. VIRKNINGER PÅ FUGL 

Virkninger på fugl av vassdragsreguleringer er komplekse, jf. 
interaksjon mellom ulike typer inngrep og ulike inngrepsnivåer 
diskutert ovenfor, samt at fuglene står høyt i næringsnettet 
som konsumenter og predatorer, de er mobile og ikke minst, det 
er stor variasjonsbredde mellom artene når det gjelder 
økologiske særpreg. Fuglene er derfor utsatt for en rekke 
prosesser på økosysternnivå og for en god og full forståelse er 
det derfor viktig med en stor grad av tverrfaglighet i forsk
ningen. Kunnskap om virkninger på fugl må derfor også hentes 
fra andre forskningsfelt, som virkninger på hydrologiske 
forhold, akvatisk botanikk, grunnleggende ferskvannsøkologi 
(produksjons - og systemenergetiske studier), samt direkte og 
indirekte virkninger på viktige næringskategorier som bunndyr 
og fisk. 

Virkningene på fugl, utover absolutt tap av produksjons
arealer, vil være fra prosesser knyttet til absolutte 
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endringer av forekomst av viktige ressurser eller endringer i 
tilgjengelighet av disse (a, b og c) eller som annen lokal på
virkning (d og e) : 

a) næring - endret tilgang (økt/redusert), 
b) skjul - endret tilgang (økt/redusert), 
c) hekkeplass - endret tilgang, 
d) forstyrrelser (primærnæring, friluftsliv), 
e) etterstrebelser (jakt, samlere). 

Påvirkning av de ulike ressurser vil ha ulik betydning til 
ulike tider på året, dvs. ulik betydning i hekkesesong, myte
periode, rast under trekket samt i overvintringsperioden. 

5.1 Endret tilgang på næring (a) 

En god tilgang på næring av rett type til rett tid i fuglenes 
syklus er helt avgjørende for arters tilstedeværelse og 
populasjonstetthet (Goss-Custard & Charmor 1976 og Andersson 
et al. 1982). Variasjon i tilgang av næring kan forårsakes av 
en reell endring innen et gitt område (absolutt økning eller 
reduksjon) eller endret tilgjengelighet forårsaket av andre 
faktorer. Den naturlige variasjon i tilgang på næring kan være 
stor, ikke minst gjelder dette byttedyrsgrupper som limniske 
evertebrater. Når det gjelder endret abundans av bunndyr og 
fisk i relasjon til inngrep fra vassdragsreguleringer, både i 
innsjøer/magasiner og elver, henvises til kunnskapsoversikter 
gitt av Raddum (1993), Fjellheim (1993), Halvorsen (1993), 
Borgstrøm (1993) og Heggberget et al. (1993). 

I tillegg til endring i byttedyrsamfunnene (art- og tetthets
endringer) er også intraspesifikke endringer i størrelses
strukturen hos byttedyrpopulasjonen avgjørende, eks. hos fisk. 
Hydrologiske forhold, eks. vanndekt areal og dybde i innsjøer 
(magasiner) og elver samt elvers strømforhold, kan ha av-
gjørende effekt på vannfuglers muligheter til å eksploatere en 
lokal næringsressurs. Konkurranse mellom fugl og fisk er også 
et sentralt felt ettersom utsetting av fisk er et vanlig 
kompenserende pålegg etter gjennomført reguleringsinngrep 
(utdypet seinere). 

5.2 Endret tilgang på skjul (b) 

Når det gjelder virkninger på skjul som en ressurs kan det i 
utgangspunktet virke som et marginalt problem, men for mange 
arter er tilgangen på skjul av avgjørende betydning gjennom 
flere faser, både i hekkeperioden og ved gjennomføring av 
my ting (simultan felling av svingfjær) . Helofyttbelter i 
littoralsonen nyttes som hekkeplass (reirplass) aven rekke 
arter, det er et viktig område for næringssøk for adulte 
fugler og ikke minst fungerer slike vegetasjonsbelter som 
oppvekstområder for f.eks. gressender Anas sp (eks. Håland 
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1983). For gressendene er vegetasjonsbelter i strandsonen også 
svært viktig i myteperioden midtsommers, med rik tilgang på 
frø og bunndyr samt godt med skjul. God tilgang på frø, eks. 
fra starr Carex sp., er også svært viktig for overlevelse 
gjennom høst og vinter. Velutviklede belter av makrovegetasjon 
i littoralsonen er betinget av ikke for store variasjoner i 
vannstand, selv om faktorer som vind, bølgeslag og isskuring 
kan være av sentral betydning for tilstedeværelse og sammen
setning av makrovegetasjon (Økland 1975). Med hensyn på 
virkninger på makrovegetasjon i akvatiske miljøer jf. også 
Brandrud (1993). 

5.3 Endret tilgang på gode reirplasser (c) 

Effekter på makrovegetasjon er også relevant fordi mange arter 
velger sine reirplasser knyttet til velutviklede belter med 
makrovegetasjon i littoralsonen, eks. lappedykkere, flere 
dykkandarter og rikser. Holmer og flytetorv er også viktige 
reirplasser for flere arter og endring i vannstand kan endre 
tilgang på slike. Slike reirhabitater velges primært fordi de 
gir beskyttelse mot pattedyrpredatorer, bortsett fra mink 
(Håland 1987 og Håland 1989). Særpreget når det gjelder reir-
plassvalg er begge våre lomarter, smålom Gavia stellata og 
storlom G. artiea. Reirene legges kloss til vannkant i tjern 
og innsjøer med stabil vannstand. Reguleringsinngrep med stor 
vannstandsvariasjon vil derfor ha direkte effekter på mulig
heten til gjennomføring av hekking. 

5.4 Forstyrrelser og etterstrebelser (d - e) 

Selv i lokalområder uten primære inngrep kan virkninger være 
alvorlige via sekundære og tertiære inngrep (jf. fig. 1). 
Utbygging av vassdrag betinger ofte en betydelig menneskelig 
aktivitet som særlig kan ramme sårbare og truede arter, spesi
elt de arter som fra før er sky ovenfor menneskelig aktivitet 
etter århundrer med etterstrebeIse. Rovfugler er et godt 
eksempel. Forstyrrelser kan påvirke muligheten for fugl å 
nytte lokale ressurser, dvs. virkningen kan bli den samme som 
om ressursen ble fjernet f. eks. via et primærinngrep. 
EtterstrebeIser, eks. jakt, kan lokalt forsterke skyheten og 
ytterligere forsterke aspektet nevnt ovenfor (Meltofte 1988). 
Mange arter viser i sin atferd en "avveining" mellom vaktsom 
atferd (antipredator-atferd) og bruk av tid til andre viktige 
gjøremål, eks. næringssøk. Tids- og derved energibudsjettet 
til fuglene kan derfor bli endret med negative effekter på 
reproduksjon og overlevelse som resultat dersom forstyrrelses
momentet blir viktig. 
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6. HVILKE FUGLEGRUPPER ER UTSATT? 

I den norske fauna er fuglene en viktig gruppe. En lang rekke 
avartene er knyttet til ferskvannsmiljøer, men med variasjon 
i hvor sterk denne tilknytningen er. Fuglene har ulike års- og 
livssykluser som helt (obligat) eller delvis (fakultativt) er 
knyttet til våre tre hovedtyper av naturmiljø; terrestrisk, 
limnisk og marint (fig. 2.). Mange arter veksler mellom miljø 
fra sesong til sesong, f.eks. mellom sommer og vinter (eks. 
sjøendene) , mens andre er knyttet til kun et miljø ( eks. 
fossekall). Fakultative arter kan også veksle mellom hovedty
per av naturmiljø innen en gitt sesong f.eks. fra en akvatisk 
tilknytning tidlig i sesongen til større grad av terrestrisk 
habitat- og næringsutnyttelse seinere i sesongen. Linerle 
Motacilla alba er et eksempel på dette (Håland & Ugelvik 
1991) . 

Fig. 2. 

Terrestre arter Obligate terrestre arter 

Fakultative arter 

Limniske arter Obligate limniske arter 

Fakultative arter 

Marine arter Obligate marine arter 

Kategorier av fugl betinget av hvilke hovedtype av 
naturmiljøjhabitat som står sentralt for artene. 

I en vurdering av hvilke fuglegrupper og arter som er utsatt 
for vassdragsreguleringer som primærinngrep er det ikke nok å 
klarlegge deres tilknytning til vannmiljøene (obligate eller 
fakultative) og hvilke akvatiske ressurser som er sentrale. 
(Oversikter over hvilke arter som primært er knyttet til 
ferskvannsmiljøene finnes hos Bakke (1973) og Bevanger og 
Thingstad (1986)). Fuglearter tilknyttet det akvatiske miljø 
viser en stor variasjon i utbredelse i Norge (regionalt, kyst 
- innland), samt at tilknytningen til ulike typer vassdrags
natur er vidt forskjellig. vi vet også at vassdragsregulering
er primært er rettet mot spesielle naturlandskap, dvs. mot 
vassdrag som har stort energipotensiale pga. stort fall (eks. 
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typisk i fjordstrøk på Vestlandet) eller i vassdrag som har 
stor vannføring (eks. større elver på Østlandet). Vannfugl
arter som er knyttet til kystmiljøet, tillavlandsonen, til 
det flate jordbrukslandskapet, vil derfor i utgangspunktet bli 
lite berørt av denne type primærinngrep. En kort gjennomgang 
og konfliktvurdering av de ulike grupper vil vise denne varia
sjonen. Vurderingene er basert på konkret kunnskap (jf. seine
re gjennomgang) samt generell kunnskap om utbredelse, habitat
valg og næringsvalg (eks. Haftorn 1971 og Hogstad 1991) . 
Gjennomgangen er også grunnlag for prioritering av felt med et 
fremtidig forskningsbehov, jf. seinere kapittel. Om en art er 
karakterisert som konfliktart impliserer det at arten, ut fra 
sine økologiske særtrekk, er påvist eller kan tenkes å bli 
berørt av vassdragsreguleringer i et visst omfang. Det bør 
presiseres at arter som ikke er konfliktarter i relasjon til 
primærinngrep fra vassdragsreguleringer ofte påvirkes av 
tertiærinngrep i akvatiske miljø i de lavereliggende deler av 
et vassdrag (veianlegg, jordbruk, bygg og industri). 

6.1 Lommer 

Alle fire lom-artene finnes i Norge, men bare 2 arter, smålom 
og storlom, hekker. Begge arter er tilknyttet vassdragsnatur 
som lenge har vært gjenstand for utbygging eller har fremtidig 
interesse for utbygging. Pga. deres sårbarhet på land 
("bevegelseshemming") velger lommene reirplass kloss til 
vannkanten, i tjern og innsjøer med meget stabil vannstand 
(lav egenregulering) . på nasjonalt bestandsnivå er utvilsomt 
storlommen mest utsatt fordi den er knyttet til større innsjø
er, den finnes oftere i innlandet enn smålommen, som i større 
grad er knyttet til kystnære hekkelokaliteter, særlig nordover 
langs norskekysten. Begge arter er fiskespisere og begge 
overvintrer i marint miljø. Konfliktnivået mellom vassdrags
reguleringer og lom-artene vurderes vanligvis som høyt 
(Christensen & Eldøy 1988), sannsynligvis med rette. 

6.2 Lappedykkere 

Tre av fem lappedykkere hekker i Norge, men alle med meget 
begrenset utbredelse. Kun horndykker Podiceps auritus og 
dvergdykker Tachybates ruficollis (vinterhabitat) kan ansees 
som en konfliktart, dog lokalt og i meget liten skala. Som 
helhet er konfliktnivået lavt for denne gruppen. 

6.3 Hegrer 

Vi har kun en hekkende art i Norge, gråhegre Ardea cinerea, 
men den er hovedsaklig knyttet til skjærgårdsnaturen og kyst
vassdragene. Endret tilgang på byttedyr, fisk og frosk, kan 
påvirke artens muligheter for bruk av gitte vassdragsavsnitt. 
Totalt sett et lavt konfliktnivå. 
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6.4 Andefugler 

Til denne gruppen hører svaner, gjess og ender med totalt 26 
arter som hekker innen landets grenser. Artene har ulik av
hengighet av akvatiske ressurser og ulik tilknytning til 
utbyggbar vassdragsnatur. Som helhet er gruppen viktig. 

6.4.1 Svaner 

Av Palarktis 3 svanearter hekker 2 i Norge. Knoppsvane Cygnus 
olor har en sørlig utbredelse med tilknytning til vege
tasjonsrike innsjøer i jordbrukslandskapet og skjærgård på 
øst- og Sørlandet. Det gjelder både hekking og overvintring. 
på nasjonalt bestandsnivå er derfor arten uten interesse som 
konfliktart til vassdragsreguleringer. Med sangsvane Cygnus 
cygnus stiller det seg noe anderledes, selv om de fleste 
hekkende sangsvaner finnes i Nord-Norge der de er knyttet til 
småvann og myrer. Neddemming av større myrkomplekser kan 
berøre artens hekkebestand i nord. Arten er imidlertid inne i 
ekspansjonsfase sørover, med hekking både i Trøndelag, på 
Vestlandet og Østlandet, en utvikling parallelt til den vi har 
sett i Sverige. Flere hekkelokaliteter på Vestlandet har vært 
i noe større innsjøer der stor (naturlig) vannstandsvariasjon 
medførte tap av reir. Artens reirhabitatvalg, i strandsone, 
strandvegetasjon og på tuer, gjør den sårbar for store vann
standsvariasjoner som også kan påvirke næringsgrunnlaget 
(akvatisk vegetasjon). Norge har også vinterbestander av 
internasjonal betydning (rundt 5000 individer) og mange av 
"vintersvanene" har tilknytning til lokaliteter som kan påvir
kes/er påvirket av vassdragsreguleringer. Virkningene kan også 
være positive for overvintrende sangsvaner via åpent vann pga. 
utslipp fra kraftstasjoner. Økt produksjon av næringsplanter 
(Branderud 1993) bedrer muligheten for overlevelse og god 
kondisjon før vårtrekket. 

6.4.2 Gjess 

Totalt hekker 4 gåsearter i fastlands-Norge, i tillegg kommer 
3 arter på Svalbard. I Norge har to av de fire artene en 
nordlig utbredelse (sædgås Anser fabilis og dverggås 
A. erythtopus), men begge har små bestander. Konfliktnivået 
med vassdragsreguleringer må generelt ansees som lavt, selv om 
neddemming av våtmarker kan ramme hekkende par (anført for 
dverggås - Christensen & Eldøy 1988). Heller ikke med de to 
andre artene, grågås A. anser og kanadagås Branta canadansis 
(innført), foreligger det forhold som indikerer konflikter. 
Grågåsa som er den absolutt vanligste arten, har sin hoved
forekomst i skjærgården, selv om enkelte par kan hekke i 
tilknytning til ferskvann (Håland 1979). Kanadagås er den 
arten som i størst grad er tilknyttet vassdrag som kan påvir
kes av utbygginger, ettersom disse gjessene ofte er knyttet 
til oligotrofe tjern og innsjøer der reirplass ofte velges på 
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holmer. I Midt-Norge ekspanderer nå kanadagåsa markant i 
områder som tidligere ble utnyttet av sædgås (Brox 1993) . 

6.4.3 Ender 

Arter i denne gruppen fugler hører til de viktigste fuglearte
ne i det problemkomplekset som behandles her. vi kan dele 
endene inn i 4 grupper: 1) gressender, 2) brunender, 3) ær
fugler og 4) sjøender. Bortsett fra ærfuglene (3 arter) som 
enten er obligat marine (ærfugl Somateria mollossima) eller 
fakultative (marine, i hekketiden lirnniske) (praktærfugl 
S. spectabilis og stellersand Polysticta stelleri) , er repre
sentanter for de andre gruppene aktuelle konfliktarter. 

Blant gressendene er det stokkand Anas platyrhynchos, krikkand 
A. crecca, brunnakke A. penelope og stjertand A. acuta som har 
utbredelse og habitatkrav som gjør dem utsatt for påvirknin
ger. De andre artene i gruppen, snadderand A. strepera, knekk
and A. querquedula og skjeand A. clypeata har enten så spesi
elle habitatkrav (næringsrike våtmarker, hovedsaklig i jord
brukslandskapet) eller så liten bestand eller utbredelse at de 
uhyre sjelden vil komme i konflikt med inngrep fra vassdrags
reguleringer. Gressendene påvirkes helst gjennom endret 
næringstilbud eller via endret habitat, eks. virkning på 
makrovegetasjon i littoralsonen. For sterk strøm i elvemiljø 
gjør det også vanskelig for denne gruppen. Gressendene har 
ellers sitt tyngdepunkt i lavlandet og mellomliggende høyde
nivåer når det gjelder nasjonale hekkebestander. 

Av brunender, tilhørende slekten Aythya, har vi 3 arter l 

Norge. Taffeland A. ferina er imidlertid meget fåtallig og er 
knyttet til eutrofe slettesjøer. De to andre, toppand 
A. fuligula og bergand A. marila, er begge aktuelle konflikt
arter, særlig berganda som har sin hovedutbredelse i innsjøer 
i høyfjellet og som er klassifisert som sjelden i Norge og 
delvis truet i Norden (Christensen & Eldøy 1988 og Størkersen 
1992). Begge arter ruger tett ved vannkanten eller i 
vegetasjonsbelter og er derfor sårbar for store vannstands
fluktuasjoner. 

I gruppe 4, sjøender, er det mange arter som kan relateres til 
inngrep via vassdragsreguleringer. Gruppen har fått navnet 
sjøender fordi et flertall myter og overvintrer i marine 
miljøer, men det er en differensiert gruppe når det gjelder 
økologiske forhold. I Norge hekker 7 arter. Tre avartene har 
også en fellesbenevelse, fiskeender - Mergus sp., fordi fisk 
utgjør hoveddelen av næring. Artene har imidlertid svært ulik 
utbredelse og bestandsstørrelse i Norge. Den sjeldneste, 
lappfiskanda M. albellus, finnes kun i lite antall i Sør
Varanger, dvs. bare en marginal forekomst i Norge. Den nest
største, siland M. serrator, har sin hovedforekomst i skjær
gården eller i kystnære vassdrag der den følger utbredelsen av 
stingsild ganske nøye (Råd 1980), i det minste på Vestlandet. 
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på Østlandet finner vi silendene høyere opp i vassdragene, der 
sannsynligvis ørekyt er et viktig byttedyr. Laksand 
M. merganser som er en utpreget fiskespiser, er hovedsaklig 
tilknyttet våre innlandsvassdrag i hekketiden, spesielt i 
regionen fra Østlandet til Trøndelag, samt i Finnmark. 
Vinterstid finnes arten i mange av landets vassdrag, f.eks. på 
Vestlandet. Vassdragsreguleringer kan klart påvirke artens 
forekomst, men tiltak kan redusere negative virkninger 
(Michelsen & Ree 1976 og Fjellheim 1993). En fjerde art, 
kvinand Bucephala clangula, er hovedsaklig knyttet til tjern, 
vann og vassdrag i våre barskogsmiljøer, men nytter vassdrags
natur av ulike kategorier, både høst, vinter og vår. I Sør
Norge trekker bl.a. kvinand-hanner opp til innsjøene i høy
fjellet etter endt hekking, der de kan utgjøre et vesentlig 
antallsmessig innslag i dykkand-samfunnet (Håland & Byrkjeland 
1983 og Håland upubl.) 

De tre gjenværende artene, havelle, Clangula hyemalis, svart
and Melanitta nigra og sjøorre M. fusca , er i Norge knyttet 
til høyereliggende innsjøer med en rik bunndyrproduksjon, 
spesielt i sør-Norge. Alle tre artene, med totalbestander i 
Norge på bare noen få tusen par, står alle på den norske 
listen over truede arter (Håland 1985a og Størkersen 1992), 
selv om kategori ikke er avgjort. Artene må klassifiseres som 
konfliktarter, pga. både effekter direkte på sentrale ressur
ser som næring og reirhabitater men også andre mulige følge
effekter av vassdragsreguleringer. Spesielt bør utsetting og 
spredning av fisk som beiter ned næringsgrunnlaget for 
dykkender vurderes som sentrale, negative virkninger. 

6.5 Rovfugler 

Bortsett fra en art, fiskeørn, er rovfuglene ikke spesielt 
tilknyttet våre ferskvannsøkosystemer. Imidlertid, de artene 
som har mellomstore fugl som viktigste byttedyr, eks. hønse
hauk Accipiter gentilis og vandrefalk Falco peregrinus, kan 
lokalt være helt avhengig av tilstanden i vassdragsnaturen. 
Spesielt interessant i denne sammenheng er det at vandrefalk
en, som nesten har vært borte fra den norske fauna de siste 20 
årene, nå er inne i en god reetableringsfase, f. eks. i Sør
øst-Norge. I dette området er etableringer på optimale inn
landshekkeplasser igang og disse karakteriseres ved nær 
beliggenhet ved vassdrag med stor tetthet av fugl (Frydenlund 
Steen 1993). Reguleringsinngrep i vassdrag på slike lokalite
ter kan derfor ha negativ virking på lokale vandrefalkpar. I 
nord-Finland er vandrefalken tilknyttet større, fuglerike myr
komplekser. Hvorvidt dette skjer i Norge (eks. Finnmark) er 
ukjent, men uansett, i nordlige strøk er vandrefalk også en av 
mange sårbare og truete arter tilknyttet våtmarkene. Lite er 
kjent hvordan vassdragsutbygginger direkte har påvirket denne 
arten, men arten hekket tidligere ved fuglerike våtmarker i 
fjellet, områder som nå er neddemmet. 
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Myrhauk Circus cyaneus har en begrenset utbredelse og bestand 
i Norge, men artens tilknytning til myrer i bjørkeregionen 
gjør at større neddemminger er en potensiell trussel mot 
lokale hekkeplasser. I utgangspunktet skulle fiskeørn Pandion 
haliaetus, med en eksklusiv fiskediett, forventes å være en 
konfliktart med vassdragsreguleringer. Men så synes ikke å 
være tilfelle, selv om lokale effekter ikke kan utelukkes. 
Arten har en begrenset utbredelse på Sør-Østlandet og og øst i 
Finnmark og er knyttet til tjern og innsjøer i skogsland
skapet. Karpefisker er en helt sentral byttedyrgruppe. Hoved
trusler er antatt å være sur nedbør og belastning fra miljø
gifter (Nordbakke 1991). 

I tillegg til endringer i næringstilgang er rovfuglene også 
svært utsatt for sekundære virkninger, forstyrrelser og etter
strebeIse. I den sammenheng er det ikke noen stor forskjell om 
det er pattedyr (eks. smågnagere) eller fugl som utgjør 
sentrale byttedyr eller om det er andre økologiske særtrekk 
som gjør seg gjeldende. 

6.6 Traner 

på samme måte som enkelte andre myrtilknyttede fugler er 
tranens Grus grus hekkelokaliteter potensielt utsatt for 
vannstandsendringerjneddemminger, men på nasjonalt nivå burde 
konfliktnivået være lavt. Arten er imidlertid utsatt for 
kollisjon med kraftledninger (Bylin 1983) . 

6.7 Rikser 

Bortsett fra åkerrikse Crex crex, er rikser som hekker i Norge 
obligate vannfugler. Utbredelsen for alle arter er imidlertid 
begrenset og hovedtilknytningen ligger til rike våtmarker i 
kystregionen og i jordbrukslandskapet. Konfliktnivået med 
vassdragsreguleringer er derfor lavt. 

6.8 Vadefugl 

Sammen med andefuglene utgjør vadefuglene den artsmessig 
største gruppen fugl knyttet til våre ferskvannøkosystemer. 
også denne gruppen er differensiert med hensyn til økologiske 
særtrekk. Av 34 arter som forekommer regelmessig i Norge, 
hekker 32 arter (Svalbard inklusive). De fleste artene er i 
hekkesesongen knyttet til myrer og våtmarker med lite åpent 
vann, til arktisk tundra eller fjellheier og få arter er 
spesielt knyttet til innsjøer og elver. Ca. 20 arter er av
hengig av våtmarker og vassdragsnatur for reproduksjon. Mange 
arter kan imidlertid ha en mer temporær tilknytning til vann 
og elver av den type som vanligvis påvirkes av vannkraft
reguleringer. De aller fleste arter er trekkfugler, knyttet 
til brakkvanns- eller marine ressurser i vinterperioden. Den 
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største negative virkning på vadefugl samfunnene er nedemming 
av større våtmarksområder, eks. større myrsystemer, men effek
ten på nasjonale bestander sannsynligvis er liten for de 
fleste artene. Den arten som sannsynligvis får størst andel av 
sine hekkebiotoper påvirket av vassdragsreguleringer er 
strandsnipe Actitis hypoleuca, som har sitt optimale hekk
ingsmiljø langs elver og strender i oligotrofe innsjøer. Arten 
kan være begunstiget ved noen reguleringer (se seinere) eller 
negativt påvirket ved andre. 

Noen arter kan sannsynligvis lokalt trekke fordeler av de 
breie reguleringssonene i magasiner, eks. sandlo Charadrius 
hiatieula, dverglo C. dubius og temmincsnipe Calidris 
temmincki. Som gruppe er vadefuglene ellers utsatt for en lang 
rekke inngrep og virkninger fra ulik menneskelig aktivitet, 
både på hekkeområdene, under trekket og i vinterkvarteret 
(Byrkjedal & Kålås 1991). En videre behandling av enkeltarter 
vil ikke bli gjort her, men for noen arter henvises til 
gjennomgang av forskningstatus nedenfor samt til omtale i 
Bevanger & Thingstad (1986). 

6.9 Måker og terner 

Selv om denne gruppen primært er knyttet til det marine miljø 
er det noen arter som også har vesentlige bestander knyttet 
til innlandet og til vassdragsnaturen. Tre arter skiller seg 
ut, fiskemåke Larus canus, hettemåke L. ridibundus og rødnebb
terne Sterna paradisaea i det reirområdene ofte finnes nært 
tilknyttet vann hvor de f.eks. er utsatt for flom og store 
vannstandsfluktuasjoner. Når det gjelder næring som ressurs er 
det kanskje rødnebbterna som er sterkest tilknyttet byttedyr 
fra vann, bl.a chironomider. For de totale, nasjonale bestan
der er konfliktnivået med vannkraftutbygginger lavt. 

6.10 Spurvefugler 

Med over 100 arter hekkende i Norge er dette den artsmessig 
største gruppen fugl, men det er relativt få arter som kan 
klassifiseres som obligate vannfugl med henblikk på reproduk
sjon. Mange arter er trekkfugler. Noen arter og artsgrupper er 
imidlertid nært knyttet til ressurser fraji vann, nærmere 
svaler, erler, fossekall, kjerrsangere, skjeggmeis og busk
spurver. Andre arter kan temporært og opportunistiskt nytte 
føderessurser fra vann. 

6.10.1 Svaler 

våre 3 svalearter er alle insektspesialister og det er uvisst 
hvor avhengig de er av akvatisk produsert næring. Alle 3 
artene er ofte å se på næringssøk over vann og våtmark, 
spesielt i perioder med masseklekking av akvatiske insekter. 
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også i perioder med kjølig vær, ofte tidlig på sesongen, kan 
akvatisk produserte byttedyr stå sentralt og denne ressursen 
kan derfor være av avgjørende betydning i slike "flaskehals
perioder". Lav temperatur har avgjørende betydning på bytte
dyrenes aktivitet og svalene er derfor meget responsive over
for slike klimatiske forhold (Lind 1960, Bryant 1975, Ytreberg 
1986 og Håland & Ugelvik 1989). Når det gjelder forskjeller 
mellom artene er sannsynligvis låvesvale Hirundo rustiea minst 
tilknyttet vann og i større grad tilknyttet terrestre bytte
dyr. De tar større byttedyr enn de 2 mindre svaleartene tak
svale Delichon urbica og sandsvale Riparia riparia, selv om 
låvesvale generelt søker næring lavere i luftrommet enn 
sandsvale og taksvale (Bryant 1973 og Ålbu 1991). For resulta
ter fra Eksingedals-prosjektet, se også under gjennomgang av 
forskningsresultater. Det er sannsynlig at svalene bør vurde
res som konfliktarter i relasjon til virkninger av vannkraft
reguleringer. 

6.10.2 Erler 

Alle våre 3 erlearter, linerle Motacilla alba, guleerle 
M. flava og vintererle M. citreola, har tilknytning til vann, 
dog i varierende grad. Minst variabel når det gjelder tilknyt
ning er vintererle som nesten alltid er å finne langs bekker 
og elver, ofte i miljøer som ligner på fossekallens. Arten har 
imidlertid en begrenset utbredelse i Norge, på Sør-Østlandet, 
selv om det har vært en kraftig spredning og økning i bestan
den etter 1970. En viktig bestandsregulerende faktor synes å 
være vinterklimaet. Linerle inntar en mellomstilling (en stor 
del av bestanden knyttet til vann- og vassdrag mens gulerle 
oftest forekommer i mer terrestre milj ø , selv Ohl fuktige 
vegetasjonstyper synes å være viktig (imidlertJd forskjell 
mellom forskjellige underarter). Linerle, sammen med fossekall 
og strandsnipe, er vel de arter i landet som oftest finnes 
tilknyttet vassdragsnatur som blir påvirket av reguleringer. 
Vintererle og linerle må derfor ansees som konfliktarter. 

6.10.3 Fossekall 

Denne arten står i en særstilling i Norge når det gjelder 
tilknytning til spesielt rennende vann og er absolutt en 
konfliktart idet den er helt avhengig av vannmiljøet og dets 
ressurser for å reprodusere og overleve. Det er ikke kjent 
hvilken effekt vassdragsreguleringer har hatt på artens totale 
populasjon i Norge, men den må fremdeles ansees som vanlig og 
ikke truet på nasjonalt nivå. Minstevannsføring under et 
grensenivå har sannsynligvis en direkte effekt på arten (se 
Eksingedalsprosjektet referert seinere). 
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6.10.4 Kjerrsangere 

Totalt sett er dette en relativt ny gruppe fugler i den norske 
fauna, fordelt på 2 slekter gresshoppesangere Locustella sp. 
og sivsangere Acrocephalus sp .. De fleste artene er knyttet 
til næringsrike våtmarker på kysten og i lavlandet ellers og 
kommer således i liten konflikt med vassdragsreguleringer. En 
avartene, sivsanger A. schoebobaenus, er imidlertid i deler 
av utbredelsesområdet knyttet til vierkratt og sumpskog i 
vassdragsnær natur (Råland & Byrkjeland 1983). Lokalt kan 
derfor inngrep i vannsystemet gi virkninger. Totalt sett er 
konfliktnivået nærmest fraværende for denne gruppen fugl. 

6.10.5 Skjeggmeis 

En art under innvandring, men til rike, takrørdominerte våt
marker nær kysten (Jæren, Lista - jf. Rogstad 1991). Skjegg
meisen er ingen konfliktart. 

6.10.5 Buskspurver 

Som navnet sier er dette en gruppe fugl tilknyttet busk
dominerte naturtyper. Det er særlig 3 arter som er aktuelle, 
lappspurv Calcarius lapponicus, sivspurv Emberiza schoeniclus 
og vierspurv E. rustiea, selv om det er relativt stor for
skjell i utbredelse og habitatvalg. Lappspurven er primært 
tilknyttet vierkrattene og fjellbjørkkrattene i den lavalpine 
sone, selv om den også hekker i helt åpne, lavalpine heier med 
lite busker. Vierspurv er relativt nyinnvandret til grense
traktene mot Sverige, sentralt i Norge. Sump- og myrlendt skog 
og kratt er optimal hekkebiotop. Sivspurven er nå vidt utbredt 
i Norge etter en markant økning i utbredelse og bestand de 
siste 25 år. Arten finnes svært ofte tilknyttet vierkratt 
langs bekker, elver og vann selv om den også hekker isubalpin 
bjørkeskog. Virkinger på vierkrattsamfunnene vil således kunne 
ramme buskspurvene, både via endret næringstilgang og påvirk
ing på forekomster av vierkrattene i seg selv. Av primærinn
grep er vierkrattsamfunnene utsatt for virkinger av neddemming 
ved etablering av magasin, samt for store reduksjoner i vann
føring i elver og bekker. 

7. SKALARELATERTE VIRKNINGSNIVÅ OG SÅRBARE OG TRUEDE ARTER 

Når vi skal vurdere virkninger av vassdragsreguleringer (og 
andre typer inngrep) er det også, som nevnt ovenfor under 
omtale av de enkelte artsgrupper, meget aktuelt å kjenne 
virkningene på bestander i forskjellig geografisk skala, dvs. 
hvordan inngrepets karakter og dets virkning vil være på be
stander: 
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1) lokalt, 
2) regionalt, 
3) nasjonalt, 
4) internasjonalt. 

Ikke minst vil virkningene aven type inngrep (eks. primær
inngrep av vassdragsreguleringer) på bestandsnivå i ulike 
skala (1 til 4) være av stor interesse. Det har vært vanlig å 
anføre virkningene av vassdragsreguleringer som betydnings
fulle på nasjonalt bestandsnivå, bl.a. når det gjelder våre 
lom-arter, selv om det ikke er fremlagt noen studier som 
klargjør dette. 

Slike relasjoner blir spesielt viktig å ha klarhet i når 
virkningene av inngrep gjelder truede, sårbare arter plassert 
på våre "Rødlister" (som lommene). Dette perspektiv burde også 
være aktuelt å vurdere når det gjelder naturtypene i seg selv. 
Bl.a. har Norge et stort internasjonalt ansvar for å ivareta 
fosselandskap med tilhørende flora og fauna. De artene som 
Norge har et internasjonalt forvaltningsansvar for (minst 25 % 
av den europeiske bestanden innen landets grenser (Størkersen 
1992) bør også gis spesiell oppmerksomhet, men de artene som 
er aktuelle, siland og fiskemåke, er for begges vedkommende 
konfliktnivået vurdert til å være lavt. 

En gjennomgang av den norske "Rødliste" (ON-Rapport 6-1992) 
når det gjelder fuglearter tilknyttet våre vannøkosystemer 
viser at særlig to typer av limniske system bør unntas for 
nye, større inngrep: 

1) Større myrsystemer som har en eller flere av følgende 
arter: Dverggås, sædgås, trane, vandrefalk, myrhauk, 
dobbeltbekkasin, fjellmyrløper og kvartbekkasin. 

2) Innsjøer, spesielt i høyereliggende strøk, med følgende 
arter: Storlom, smålom, bergand, havelle, sjøorre og 
svartand. 

Nøkkelområder for disse artene bør ikke utsettes for inngrep 
ved reguleringer (magasiner) i fremtiden og avbøtende tiltak i 
allerede påvirkede områder bør kunne vurderes. Det bør gjøres 
arts- og gruppevis gjennomgang på regionalt og nasjonalt nivå 
av hvordan allerede gjennomført utbygging har påført en eller 
flere av disse artene vesentlig reduksjon i bestandsnivået. 
Utsettingspåleggene når det gjelder fisk bør også vurderes 
nøye ettersom fisk som predator kan ha en vesentlig 
strukturerende innflytelse på artsmangfoldet i ferskvann. 

8. STATUS FOR FORSKNINGEN 

I dette avsnittet vil forskning rettet mot å finne eventuelle 
virkninger av inngrep fra vassdragsreguleringer bli referert. 
Utredningene fra 1986 står sentralt ved etterfølgende arbeid 
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med å lage oversikter over hva som er utført av forskning 
innen temaet.Den ornitologiske utredningen (Bevanger & 
Thingstad 1986) var del aven større tverrfaglig utredning om 
kunnskaper om naturfag og vassdragsreguleringer (Moen 1986) . 
Forskningsresultater som er utførlig behandlet av Bevanger & 
Thingstad (op. cit) vil ikke bli detalj behandlet her, men da 
den ornitologiske forskningsaktiviteten etter 1986 ikke har 
vært særlig omfattende er en viss repetisjon uunngålig. Den 
aktivitet som har vært innen forskningsprogrammene "Etter
undersøkelser" og "Biotopjusterings-programmet" står helt 
sentralt i den videre gjennomgang, men andre relevante under
søkelser er selvsagt tatt med. 

Som vist tidligere er det på basis av generell kunnskap om de 
forskjellige artenes økologi og utbredelse mulig å vurdere 
hvor utsatt de ulike artene er, og som sådan gi grunnlag for 
hvilke arter som det er mest aktuelt å rette forskningsinnsats 
mot. Denne gjennomgangen viste også at populasjonsøkologiske 
studier, som fokuserer i detalj på enkeltarter, har vært av 
svært lite omfang. Utover virkninger på abundans (tetthet -
antall) i lokale populasjoner, som ledd i mer samfunnsorien
terte studier, er det på artsnivå relativt lite kunnskap å 
hente med hensyn til virkninger. Imidlertid, noen slike studi
er er satt i gang de siste år, men de er ikke ferdige eller 
ferdig rapporterte. Den ornitologiske forskning står derfor i 
sterk kontrast til fiskeforskningen som gjennom en lang rekke 
studier, f.eks. på aure Salmo trutta, har kommet betydelig 
lengre når det gjelder å klarlegge virkninger på ulike 
populasjonsøkologiske variabler. 

Tematisk kan forskning knyttet til dette problemkomplekset 
inndeles på en rekke måter, her har jeg valgt å dele inn etter 
hvilken hovedtyper og underkategorier av primære og sekundære 
inngrep som forekommer i forbindelse med de fleste vassdrags
reguleringer. Dette for å lette informasjonstilgangen i for
hold til tidligere ornitologiske statusrapporter (Kjos-Hanssen 
et al. 1980 og Bevanger & Thingstad 1986), samt kunnskapsover
sikter fra andre fagfelt. Hovedtyper av inngrep er knyttet 
til: 

1) Etablering av magasinområder. 
2) Endrete hydrologiske forhold i bekker og elver. 
3) Inngrep knyttet til kraftanleggenes infrastruktur (veger, 

tipper, kraftstasjoner, ledningsnett). 

I tillegg til disse primære inngrep kommer et fjerde punkt 
som selv om målsettingen i utgangspunktet sikter mot positive 
virkninger (spesielle formål), kan ha uheldige 
effekter på virkninger på andre organismer: 

4) Virkning av skjøtseltiltak; eks. bygging av terskler og 
utsetting av fisk og fjerning av uønsket akvatisk vege
tasjon. 
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Inngrep av type 1 og 2 og 4 har en relativt stor variasjon i 
med henblikk på inngrepets karakter og omfang. Virkninger av 
3) infra- strukturanlegg behandles ikke videre her og leseren 
henvises til (Kjos-Hansen et al. 1980, Bevanger & Thingstad 
1986 og Bevanger 1988) . 

8.1 Virkninger av primærinngrep i magasiner 

Magasiner er sentrale elementer i alle vannkraftreguleringer, 
og geografisk kan virkningene måles som 1) virkninger i selve 
magasinet, 2) virkninger i nærområdet og 3) virkninger i 
fjernområder (fig. 3.). 

Ettersom utgangspunktet for etablering av magasin i et gitt 
område varierer mye, dvs. hvor og hvordan vi etablerer maga
sin, er det grunnlag for å inndele etter hva utgangspunktet 
var. Her kan vi todele, enten ved 1) at eksisterende innsjøer 
utsettes for regulering eller 2) et eksisterende naturlandskap 
demmes ned, eks. en dal eller myrområde. Magasin med stor 
regulering (eks. 5-50 meter mellom HRV og LRV - jf. FOTO 1) er 
av størst relevans i vassdrags- reguleringsammenheng, selv om 
det finnes andre typer regulering (permanent oppdemming, 
permanent senking, variabel senking av vannstand i innsjøer 
osv) . 

Fig. 3. 
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Geografisk skalering av virkninger ved etablering av 
magasin. 
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I større magasin kan reguleringsonene bli 
arealmessig relativt omfattende, her illustrert 
ved Hamlagrø-magasinet i BKK's regulering øverst 
i Bergsdalen, Hordaland (588 m o.h.). Slike eldre 
magasin gir dårlige livsvilkår for de fleste våt
marksfugler, bortsett fra for enkelte vadefuglarter 
som sandlo og temmincksnipe som ved noen magasin er 
økt i antall. 

8.1.1 Virkninger i neddemte arealer - tap av fuglesamfunn 

Virkningene ved etablering av magasiner vil sannsynligvis 
alltid være størst i det arealet som berøres direkte, f.eks. i 
det arealet som neddemmes og/eller i produktive littoralsoner 
som endres til fattige reguleringssoner. Virkningene er rime
lig enkle å klarlegge ved å kartlegge i detalj de(t) fuglesam
funn som finnes før etablering. Ved neddemming av større areal 
må prøveflater takseres og sammen med vegetasjonskartlegging 
kan bestander i hele neddemmingsonen kartlegges. Hvor stor 
denne primære virkning blir avhenger spesielt av 2 forhold; 1) 
topografien i området og 2) naturtypenes forekomst i det areal 
som blir satt under vann. Nedalsmagasinet kan stå som repre
sentant for de flate naturlandskapene (jf. fig. 4.), der de 
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arealmessige konsekvensene blir meget store, eks. i Midt
Norge, Østlandet eller på fjellvidder som Hardangervidda og 
Finnmarksvidda. I mer brattlendt terreng blir denne virknin
gen, med varig tap av naturområder, selvsagt mindre (fig. 4.
eks. mange magasin i Vestlandsfjellene). Neddemming av skogs
områder vil antallsmessig gi de største direkte tap, mens 
neddemming av større myrkomplekser og grunne fjellsjøer vil ha 
mer negativ virkning ettersom flere sårbare og truede arter 
kan rammes (jf. kap. 7). I Norge er kun gjennomført et studium 
som i detalj har klarlagt slike forhold, nærmere bestemt i 
Nedalsmagasinet i Trøndelag (Moksnes 1980). Ettersom over 38 
km2 ble neddemt er det klart at lokale effekter ble store, med 
tap av naturarealer som holdt mellom 3000 og 4000 hekkende par 
fugl, bl.a. av flere sårbare arter. Fra Innerdalsmagasinet i 
Orkla foreligger også noe informasjon. Hos vadefugl ble det 
registrert en generell nedgang og en art som dobbelbekkasin 
Gallinago media forsvant helt fra området (Reitan 1992). Det 
største antall fugl som ble berørt av Nerskogmagasinet var 
tilknyttet skogsamfunnet ettersom 10 km2 subalpine bjørkeskog 
ble fjernet og området demmet ned (Moksnes 1980). Med tetthet 
på mellom 400 og 900 par/km2 i denne skogstypen ble antallet 
hekkende par som ble berørt stort. Andre skogstyper med til
knytning til vann, eks. flommarksoreskoger, kan ha tettheter 
på flere tusen par pr. km2 , men det er sjeldent at disse skoge
ne utgjør store arealer lokalt. I Jostedalen, på Fåbergstøls
grandane fant vi opp til 1500 par/km2 , men den lokaliteten ble 
spart ved utbygging av Jostedøla (Håland & Ugelvik 1988) . 

Fig. 4. 
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Etablering av magasin gir ulik arealmessig effekt 
avhengig av de topografiske forhold i regulering
sonen. 
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8.1.2 Fuglers bruk av magasiner med stor reguleringsone 

Vannfugl's bruk av magasin med stor regulering er også studert 
av Moksnes (1980), også det i Nedalsmagasinet. Som påvist for 
fisk flere ganger (jf. Borgstrøm 1993), ble det i Nedals
magasinet påvist en kortsiktig, positiv virkning på den lokale 
vannfuglfauna, spesielt på andefugler. Årsaken ble antatt å 
være økt tilgang på næring, spesielt meitemark, etter dette 
kalt "meitemarkseffekten". Over tid avtar denne virkning og 
vannfuglfaunaen i eldre magasiner er vanligvis arts- og 
individfattige (Moksnes 1980, Bevanger & Thingstad 1986 og 
Reitan 1992). Hovedårsaken er utvilsomt sviktende tilgang på 
næring i de grunne arealene etter utvasking av organisk 
materiale fra samme sone (jf. parallelle effekter på fisk). 

Moksnes (op. cit.) studerte oCjså hvordan de store regulerings
sonene i magasinet ble brukt og han fant at dette nyetablerte 
naturmiljøet ble tatt i bruk avarter som sandlo og 
temmincksnipe. I en tidlig fase var produksjonen av fjærmygg 
Chironomidae meget stor og viktig for etablering av disse 
vadefuglene. IInnerdalsmagasinet fant Reitan (1990a, 1990b) 
at trostene, særlig gråtrost, løvsanger, blåstrupe, linerle og 
strandsnipe utnyttet reguleringssonen. At de tre sistnevnte 
artene utnyttet denne sone er ikke uventet da de er knyttet 
til strandsonen (strandsnipe) eller til vassdragsnære busk- og 
skogsdominerte habitater. En lang rekke terrestre fuglearter 
kan utnytte strandsonen i vann opportunistiskt og temporært 
(egne observasjoner). Ofte er det individer som har grense
territorier til strandsonen som utnytter det lokale fødetilbud 
eller det kan være i perioder ned dårlig vær, eks. snø i 
høyfjellet. Snør de alpine heier ned (eks. i juni) er 
terrestre spurvefuglarter og myrtilknyttete vadefuglearter 
ofte å se i strandsonen der klekking av limniske insekter gir 
et viktig næringstilbud i en kritiske periode. Hvor generell 
og varig en bruk av reguleringssoner er, avhenger sannsynlig
vis av hvor flate reguleringsonene er. I mer brdtte soner 
skjer sannsynligvis utvaskingen av organisk materiale fortere 
og derved en raskere utarming av substratet. Reitan (1991) 
observerte at det var de flateste partier i reguleringssonen 
som ble benyttet lengst utover i hekkesesongen. Generelt ble 
sonen utnyttet mest tidlig i hekkesesongen (Reitan 1991), mens 
klekking av limniske insekter var størst. Størst utnyttelse av 
limniske insekter, eks. steinfluer Plecoptera i strandsonen av 
terrestre fugl synes også å være typisk i uregulerte vann 
(egne observasjoner) samt i uregulerte og regulerte elver 
(egne obs., samt Håland og Ugelvik 1991). Særlig er nyklekkte 
steinfluer, f.eks. Capnea sp. et attraktivt og lett fangbart 
bytte på snø. 

God næringstilgang i reguleringssoner kan tiltrekke seg arter 
som starter reproduksjon og reirbygging, men vannstandsøkning 
utover sesongen kan medføre at mange reir overflømmes med 
dårlig produksjon som resultat (Moksnes 1980 og Reitan 1991) . 
Dette skjer også vanlig i uregulerte vassdrag med stor egen-
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regulering av vannstanden i innsjøene, eks. i Vossavassdraget 
(jf. Håland et al. 1988) 

8.1.3 Virkning av permanent heving av vannstand 

Reguleringsinngrep med resultat stabil HRV er en type inngrep 
som er et mindre aktuelt aspekt ved kraftproduksjon, men noe 
som benyttes mye for å etablere nye innsjøer. I Norge er 
virkninger i slike system kartlagt av Hagen (1974), Lid 
(1978), Svendsen (1984), Straumfors & Gulseth (1986) og Reitan 
(1992). Bortsett fra nestsiste studie, som fra et inntaks
magasin i Røssåga-reguleringen i Nordland, er de andre fra 
inngrep som er gjort for å forbedre forholdene for vannfugl og 
fisk (kunstige innsjøer). Felles for alle er et ganske rikt 
vannfuglsamfunn, dog med variasjoner avhengig av landskapstype 
som er demmet ned, størrelsen på den nye innsjøen samt hvilket 
naturlig rekrutteringsgrunnlag som var tilstede. Den positive 
virkning kan være relativt kortvarig (Lid 1978 (jf. demmings
effekten neste avsnitt)) før det hele stabilise-er seg. 
Virkningene kan også være langvarig stabile, S0ffi påvist i 
Storrnyrbassenget i Røssåga (Straumfors og Gulseth op. cit). En 
slik langvarig effekt er også synlig i Tinnhølen på Hardanger
vidda (Håland upubl.) og i enkelte mindre innsjøer i lavlandet 
på Vestlandet (Håland 1991). Studiene som er gjort i Norge har 
imidlertid ikke fokusert på prosesser og mekanismer som gjør 
seg gjeldende, men dette har vært i fokus i et svenskt forsk
ningsprosjekt om etablering av såkalte viltvatn, dvs. etable
ring av mindre innsjøer med formål å produsere vilt vesentlig 
andefugl (Anderson et al. 1982), men også med formål å kompen
sere for noen av de mange små våtmarker som er nedbygget (jf. 
også Håland 1985 b). Kunnskapen fra det svenske prosjektet har 
klar overføringsverdi til norske forhold. Etablering av kuns
tige innsjøer for vannfugl har også lang tradisjon i utlandet 
ellers, f.eks. i England og i USA. 

8.1.4 Virkning av permanent senking 

Permanent senking av innsjøer er gjennomført i relativt stor 
skala i Norge, hovedsaklig for å innvinne jordbruksland eller 
som flomdempende tiltak eller en kombinasjon av begge. I gitte 
tilfeller kan en viss permanent senking eller flomdemping 
gjennomføres med formål å overføre vann til kraftproduksjon 
(eks. Håland 1992). Virkinger av permanent senking av vann-
stand er studert (prosjektene fortsettes) i 2 innsjøer i 
Vossavassdraget av Håland et al. (1988), Håland (1990), Håland 
& Ugelvik (1993) (Myrkdalsvatn og Vangsvatn) , der formålet ved 
inngrepene har vært å få en flomdempende effekt. I deltaet i 
Myrkdalsvatn ble bestanden av vadefugl som var nært knyttet 
til flommarkssonen (rødstilk og enkeltbekkasin) redusert og 
områdets verdi som myteområde for gressender synes tapt, i det 
minste på kort sikt (Håland 1990 og Håland & Ugelvik 1993) . 
Generelt er en av de viktigste mekanismene at sesongmessige 



335 

oversvømmelser forsvinner. Denne dynamikken er av avgjørende 
betydning for tilstanden i systemet og viktig for hvilke 
plante- og dyrearter som finnes (Pehrsson 1979, Murkin & 
Kadlee 1986 a,b, Taylor 1978 og Håland et al. 1988). Ellers 
vil det produktive arealet kunne reduseres mye, også ved 
beskjeden senking, dersom littoralsonen er flat. I delta 
områder, eks. i Myrkdalsdeltaet vil reetablering i tilsvarende 
store arealer være umulig fordi deltafronten er bratt. At 
jordbruket ofte kommer inn som sekundær-aktivitet kan forster
ke negative virkninger. I Myrkdalsdeltaet har imidlertid 
vårflommene fortsatt de siste år pga. svært mye snø i fjellet, 
men varigheten av flommene har tydeligvis ikke vært nok til å 
opprett-holde de store arealer med starr Carex-sp. og elve 
snelle Equisetum fluviatile som fantes før senkingen i 1987. 

8.1.5 Virkning av redusert gjennomstrømning i innsjøer 

Det er ikke gjennomført noen undersøkelser som fokuserer på 
hvordan redusert vanngjennomstrømning i innsjøer virker på 
fugl, men det er mulig å avlede mulige virkninger med å 
sammenstille resultater fra ulike undersøkelser. ISuldalsvatn 
ble bunndyr i utløpsosen sterkt negativt påvirket pga. regu
leringen (Raddum 1993). I Storavatn, i Etnevassdraget, var en 
lignende utløpsos et nøkkelområde for overvintrende vannfugl 
(Byrkjeland et al. 1984). I samme osen ble det også påvist 

meget rike bunndyrsamfunn (Raddum & Fjellheim 1984) som sann
synligvis kan forklare de gode forekomster av vannfugl vi 
påviste, bl.a. forekomst av flere krevende arter som vinter
erle og dvergdykker. Et lignende inngrep i Storavatn som i 
Suldalsvatn ville kanskje gi samme resultat og derved negativ 
virkning på de lokale vannfuglbestander. Utløpsoser og elve
partier like nedenfor har også andre steder vist seg å være 
rik på bunndyr (Ulfstrand 1968) samt viktige for vannfugl, 
både i mindre, eks. i Klokkarvatn i Fanavassdraget i Bergen 
(Håland et al. 1990) og større innsjøer, eks. i Myvatn på 
Island (Bengtson & Ulfstrand 1971). på Island fant Bengsto
n(1966) at harlequinanda Histrionicus histrionicus hadde 
størst tetthet i utløpsoser og elveparti like nedenfor. 
Disse vassdragsavsnitt er tydeligvis nøkkelområder for fugl 
i en del vassdrag og områder som kan rammes av regulerings
inngrep. 

8.2 Virkninger i magasinets nærsoner 

8.2.1 Lokalklimaeffekter 

I tillegg til det neddemte og regulerte areal er det mulighe
ter for virkinger i de nære omgivelser til magasinet. Bl.a. 
har det lenge vært kjent at åpne vannflater (sjøarealer, 
større innsjøer) har en lokalklimatisk virkning på de nære 
terrestre arealer (Barryet al. 1981 og Jårvinen 1982). Dette 
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er vist også i Norge av Skaar (1986) og Utaaker (1993). I 
programperioden er det satt i gang to studier i vassdraget 
Orkla, i henholdsvis Granasjøen og ved Innerdalsmagasinet 
(Thingstad 1992 og Reitan 1992) der problemstillinger har vært 
hvordan bestandstettheter og reproduksjon hos spurvefugl 
påvirkes av endret lokalklima i magasinnære skogsområder. 
Resultatene fra Granasjøen var at lokalklima-virkninger ble 
påvist med resultat endret fenologi hos bjørk (bladverk) og 
tilhørende endring i insektpopulasjoner. Hos spurvefugl ble 
det påvist redusert bestandstetthet og lavere hekkesuksess. 
Denne effekten ble sporet i 100 metersbeltet overfor HRV alle 
tre årene 1989, 1990 og 1991 (Thingstad 1991, 1992). I 1991 
ble også påvist virkninger opp til 300 m over HRV. Større 
tilgjengelighet av små chironomider fra magasinet er antatt å 
ikke kunne kompensere for reduksjon i terrestrisk næring pga. 
endringen i mikroklima. Stor mellomårsvariasjon i fugle
samfunnets struktur og bestandstetthet ble også påvist i dette 
prosjektet (Thingstad 1991, 1992). 

Et parallelt studium ble gjennomført etter etablering av 
magasin i Innerdalen, i samme vassdrag (Reitan 1990a) . 
Som ved Granasjøen var tettheten av mange skogshekkende fugle
arter lavere nær magasinet, bortsett fra de artene som vanlig
vis har høyest tetthet nært vann (blåstrupe og sivspurv) og 
for en art som svarthvit fluesnapper (hekket i kasser) var 
hekkesuksessen økende fra 36 %, 54 % til 63 % i sonene nært 
magasin, 50 m fra magasin og 100 m fra magasinet (jf. Reitan 
1990b), m.a.o. en parallell effekt som Thingstad (op. cit.) 
viste. 

Hvorvidt effekten på lokalklima blir den samme i åpnere ter
reng, f.eks. over skoggrensen, i lavalpine heier, er usikkert. 
Denne type miljø er generelt mer vindeksponert, noe som sann
synligvis kan utjevne noe av den effekten som er beskrevet 
ovenfor (jf. Utaaker 1993). 

8.2.2 Senkning av grunnvannstand 

Hvorvidt etablering av store reguleringssoner i innsjøer kan 
påvirke fugl i nærsonene, f.eks. via endret "vannhusholdning" 
og endret grunnvannstand, er usikkert. Ingen konkrete studier 
er gjennomført, men det er mulig å påpeke mulige virkninger. 
I Jørpelandsvassdraget i Rogaland fant Munkejord & Håland 
(1983) en større tetthet av heipiplerke Anthus pratensis 
(vanligste art i lavalpine heier) i innsjønære arealer enn i 
terrestre arealer lengre unna innsjøen. Om dette skyldes bedre 
tilgang på næring (eks. akvatisk produsert) i denne sonen 
eller om det var mer optimale habitat- og næringsmessige 
forhold ellers, er ukjent. Senket vannstand i innsjøer kan 
innvirke på slike forhold ved å påvirke fuktighetsforholdene i 
nærliggende terrestre arealer. 
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8.3 Virkning på fugl i nedslagsfeltet 

Virkninger på fugl i nærområder og i nedslagsfelt ellers har 
vært studert ved Altadammen, Altavassdraget av Tømmerås 
(1992). Målsetting i hans prosjekt har vært å klarlegge virk
ninger på hekkende rovfugl og kråkefugl etter regulering av 
Altavassdraget, spesielt i magasinområdet, med vekt på endrin
ger i bestandstetthet og reproduksjonsuksess. Aktuelle arter 
som har vært studert er kongeørn, jaktfalk, tårnfalk, dverg
falk og fjellvåk samt kråkefuglene ravn og kråke. Prosjektet 
som har gått i 11 år (inklusive 1992), har bekreftet en rekke 
forhold ved rovfuglers bestandsdynamikk, bl.a. syklisitet i 
hekkebestandene som følger smågnager-syklusen. Å klarlegge 
bestandsvariasjon hos sykliske arter krever meget lange data
serier for å dekke opp mellomårsvariasjonen, i utgangspunktet 
4 ganger så lang tid som for arter som har vanlige mellomårs
varisjoner. Viktigheten av lange dataserier illustreres ved at 
bestandscrash i 1985 sammenfalt med stor hogstaktivitet i 
magasinområdet. Dette kunne vært tolket som en virking av 
inngrep, men da det også var crash i smågnagerbestandene samme 
år var reduksjonen i rovfuglbestandene og redusert hekke
suksess et naturlig og forventet fenomen. Resultatet kan 
heller ikke brukes motsatt, dvs. det er ikke grunnlag for å si 
at stor hogstaktivitet ikke gir noen effekter. I 1991 viste 
imidlertid resultatene at regulering, eller i det minste 
sekundære aktiviteter/inngrep, kan ha påvirket både hekke
bestand (for kongeørn og fjellvåk) og reproduksjonsresultat 
(for tårnfalk) i reguleringsområdet (område Il). I "kontroll
områder" overfor og nedenfor magasinet (område I og Ill) 
skjedde den forventede økning i bestand og en forbedring i 
hekkesuksess pga. oppgang i smågangerbestanden (Tømmerås 
1992). Kråkefuglene har i perioden vist økning i regulerings
området (Tømmerås 1992) I noe som generelt forventes pga. økt 
menneskelig aktivitet og lettere tilgang på mat. 

Innen et vassdrags nedslagsfelt kan visse avsnitt av vassdra
get ha en nøkkelfunksjon, f.eks. at de har særlig betydning 
som næringssøklokalitet eller de fungerer som "venteområde" i 
isløsningsperioden, d~Ts. fuglene venter på isfrie lokaliteter 
i de høyereliggende deler av vassdraget. Endel arter, eks. 
storsnipene Tringa-sp. er også svært mobile i hekkesesongen og 
kan utnytte delområder langt fra hverandre. Dersom slike 
nøkkelområder reguleres, eks. ved magasinetablering, kan 
virkningene bli merkbare i vesentlig større områder enn selve 
magasinet og dets nærområder. Ingen studier er gjennomført i 
Norge som belyser dette forhold (for- og etterundersøkelser) . 

8.4 Virkning av regulering av bekker og elver 

Produksjon av energi fra våre vassdrag er betinget av utnyt
telse av vannets fall fra høytliggende magasin til lavtliggen
de kraftverk. Dette medfører ofte magasinering av vann i 
fjellet og derved påvirkning på elvestrekningene nedenfor. 
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I tillegg tas vann direkte inn fra elver og bekker i såkalte 
"takrenne-prosjekt". Dette medfører at betydelige strekninger 
elver og bekker påvirkes, f.eks. ble 90 km elv påvirket ved 
utbyggingen av Aurlandsvassdraget, i relasjon til etablering 
av 5 magasiner. på landsbasis er utvilsomt lO-tusenvis km elv 
påvirket. De viktigste vannføringsendringene ved regulerings
inngrep er (etter Raddum 1993): 1) redusert vannføring, 2) økt 
vannføring, 3) sesongmessig utjevnet vannføring og 4) kort
tids-fluktuasjoner i vannføring. Endringene i forhold til den 
naturlige dynamikk kan være forårsaket av inngrep i høyere
liggende deler av vassdraget og/eller overføring av vann fra 
nabovassdrag. Endring i vannføring gir flere virkninger, så 
som endring i strømhastighet og vanntemperatur, endring i 
vannkvalitet, endring i drift av organiske partikler samt 
endring i vanndekt areal. Dette kan igjen føre til en rekke 
økologiske effekter på akvatiske plantesamfunn (jf. Branderud 
1993) og på bunndyr (jf. Raddum 1993) og videre effekter på 
høyere trofinivå, med andre ord som i magasin kan vi få øko
systemeffekter som påvirker organismer eks. fisk, vannfugl og 
pattedyr tilknyttet vann. Det er også mulig å gi mer detaljert 
oppdeling av endringer i de hydrofysiske og hydrokjemiske 
forhold (Hellawell 1988), men det blir ikke gjort her. 

8.4.1 Metodisk tilnærming 

I Norge er det ikke gjennomført noen egentlige virknings
undersøkelser på fugl knyttet til elv ettersom det ikke 
foreligger både før- og etterundersøkelser fra samme vassdrag. 
Selv om vi derfor ikke kjenner eksempler på direkte virkninger 
på gitte populasjoner av fugl og som sådan totalt mangler 
kunnskap, er det mulig å få indirekte innsikt i eventuelle 
virkninger ved å se på virkninger på lavere trofi-nivåer, jf. 
akvatisk botanikk og bunndyr. Men slik "sekundær"-kunnskap kan 
ikke erstatte "primær"-kunnskap, basert på konkret 
ornitologisk forskning. 

Det er også mulig å studere prosesser og tilstander i allerede 
regulerte vassdrag, jf. Eksingedalsprosjektene referert seine
re, samt sammenligne utbygde vassdrag med uregulerte vassdrag. 
Slike sammenligninger må imidlertid gjennomføres med stor 
varsomhet ettersom det er stor variasjon i en rekke viktige 
variabler og ulike karakteristika vassdragene seg imellom. 

Det er også viktig å ha med seg at artsutvalget av fugl som er 
knyttet til rennende vann er lite i forhold til det store 
antall arter som er knyttet til stillestående vann i myrer, 
pytter, tjern, vann og innsjøer, samt i sakteflytende elver. 
Dette forhold er ikke spesielt for Norge, men et karaktertrekk 
som går igjen på alle kontinenter. Andefuglene, globalt sett, 
er et godt eksempel. Av 148 arter er bare 5 arter å betrakte 
som reine elvespesialister, selv om enkelte av Mergus-artene 
også er mye knyttet til elv (3 av 6 arter, bl.a. vår egen 
laksand) . 
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Ulik sommervannstand i regulerte vassdrag har 
betydning for hvilke fuglearter som finnes. Lav 
sommervannføring i Eksingedalsvassdraget 
(øverst) har vist seg å begunstige strandsnipe, 

mens høy sommervannføring (nederst) begunstiger 
bestanden av fossekall. 
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Imidlertid finnes det, som gjennomgått tidligere, en rekke 
arter som er knyttet til akvatiske ressurser, gjerne fra 
økotonen land/vann. 

8.4.2 Virkninger på næringsgrunnlaget 

De tre viktigste næringsressursene for vannfugl er plantedeler 
og frø fra akvatiske planter, ulike bunndyr og fisk. Vannfugl
ene tilknyttet rennende vann vil derfor kunne utsettes for 
påvirkninger som er påvist for elementene planter, bunndyr og 
fisk (jf. Brandrud 1993 og Raddum 1993), dvs. for økosystem
effekter. 

8.4.2.1 Redusert vannføring 

Generelt vil en redusert vannføring, sålangt det er en viss 
minstevannføring, føre til økt planteproduksjon. Dette vil 
igjen kunne skape gunstigere forhold (næring og skjul) for 
bunndyr og nye fuglearter, eks. arter som vanligvis finner 
sine optimale forhold i stillestående eller sakterennende vann 
(eks. gressender) . Forholdene for arter tilknyttet åpent, 
rennende vann, eks. fossekall, kan derimot bli forverret. 
Når det gjelder virkninger på bunndyr, som er en viktig bytte
dyrsgruppe, viser Raddum (op. cit) til en lang rekke effekter 
avhenging av type vannføringsendring som skjer og tilstanden 
før regulering. Redusert vannføring gir økte tettheter av 
bunndyr, men størrelsesmessig mindre arter. Økt plante
produksjon og tilførsel av organisk materiale fører også til 
større produksjon av akvatiske evertebrater (eks. Andersen & 
DanelI 1982). En økt bunndyrproduksjon vil generelt være 
positivt for noen arter, men redusert tilgang på makroevert
ebrater og kanskje spesielle arter (eks. krepsdyr), kan være 
negativt for andre arter. Store byttedyr er generelt bedre enn 
mange små for de fleste predatorer (som fugl), så sant de ikke 
blir for store til å kunne håndteres. Generelt vil redusert 
vannføring fjerne karakterisika knyttet til lotiske samfunn og 
gradvis gjøre dem mer lik lentiske samfunn. Ikke minst vil 
denne forskyvning forsterkes ved bygging av terskeldammer (jf. 
også Fjellheim 1993). Armitage et al. (1987) og Boon (1988) 
viser at ulike grupper bunndyr (på familienivå) responderer 
ulikt på redusert vannføring. Hvordan de ulike vannfuglartene 
kan utnytte de ulike grupper av bunndyr er derfor avgjørende 
for virkningene av redusert vannføring, ikke minst er det 
viktig om predatoren viser plastisitet m.h.p. næringsvalg. Her 
kan det være stor forskjell mellom fugleartene. 

8.4.2.2 Økt vannføring 

Økt vannføring påvirker også bunndyrsamfunnene (Raddum 1993) , 
men hvilken virkning dette gir på fugl er usikkert, bl.a. 
avhengig av hvor stor økningen blir og til hvilken tid på 
året. Vanlig er økt vannføring vinterstid (topp i energi-
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produksjon) eller generelt, nedenfor kraftstasjoner. For høy 
vannføring og for sterk strøm kan hindre de fleste fuglearter 
fra å utnytte elvehabitatene. Vinterstid vil en viss økning i 
vannføring kunne føre til forbedrede forhold for vannfugl, 
f.eks. for fossekall, bl.a. ved at islegging hindres. Dette 
kan bedre overlevelsen i gitte populasjoner eller det kan bare 
føre til at deler av populasjonen opportunistisk oppholder seg 
på et annet område enn de ellers ville ha gjort. 

8.4.1.3 Sterk fluktuerende vannføring - tørrlegging 

Raddum (1993) viser til en markant negativ virkning på bunndyr 
ved sterkt fluktuerende vannføring samt (selvfølgelig) - etter 
tørrlegging. Effektene på vannfugl bør være ditto. 

8.4.2 Prosesser i regulerte vassdrag 

Som nevnt ovenfor er det flere tilnærmingsmåter til hvordan 
kunnskap kan oppnås om virkninger av vassdragsreguleringer. I 
tillegg til før- og etterundersøkelser er forskning rettet mot 
prosesser i allerede regulerte vassdrag en mulig vei å gå. I 
Eksingedalsvassdraget gjennomførte vi en studie som hadde som 
siktemål å klarlegge bestandsendringer over tid, etter regule
ring. I syv utvalgte strekninger av vassdraget ble bestands
takseringer gjennomført, i 1975 og repetert i 1988 (Håland & 
Ugelvik 1989). I ett område ble undersøkelsene viderført i 
1989 og 1990. Resultatene fra dette prosjektet var ganske 
entydig. Ingen vannfuglarter forsvant i perioden og elvefugl
samfunnet er 15-20 år etter regulering som i andre vestlands
vassdrag (jf. bl.a. oversikt for 50 vassdrag i Sogn & Fjordane 
- Håland & Ugelvik 1989 b). Med hensyn til kvantitative end
ringer synes bestanden av andefugl, stokkand, krikkand, 
brunnakke og laksand å være lite endret i perioden. Sistnevnte 
art ble også påvist som ny hekkende art for Hordaland i 1988. 
Bestandene av vadefugl var enten blitt større eller uendret. 
Bestandsøkningen hos den vanligste arten, strandsnipe, var på 
hele 40 %. Det var også markant %-økning i bestandene av 
rødstilk og enkeltbekkasin, men absolutte bestander var små, 
noe som gir større usikkerhet i materialet. Bestandene av 
sivspurv og blåstrupe var stabile eller økte svakt. Det enhet
lige bildet fra Eksingedalsvassdraget er at fugl som nytter 
ressurser fra rennende vann var blitt mer tallrike i den 
aktuelle perioden. Den sannsynlige årsak til dette var en 
jevnt bedre tilgang på bentiske næringsdyr gjennom perioden 
etter regulering, jf. Fjellheim et al. (1989). Situasjonen 
synes imidlertid ikke stabil ettersom stor vannføring (1989), 
med påfølgende utspyling av både næringsdyr og organisk mate
riale har redusert tilgangen av næringsdyr for fugl tilknyttet 
rennende vann. Prosjektet i Eksingedalen ble videreført paral
lelt ved at habitatutnyttelse og bestandsdynamikk hos hekken
de, elvetilknyttet fugl med spesiell fokus på strandsnipe, 
rødstilk, vipe, taksvale, fossekall, linerle startet opp på en 



342 

utvalgt strekning, ved Ekse. En stor mellomårsvariasjon i 
vannføring (lav 1988 - høy 1989 og 1990) gaven markant effekt 
på forekomstene avelvetilknyttet fugl, spesielt hos strand
snipe og fossekall. Strandsnipe trives utvilsomt best ved lav 
vannføring og tettheten ble redusert med 60 % fra sesong med 
stabil lav vannstand gjennom sesongen (1988 - "normal" 
regulerings- vannstand) til sesonger med jevnt høy vannstand 
gjennom hekkesesongen (1989 og 1990 - "flom"-vannstand). Hos 
strandsnipe påviste vi i 1988 også en endring i habitatbruk 
gjennom sesongen, fra utnyttelse av flommark (høy vårvann
føring), til grusdominerte habitater (tidlig sommer - lav 
vannstand) til mer terrestre habitater i ungeperioden (lav 
vannstand - fuglene utnyttet en normal seinere fenologi på 
terrestre insekter) . 

Omvendt var det for fossekall; med en bestandsøkning på 66 % 
fra 1988 til 1989 (fra 1.8 til 3.1 par/km elvestrekning) . I 
1990 ble bestanden igjen redusert til 1988 nivå. Sannsynlig 
årsak var utspyling av næringsdyr sommeren 1989 og våren 1990 
(jf. Fjellheim et al 1992). Strandsnipe og fossekall reagerer 
derfor ulikt på en økt vannføring (fra lav reguleringsvann
stand til en tilstand som ligner på forholdene før 
regulering). Bestanden av linerle i Ekse-området var 
imidlertid stabil (7-8 par) i alle tre år og reflekterer 
linerlens fakultative tilknytning til rennende vann, med 
tilknytning til akvatiske næringsdyr om våren (prelegging) , 
der særlig klekking av steinfluer Plecoptera (på Ekse Capnea 
~) står sentralt og med skifte til mer terrestre habitater 
utover sommeren. 

Vi fant også stor mellomårsvariasjon i hvordan taksvalene 
utnyttet næringstilbudet fra rennende vann, med største ut
nyttelse i 1988 (lav vannføring, stor insektproduksjon) og 
vesentlig lavere utnyttelse i 1989 og 1990. Sannsynlig årsak: 
Lokale klimaforhold (kald vår 1989) samt redusert tilgang på 
næring begge år (1989-1990 - utspylingseffekt, spesielt radi
kal effekt på Chironomidae-faunaen i terskelbassenget - (jf. 
Fjellheim et al. 1992). For ytterligere diskusjon henvises til 
Håland & Ugelvik (1991). 

Videreføring av den ornitologiske forskning 

på basis av utredningene i 1986 var styringsgruppens 
konklusjon og syn på prioritert forskningsområde, delfelt 
ornitologi, dette: 

"Reguleringseffekter på den kvalitative og kvantitative sam
mensetningen av fuglefauanen, målt over tid, i elvestrekninger 
med sterkt redusert vannføring bør studeres. Det bør for
trinnsvis velges elvestrekninger med et rikt innslag av våt
marksområder" (Moen 1986) . 
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Generelt ble det konkludert med at forskningsprosjekter bør 
være tverrfaglige. Inngrep i våre vassdrag er et meget sammen
satt problemkompleks. Erkjennelsen av dette krever at forsk
ningens strategi videre baseres på integrerte og flerfaglige 
opplegg. Men hvilke fag og hvor omfattende det enkelte fag bør 
delta kan kun avgjøres på grunnlag av de spørsmål en ønsker å 
gi svar på. For å klarlegge virkninger på arter på høyt 
trofisk nivå vil det alltid være behov for å klarlegge system
orienterte prosesser dersom full forståelse skal oppnås. 

på grunnlag av den gjennomgang som er presentert her er det 
ikke noen grunn til å endre denne prioriteringen, men det er 
viktige at etterundersøkelser gjennomføres med basis i gode 
forundersøkelser, i tillegg til videreføring av studier av 
hvordan dynamikken i vannføring i både regulerte og uregulerte 
vassdrag påvirket elvetilknyttet fugl. Minstevannsføring
problematikk bør oppgraderes også med hensyn til fugl, ikke 
minst vil kunnskap om dette kunne overføres til revurderinger 
av gamle konsesjoner. Med henblikk på oppstart av reelle 
etterundersøkelser bør det først lages en oversikt over hvor 
det er gjennomført grundige forundersøkelser, der også mellom
årsvariasjon i artsammensetning og tetthet er dekket inn, slik 
at studieområder med god overføringsverdi benyttes. på Vest
landet har vi bl.a. gode data fra Jostedalsvassdraget (Håland 
& Ugelvik 1988, 3-årige undersøkelser). Når det gjelder virk
ninger av magasinetableringer skulle det ikke være behov for å 
prioritere forskning rundt hvor stort det direkte tap av 
fuglepopulasjoner blir; det bør klarlegges i konsekvens
analysesammenheng ved eventuelle nye utbygginger. Når det 
gjelder virkninger i nærsonene bør vekt videre legges på arter 
og artsgrupper som kan klassifiseres som sårbare eller truede 
nasjonalt, eks. rovfugl. Prosjektet i Altavassdraget anbefales 
videreført, det samme anbefales for oppfølging av de lang
siktige virkninger i Nerskogmagasinet. Effekter på vanlige 
skogsarter, eks. spurvefugl, bør gis en lavere prioritet 
ettersom effekten av magasinetablering på norske skogshekkende 
arter bare er marginale i forhold til andre typer inngrep, 
eks. skogbruk. En høyere prioritet bør gis til forskning på de 
arter som er knyttet til vassdragsnære habitater, eks. på fugl 
tilknyttet vierkrattsamfunn og flommarkskoger. 

For utsatte grupper som våre to lom-arter bør det også igang
settes forskningsaktiviteter, ettersom det i forvaltnings
sammenheng er antatt at vassdragsreguleringer har vært/er en 
sentral negativ bestandsfaktor for artene. 

Det må også gjøres en kritisk evaluering av forvaltningens 
sterke engasjement med å pålegge utsetting av fisk i stor 
skala i våre høyfjell. Etablering av fiskepopulasjoner kan ha 
en drastisk effekt på populasjoner av vannfugl og artsmang
foldet generelt i ferskvann. Utsetting av fisk i våre høy
fjell, inklusive påfølgende granfiske, har sannsynligvis vært 
blant de mest negative bestandsregulerende faktorer for flere 
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av våre alpine dykkender, via næringskonkurranse og drukning i 
garn. 

Den ornitologiske forskning knyttet til virkninger av 
vassdragsreguleringer som nå skal videreføres må også få en 
klar populasjonsøkologisk karakter. 
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1. INNLEDNING 

Vassdrag og deres nedbørfelt er utsatt for inngrep fra mange 
typer menneskelig virksomhet. Mange inngrep i vassdrag har 
ført til store endringer i landskapet, og dette endrer dyrenes 
habitater både direkte og indirekte. Inngrepene kan skje ved 
f.eks. dannelse av reguleringsmagasiner for fløtningsformål, 
vannforsyning eller kraftutbygging, eller ved permanente 
oppdemminger av vann. Det har ofte blitt diskutert hvilke 
effekter dette har på vilt og naturmiljøet (f.eks. Baxter 1977 
og Liao et al. 1988). Kunnskapsnivået når det gjelder vilt og 
vassdragsreguleringer er oppsummert av (Kjos-Hanssen et al. 
1981, Kjos-Hanssen 1983 og Bevanger & Thingstad 1986) . 

Menneskelige inngrep i naturen endrer på livsmiljøene til 
viltarter. Store manipulasjoner med landskapet kan føre til at 
arter forsvinner, og/eller reduseres i antall og tetthet. 
Dette skjer som regel på grunn av at dyrene får dårligere 
reproduksjon eller dårligere overlevelse. Andre arter kan dra 
fordel av endringene. Dessuten varierer individene innen en 
populasjon med tanke på tilpasningsevne til våre manipulasjo
ner med landskap og viltarters levemiljø. Konsekvensene for 
terrestre dyr av de omfattende endringer i dyrenes livsmiljø 
som mennesket foretar gjennom naturinngrep som oppdemminger av 
vatn, dannelse av reguleringsmagasiner og manipulasjon med 
vannføringsmønstre i elver, er generelt lite undersøkt og lite 
forstått. Det er f.eks. publisert lite data som viser effekter 
av oppdemninger eller reguleringer på arter som lever i nær
områdene rundt vatna. 

Ved dannelse av reguleringsmagasiner blir det ofte store 
variasjoner i vannstandsnivå gjennom året, og det blir dannet 
reguleringssoner ved vatnet. Disse er som oftest dårlig egnet 
til produksjonsområder for terrestre virveldyr, men utnyttes 
av næringssøkende pattedyr og fugl, særlig i de første regu
leringsår med stor næringsproduksjon på grunn av "demnings
effektene" (f.eks. Moksnes 1987). 

Her vil vi se nærmere på hva vi vet om effekter på terrestre 
virveldyr (= vilt) av inngrep i vassdrag, og fokusere på det 
som finnes av ny kunnskap fra de siste 10 år. Det sees på som 
særlig viktig å presisere hvilke spørsmål vi vet lite om i 
dag. 

2. TERMINOLOGI 

2.1 Hva er vilt? 

Definisjon av viltbegrepet: 'Vilt' er definert nærmere i 
Viltloven av 1981, som "alle viltlevende landpattedyr og 
fugler, krypdyr og amfibier". Vilt-begrepet har for øvrig 
gjennom tidene og blant ulike grupper hatt til dels svært ulik 
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betydning. Definisjonen av vilt i Viltloven av 1981 inkluderer 
alle viltlevende arter pattedyr, fugler, krypdyr og amfibier 
som kan påtreffes innenfor nedbørfeltene til norske vassdrag. 

Avgrensning av dette arbeidet: Her omtales i utgangspunktet 
alle viltarter slik det er definert i viltloven. Også inn
legget til Håland (1993) omhandler viltarter. Jeg vil her 
konsentrere meg om de generelle trekk. Eksempler på effekter 
nevnes i den utstrekning de kan belyse generelle forhold, i de 
fleste tilfelle foreligger mest kunnskap og vi finner de beste 
eksempler for noen få arter pattedyr eller fugl. Ordet "vilt" 
omhandler i fortsettelsen her alle pattedyr, fugler, krypdyr 
og amfibier. Synonymt med dette brukes også "terrestre virvel
dyr" . 

De generelle prinsippene er felles for de aller fleste 
terrestre virveldyr. De største ulikhetene knytter seg til 
skala- og tidsproblematikk. Dessuten fører den større mobili
tet hos fugl til at noen av problemene er færre hos fugl, 
f.eks. barriere-effekter, eller at de lettere tilpasser seg de 
nye miljøforholdene. 

2.2 Populasjonsøkologi 

Utbygginger og inngrep i vassdrag påvirker miljøet til mange 
viltarter. Leveforholdene må nødvendigvis bli kraftig endret 
ved mange inngrep. Hvordan skal vi så best mulig få utnyttet 
generell økologisk kunnskap til å kunne få en bedre økologisk 
forståelse av hva som skjer ved inngrep i vassdrag? 

Størrelsen aven enkelt populasjon i et inngrepsområde er 
bestemt av 4 faktorer; fødselsrate, dødsrate, inn- og utvand
ring (f.eks Begon et al. 1990). Endringer i populasjons
størrelsen skyldes at minst en av disse faktorene endres. 
F.eks. vil en reduksjon i populasjonsstørrelse skyldes enten 
at natalitet eller innvandring minker eller at dødelighet 
eller utvandring øker. Såfremt et inngrep i et vassdrag påvir
ker minst en av disse faktorene på en eller annen måte, vil en 
populasjon øke eller minke. Dette er også fundamentalt for 
enhver populasjon av vilt som lever i et inngrepsområde. 

For å vite mer om hvordan f.eks. nataliteten påvirkes, er det 
som regel nødvendig å undersøke detaljert hvordan reproduk
sjonsforholdene og atferden til dyrene endres med miljøpara
metre. Dessuten kreves det undersøkelser som går over flere 
år, noe som er særlig viktig for viltarter. 

2.3 Bevaring av biologisk mangfold 

Inngrep i og ved vassdrag fører som oftest til en reduksjon av 
variasjonen og det biologiske mangfold som var til stede på 
forhånd. Biodiversiteten i et område er framkommet ved at 
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området inneholder mange organismer som viser nøye tilpasnin
ger til miljøforholdene utviklet over lang tid (Wilson 1988) . 
Ved inngrep og manipulasjoner med naturen kommer vi svært lett 
i skade for å redusere komponenter i naturmiljøet og avskjære 
viktige relasjoner mellom ulike organismer (f.eks. Opdam 
1990). Disse forhold har blitt utviklet gjennom århundrers 
evolusjon, men er svært sårbare for våre stadig større inn
grep, og blir de først ødelagt, kan det ta lang tid før skaden 
repareres. 

Biologisk diversitet må framover behandles mer som en ressurs, 
som har verdi i seg selv, og må bevares. En viktig begrunnelse 
for dette er at tapet av biodiversitet på grunn av ødeleggelse 
av naturlige habitater er irreversibelt (Wilson 1988). De 
tempererte soner er blitt mest endret av menneskelig virksom
het gjennom historien, og påvirkningene på biologisk 
diversitet har generelt vært dramatisk (Franklin 1988). Stadig 
flere påpeker at bevaringen av biodiversitet er et av de 
viktigste problemer å takle vitenskapelig framover (Wilson 
1988). Dette medfører at vi nå må fokusere mer på virkningene 
på den biologiske diversitet ved vassdragsinngrep i tempererte 
områder. Det er her viktig å være klar over at disse effektene 
kanskje ikke er målbare ved det enkelte inngrep, men at summen 
av alle inngrep i vassdrag også kan redusere den biologiske 
diversitet for terrestre virveldyr i Norge. De mest utsatte 
populasjoner er sjeldne og sårbare arter som berøres av 
vassdragsinngrep (Størkersen 1992) . 

I Direktoratet for naturforvaltning sin langtidsplan og mål
setting er det presisert at "viktige økologiske prosesser og 
det naturlige produksjonsgrunnlaget må opprettholdes", og at 
"ingen arter skal forsvinne fra norsk natur som resultat av 
menneskelig påvirkning. Artenes naturlige utbredelse og for
skjellige lokale bestanders genetiske variasjon og særtrekk 
må opprettholdes. Plante- og dyresamfunnene må forvaltes på en 
slik måte at de kan leve under naturlige betingelser og i 
livskraftige bestander", (DN 1992). 

2.4 Bevaring av viltpopulasjoner spesielt 

Et viktig generelt prinsipp i bevaringsbiologien er at en hver 
art er unik og verdifull i seg selv (se f.eks. Wilson 1988). 
Dessuten kan en hver art vise seg å ha potensiell nytte for 
mennesker i framtiden (Wilson 1988). For de aller fleste arter 
vet vi ingen ting om potensiell nytte. 

Alle viltarter (i Norge ca. 500 arter) er derfor viktige å 
bevare. Mange av viltartene utgjør også en opplevelsesressurs 
for mennesker. Enkelte viltarter blir dessuten utnyttet 
gjennom jakt og fangst. 
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3. FAKTORER SOM PÅVIRKER DYRENES MULIGHETER TIL Å TILPASSE SEG 
ENDRINGENE 

Pattedyrenes, fuglenes, krypdyrenes og amfibienes funksjonelle 
tilpasning til naturlige vatn. 

Et stort antall viltarter er tilpasset et liv i tilknytning 
til vatn og ferskvannsbiotoper. Alle norske paddearter er 
avhengige av vatn i deler av sin livssyklus. Også i de andre 
gruppene har mange norske arter tilknytning til vatn. Dette 
gjelder i alle fall 13 pattedyrarter, 1 krypdyrart og minst 
73 fuglearter (Bakke 1973). Våtmarkene hører generelt til våre 
mest produktive naturtyper. Dette skyldes også at et stort 
antall viltarter er funksjonelt tilpasset til å leve i de 
naturlige våtmarkene, både av hjortedyr, ulike andre pattedyr, 
mange fuglearter, foruten padder (se f.eks. Pehrsson 1985). 
Slike tilpasninger er utviklet gjennom århundrers evolusjon og 
dyrene er ikke tilpasset å møte menneskets naturinngrep som 
kommer uforutsigbart for dyrene. Tilpasningene er nøye sam
stemt med både abiotiske faktorer (som klimatiske faktorer og 
naturlige vannstandsendringer) , matressurser for dyrene, og 
predator-byttedyr-forhold. For en mer detaljert behandling av 
disse forhold henvises til Pehrsson (1985). Velkjent er elgens 
beiting på vannplanter for å få dekket sitt natriumbehov. 
Dette er også tilfelle i det regulerte Dokkfløyvatnet 
(Andersen 1992) . 

Ved naturlige vatn har man funnet ulike påvirkninger av våt
marker på hekkende fugl omkring disse. I bl.a. Nord-Finland 
fant man at svarthvit fluesnapper og rødstjert la færre egg 
nær vatnet, men flere egg klekket her enn fjernere fra vatnet. 
Eggleggingstarten for svarthvit fluesnapper var noe seinere 
ved vatnet enn lenger fra vatnet (Jarvinen 1982). Også 
gråtrost i Innerdalen, Orklavassdraget, viser generelt de 
samme trekk (Reitan & Sandvik, i manus). Dette er det motsatte 
av det generelle mønster at eggleggingsstarten utsettes og 
kullstørrelsen minker, ved økning i høydenivået over havet. 

Når en ny innsjø legges i en dal som naturlig manglet innsjø, 
endres lokalklimatiske mønstre i dalen. Dette gjør at verdien 
av nærområdene for mange arter vil endres. Også terrestre 
arter blir påvirket, til dels langt fra vatn. Generelt får en 
ved en etablering av et magasin et kvalitativt dårligere 
vannfuglsamfunn enn i de naturlige samfunn, det vil si med 
færre arter, men enkelte dominante vannfuglpopulasjoner kan 
være tallrikere (Keller 1985) . 

Forhold før inngrepet 

Ved ethvert inngrep er det viktig for type og grad av eventu
elle effekter, hva som fins av organismer i området før inn
grepet, hvor mye dyr og hvordan de bruker området, m.m. 
( tab. 3. 1 . ) . 
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Tab. 3.1. Faktorer før inngrepet som er viktig for hvilke 
effekter et inngrep vil få på viltarter. 

Viktige faktorer Spørsmål 

Forekomst Hvilke arter av planter og dyr som lever 
i områder før utbygging? 

Habitat-fordeling Hvordan er vegetasjonstype-fordelingen i 
området før utbyggingen, særlig forde-
lingen mellom hovedtyper biotoper? 

Dyresamfunn F.eks. : Hvordan er fuglesamfunnene i 
området sammensatt og interaksjoner 
mellom arter før utbyggingen? 

Populasjoner Populasjonsstørrelser og -tettheter hos 
fugl/dyr før utbyggingen? Hvordan er 
populasjonene sammensatt (alder-kjønn-
produksjonsdyr-etc.)? 

Tilpasninger Hvor stor del av sitt liv/sin tid bruker 
fuglene/dyrene området? Når bruker fug-
lene/dyrene området? Hva koster det 
dyrene å bruke området? 

Habitatbruk Hvilke habitater bruker dyrene? Hva gjør 
fuglene/dyrene her og hvor mye brukes 
området, og hvilke deler av området bru-
kes, til: 
* Hekking 
* Næringssøk 
* Hvileplasser 

Indre begrensninger, som fuglene og pattedyrene har til å 
tilpasse seg endringene er f.eks. livshistorie, toleransegren
ser, fysiologiske og atferdsmessige og økologiske tilpasninger 
til habitat, vandringshastigheter, m.m. Disse tilpasninger 
endrer seg langsomt hos pattedyr og fugl, og det er lite 
sannsynlig at viltpopulasjoner generelt kan utvikle nye tole
ransegrenser som respons på vassdragsinngrep. Ulike arter 
viser imidlertid stor fenotypisk plastisitet, f.eks. er noen 
arter i stand til å tilpasse seg endringer relativt raskt, 
f.eks. arter som lett har tilpasset seg bymiljø. 

De enkelte artene har bestemte krav til sitt levemiljø. Tole
ransen overfor de type endringer som skjer, er viktig for hva 
slags respons som vil bli gitt av dyrene. Denne varierer fra 
art til art. Dessuten kreves det kunnskaper om hvilke faktorer 
som virker regulerende på de enkelte populasjonene i 
inngrepsområdet. 
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Inngrep i naturen fører ofte til mer fragmentering av habitat
er, og avstanden mellom potensielle habitater kan øke dras
tisk. Den enkelte arts evne til å spre seg til nye områder kan 
ha stor betydning når det blir langt mellom potensielle 
habitater. 

Ytre faktorer (miljø), som hindrer/reduserer fuglenes og 
pattedyrenes muligheter til å tilpasse seg endringene er 
f.eks. fysiske barrierer, forholdet til andre organismer innen 
arten og overfor andre arter. Dette kan f.eks. være barrierer 
som plasseres midt i en trekkvei og som hindrer videre bruk av 
trekkveien. Det kan også være geografiske barrierer som 
vanskeliggjør spredning fra eller til gunstigere leveområder. 
Slike barrierer kan være fysiske (som f.eks. en ny innsjø) 
eller økologiske som f.eks. endrete klima- eller vegetasjons
forhold i området (f.eks. Udvardy 1969). 

Mulighetene for flytting til andre områder er også avhengig av 
om det i det hele tatt er noen potensielle, andre områder å 
flytte til. Fragmentering av potensielle leveområder i et 
større område kan ha ført til at langt færre individer kan 
leve der. 

Ulike biogeografiske regioner/ deler av verden 

vi vet lite om inngrep i vassdrag har ulike effekter på 
terrestre virveldyr avhengig av hvor i verden inngrepet skjer. 
Mange inngrep synes å ha parallelle og like effekter, f.eks. 
tap av areal. Effektene på populasjonsnivå kan være avhengig 
av dyreart/dyregruppe, og interaksjoner med andre organsimer. 

4. INNGREPENE 

Inngrep i vassdrag kan bestå av mange ulike typer inngrep, som 
foretas enkeltvis eller samtidig. De mest omfattende inngrep 
er oftest skjedd i forbindelse med vannkraftutbygging. Inn
grepene omfatter da gjerne både bygging av dammer, endringer 
av vannføringsmønstre i elver, bygging av anleggsveier, kraft
linjer, anleggsområder, rørgater, m.m., samt at det foretas 
massetak i mange områder. Andre effekter er sekundære og 
knyttet til økt menneskelig aktivitet (Kjos-Hanssen et al. 
1981 og Kjos-Hanssen 1983). Stor oppmerksomhet har vært knyt
tet til ulike former for oppdemminger. Formålene med opp
demminger er mange, bl.a. kraftutbygging, flomkontroll, 
drikkevannforsyning, vanningsformål, regulering av minstevann
føringer, og fiskedammer (Baxter 1977 og Liao et al. 1988). 

Reguleringsmagasin: Et reguleringsmagasin kan dannes ved enten 
1) at det etableres en helt ny innsjø, ved hjelp av et kunstig 
magasin i en dal, eller ved 2) å utnytte en tidligere innsjø. 
Ved det siste alternativet skjer det enten en senkning av sjø 
under normalvannstanden, eller en oppdemming fører til en 
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heving av vannstanden. Det vil i de fleste slike tilfelle skje 
en endring av variasjonsmønsteret i vannstand gjennom året. 
Som oftest foregår en neddemming av arealer som dermed blir 
utilgjengelige for vilt, i alle fall til tider på året. 
Strandsonen i et eventuelt tidligere vatn forsvinner og blir 
erstattet aven reguleringssone, en helt ny "biotop" i om
rådet. Vannflata øker ofte betraktelig i areal, men effektene 
på vilt av dette er avhengig av mange andre faktorer. Vann
standsvariasjonen kan være stor eller liten. En tilnærmet 
konstant vannstand vil nødvendigvis ha helt andre effekter enn 
en stor reguleringsamplitude. Sekundære effekter som endringer 
i grunnvannsforhold, klima- og vegetasjonsendringer, endringer 
av utløp, plassering av demninger, og virkninger på nærområd
ene rundt vatnet, vil også være viktige for vilt. 

Oppdemming til fast vannivå skjer både ved dannp-lse av nye 
vatn, og terskler som bygges i elver og på tvers av daler. 
Resultatet er som oftest dannelse av et vatn med permanent 
vannspeil med relativt lite variasjon i vannivået gjennom 
året. 

Elver og bekker med endret vannføringsmønster: Dette kan 
f.eks. skyldes redusert eller økt vannføring. I tillegg vil 
variasjonen i vannføring over året være annerledes, og det er 
også sekundæreffekter. Endringer i lokalklimatiske forhold og 
vegetasjon og grunnvannsforhold har vært mye påpekt når det 
gjelder særlig enkelte pattedyrarter og f.eks. ryper (Kjos
Hanssen et al. 1981 og Kjos-Hanssen 1983). 

Tunnelutløp og kraftstasjoner som ligger i dagen: 
vanntemperaturer og råkdannelse har betydning for 
viltarters forekomst og bruk av områdene, selv om 
studier av effektene synes å mangle. 

Endret 
flere 
konkrete 

Kanaler og forbygninger er inngrep i vassdrag som kraftig 
berører miljøet til viltarter. Dessuten vil både grusgraving 
og fjerning av kantvegetasjon langs vassdrag påvirke miljøet 
til viltarter. 

Andre inngrep i vassdrag omfatter tippområder, både i tidlige
re elveløp, i skog eller i annet terreng. Massetak, rigg
områder, rørgater, veier og kraftlinjer kan ha til dels store 
og vidt forskjellige effekter. Både båndlegging av areal, 
barriereeffekter, biotopendringer, og sekundæreffekter som 
tiltrekning av predatorer og "søppel"-dyr, er aktuelle typer 
effekter. Disse inngrep vies liten interesse i denne gjennom
gangen, da det er foretatt lite undersøkelser av andre inngrep 
enn kraftlinjer. Effekter av kraftlinjer på fugl studeres i 
pågående prosjekter ved NINA. 

Andre sekundæreffekter er knyttet til menneskelige aktivite
ter, både selve anleggsaktivitetene og økt framkommelighet, 
forstyrrelse og ferdsel, i og etter anleggsperioden. 
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Noen inngrep har effekter knyttet bare til anleggsperioden, 
andre effekter kommer etter utbyggingen. Inngrepene kan ha 
korttidseffekter eller langtidseffekter. 

For hvert av inngrepene kan effekter på vilt være direkte 
eller indirekte virkninger. 

5. KUNNSKAPSNIVÅ I DAG 

5.1 Habitat-inngrepene (Endringene i dyrenes miljø) 

Dyrenes miljø forandres ved vassdragsinngrep. Inngrepene i 
dyrenes habitater fører til tap av areal, habitater endres, 
eller at nye typer habitater dannes (Liao et al. 1988). Inn
grep i vassdrag er en av flere endringer mennesket gjør i 
dyrenes miljø. Betydningen av det enkelte inngrep kan være 
avhengig av hvilke andre påvirkninger som er foretatt i 
miljøet. 

Viktige endringer i miljøet til pattedyr, fugl, m.m. er bl.a. 
knyttet til lokale temperaturforhold, nedbør og snømengder, 
endringer i hydrologiske forhold, og habitatendringer (vege
tasjon, næringstilbud, m.m.). F.eks. vil en høyere grad av 
ising på vegetasjonen redusere næringssøk og overlevelse for 
mange fugl og pattedyr, f.eks. villrein (Skogland 1978). 

Ved vassdragsinngrep er det også viktig å være oppmerksom på 
betydningen av: 

- Omfanget av de enkelte inngrepskomponentene. 
- Lengden av utbyggingen/anleggsperioden. 

Tap av areal 

Direkte virkninger: Når et reguleringsmagasin etableres og 
arealer blir neddemt, vil disse arealene tapes som 
produksjonsarealer for de fleste viltarter (Ackermann et al. 
1973). Betydningen av dette er dokumentert for rein (Kjos
Hanssen et al. 1981, Skogland et al. 1981 og Kjos-Hanssen 
1983). For mange våtmarksfugl kan effektene av neddemming ha 
større effekter enn arealet i første omgang skulle tilsi 
(Kjos-Hanssen 1983). I Innerdalen, Orklavassdraget ble det på 
6,7 km2 neddemt arealer som i dag kunne ha hatt en årlig total 
hekkepopulasjon mellom 4000-6000 territorier eller par av 
terrestre fugl (Reitan upubl. data). Ved Nesjø-utbyggingen ble 
det neddemt bortimot 4000 hekkende par i skog og 3000 par 
våtmarksfugl (i følge Arne Moksnes, Universitetet i Trondheim; 
Brox & Ranneberg 1988). Det er også gjort noen vurderinger av 
antall rypeterritorier som er neddemt ved magasinetableringer. 
Mange faktorer er imidlertid viktige i slike vurderinger (se 
nærmere om dette: Myrberget 1981). Det eneste vi kan si så 
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langt er at den gjennomsnittlige territoriestørrelsen hos 
lirype har variert mellom 4,3-7,8 ha/territorium i et normalt 
rypeterreng på Dovre i perioden 1979-83 (Pedersen 1984), noe 
som tilsvarer mellom 13-23 territorier/km2 • I et aktuelt ut
byggingsområde er imidlertid ikke effektene proporsjonal med 
nedddemt tetthet. For å finne mer ut av disse forhold kreves 
nøye opplagt eksperiment med merking av fugl og med kontroll
områder. 

Under fyllingen av et stort, nytt magasin drukner mange patte
dyr og fugl (f.eks. Baxter 1977). Dette vil også være tilfelle 
i oversvømmingssonene under oppfylling av magasinet på våren 
og forsommeren. 

Indirekte virkninger: Det er også blitt diskutert om slike tap 
av areal fører til en økende tetthet i nærliggende områder 
(Myrberget 1981). Det foreligger imidlertid ingen under
søkelser som dokumenterer at tettheten øker i nærliggende 
arealer på grunn av innvandring av individer fra neddemte 
arealer, verken for rype eller andre arter terrestre virvel
dyr. 

Artssammensetningen på arealer som neddemmes kan være ulik 
andre områder i nærheten. I tilfelle enkelte arter/populasjon
er blir sterkt redusert på grunn av utbyggingen, fordi de 
hovedsakelig fins på neddemt areal, vil dette endre arts
sammensetningen relativt sterkt. Ved Orkla-utbyggingen ble 
f.eks. populasjonene av dobbeltbekkasin, trane og grønnstilk 
relativt hardt redusert i Innerdalen (Bevanger & Røv 1976 og 
Reitan 1992). Mellomartsrelasjoner som f.eks. interspesifikk 
konkurranse blir derfor også påvirket. Disse effekter gjelder 
også andre inngrep enn neddemminger. Det foreligger imidlertid 
hittil ikke noen undersøkelse av disse forhold. 

Barrierer spesielt (bl.a. stengte trekkveier) : Et inngrep kan 
også ha barrierevirkning ved at deler av leveområdet avsten
ges, eller at de dyrene som er i stand til det må legge om 
trekkruter for å komme mellom vinter- og sommerbeiteområdene. 
Dette kan forekomme bl.a. ved nye reguleringsmagasin eller 
veier. Virkningene kan være dramatiske for de populasjoner som 
blir berørt, men variasjonene mellom de enkelte inngrep er 
store. Dette diskuteres i kap. 5.2. 

Endrete habitater 

Mange inngrep i vassdrag fører nødvendigvis ikke til tap av 
areal, men habitatene endres på grunn av endringer i fysiske 
forhold, klima eller vegetasjonsendringer. Dette gjelder 
f.eks. ved at berørte elvestrekninger får endrete vannførings
mønstre. Endringer i vannføring påvirker også islegging i 
elvene (Utaaker 1981) . 
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I noen vatn endres strandsonene uten at det trenger å være 
noen stor reguleringshøyde, men vannivåendringene følger 
kanskje et annet mønster enn det naturlige, eller at kant
vegetasjonen fjernes eller reduseres. 

Lokalklimatiske endringer i og ved et magasin (Utaaker 1981) 
fører til at nærområdene til et magasin også påvirkes, f.eks. 
at start av hekking og yngling påvirkes (f.eks. Thingstad 1992 
og Reitan & Sandvik in manus). Også antall hekkende par av 
terrestre fugl i området blir påvirket av tilstedeværelsen av 
et nytt magasin (Kowalski 1983). 

Deltaområder kan også bli påvirket ved endrete vannføringer 
eller lokalklimatiske endringer. Dette kan føre til endrete 
næringssøksbetingelser for mange fuglearter, oter og stein
kobbe. Ingen undersøkelser foreligger fra Norge. 

I enkelte tilfelle skapes korridorer for spredning avarter, 
f.eks. gjennom veibygging og åpning av kraftlinjekorridorer, 
som kan begunstige smågnager-spredning (Barrow 1988). Dette 
vet vi ingenting om fra Norge. 

Nye habitater 

Et reguleringsmagasin er ofte et nytt element i et inngreps
område, da etableres også en større men variabel vannflate. 
Det ser imidlertid ut til at en vannflate som sådan i et 
regulert vatn har liten interesse for f.eks. mange vannfugl 
(jf. Leslie & Stancill 1990 og Reitan 1992), men kan ha posi
tiv effekt på antall andefugl i de første reguleringsår på 
grunn av "demningseffektene" (f.eks. Moksnes 1981 og Leslie & 
Stancill 1990). Derimot synes en relativt konstant vannstand 
generelt å medføre en mer stabil økning i vannfuglantall 
(Hagen 1974, Lid 1978, Kjos-Hanssen et al. 1981, Kjos-Hanssen 
1983 og Reitan & Sandvik 1993). Størrelse og mønster på 
vannivåfluktuasjonene i et vatn er f.eks. viktig for å be
stemme effektene på reproduserende populasjoner (Markham 
1982). Noen dyregrupper som f.eks. lommene reproduserer ute
lukkende i vatn med svært små vannivåfluktuasjoner (f.eks. 
North & Ryan 1989) . 

Reguleringssoner eller oversvømmingssoner kan betraktes som 
nye habitater, i alle fall er de nye elementer i en endret 
natur. Den store meitemark- og fjærmyggtilgjengeligheten 
særlig i disse sonene er beskrevet inngående, og flere arter 
fugl er blitt tiltrukket (Moksnes 1981, 1987). Både våtmarks
fugl og terrestre fugl bruker reguleringssonene til nærings
søk, som f.eks. i Innerdalen (Reitan upubl. data). 

Bygg, anlegg, veier, etc. 

Ulike tekniske installasjoner kan ha både effekter som bånd-
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legging av areal og forstyrrelseseffekter på grunn av økt 
menneskelig aktivitet. Disse forhold er nøye omtalt ved mange 
konsekvensundersøkelser før vassdragsinngrep (f.eks. Reitan & 
Jordhøy 1985). Det foreligger imidlertid lite konkrete data på 
effekter etter utbygginger er foretatt. Ved Dokka-utbyggingen 
syntes økt menneskelig aktivitet i utbyggingsfasen å påvirke 
elgens trekktradisjoner i moderat utstrekning (Andersen 1992) . 

Habitatfragmentering ved inngrep i vassdrag 

Landskapet er heterogent og sammensatt aven mosaikk av 
habitatflekker. Våre aktiviteter og inngrep i landskapet deler 
opp habitatene til dyrepopulasjoner. En arts habitat blir 
oppdelt i mindre enheter som blir atskilt ved striper av land 
som ikke kan bebos avarten (Wiens 1989 og Opdam 1990). Vass
dragsinngrep kan fragmentere habitater, men ulikt for ulike 
viltarter. F.eks. vil et reguleringsmagasin som er dannet ved 
oppdemming kanskje fjerne de beste habitatene for en art og de 
gjenstående habitatflekker ovenfor HRV blir kanskje relativt 
fragmentert. Dette vil påvirke en berørt populasjon i relativt 
høy grad. 

5.2 Effekter på organismene 

Den beste angrepsvinkelen ved vassdragsinngrep er å spørre 
etter eventuelle effekter på organismene. Det kan ventes at 
effekter vil vises på f.eks. atferd eller dødelighet til 
individer, og dette kan så føre til effekter på populasjons
nivå. Det synes her nødvendig å fokusere på spørsmålene: 

1. Er det påvist endringer? 
2. Hva viser de påviste endringene? 
3. Hva er årsakene til de evt. endringene? 
4. Hva er effektene av endringene (for både individ og 

populasjoner)? 

Endringer i utbredelse avarter? 

Et grunnleggende og sentralt spørsmål er om ulike inngrep i 
vassdrag har medført at arter er forsvunnet etter inngrepet, 
lokalt, regionalt, nasjonalt eller til og med internasjonalt. 
Under norske forhold har dette neppe skjedd for terrestre 
virveldyr. Tap avarter er imidlertid et høyst aktuelt problem 
i tropiske strøk, f.eks. i Amazonas og Sør-øst Asia (Ackermann 
et al. 1973 og Barrow 1983, 1988). 

I tilfelle et inngrep skjer i et hekke-/yngleområde som inne
holder en sentral del aven arts utbredelse regionalt eller 
nasjonalt, kan dette redusere utbredelsesområdet for arten 
lokalt, regionalt eller nasjonalt, eventuelt at utbredelses
området forskyves. For vilt (pattedyr, fugl, krypdyr og 
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amfibier) vet vi ingen ting om dette har forekommet i Norge. 

Generelllivsstrategi for dyreartene, f.eks. evnen å tilpasse 
seg endringer i miljøforholdene eller å trekke til arealer med 
mer gunstige miljøbetingelser, kontrollerer graden og naturen 
til en arts respons. Arter som er tilpasset et variabelt 
miljø, utnytter en tilgjengelig ressurs bare for en kort tid, 
formerer seg raskt og har god spredningsevne, klarer gjerne 
miljøendringer best. Dette er typiske r-tilpassete arter 
(arter med høyt reproduksjonspotensiale) , bl.a. kan vi her 
klassifisere mange småpattedyr og småfugl. Derimot vil K
adapterte arter (arter med lavt reproduksjonspotensiale) 
sannsynligvis få større problemer, fordi de er tilpasset et 
mer konstant miljø, modner seint, reproduserer sakte, lever 
vanligvis lenge, har mer konstante antall, og har relativt lav 
vandringskapasitet. Eksempler er rovdyr, rovfugler og andre 
arter som er sjeldne eller har få individer i populasjonene. 
Dette er nærmere beskrevet i generelle økologibøker (f.eks. 
Begon et al. 1990). 

Endringer i artssammensetning og dyresamfunn 

Ulike arter viser ulik respons på et inngrep. Dette vil gi 
store endringer i dyresamfunn både kvantitativt og 
kvalitativt, innen samme område. Resultatene fra Nesjøen 
antyder at disse endringene kan være store (Moksnes 1981). 
For å få mer informasjon om dette, må vi ha undersøkelser med 
nøye opplagte takseringer på forhånd, og de samme arealer 
undersøkes etterpå. Dessuten trengs kontrollområde(r). Hittil 
er ingen slike studier vært gjennomført i Norge. 

Endringer i populasjonstettheter og populasjonsstørrelser 

Ved naturinngrep hvor en fjerner habitater, f.eks. ved ned
demming, vil dette enten redusere antall dyr som holder til 
her, eller at populasjonene presses mer sammen i andre om
råder. Dette er tidligere diskutert (Myrberget 1981), men 
ingen har vist at det foregår noen sammenpressing av popula
sjoner utenfor inngrepsområdet. Uansett vil dyr som presses ut 
fra et område til et annet, komme som ukjente til et område 
som allerede er opptatt. For å komme inn i området må disse 
dyrene være sterkere enn de som er der fra før, for å lykkes. 
Generelt må vi derfor gå ut fra at den totale populasjons
størreIsen i et område reduseres i forhold til fjerning av 
viktige habitater for arten. Dette er avhengig av tetthets
regulerende mekanismer, og har vært særlig mye diskutert for 
ryper. 

Ved siden av direkte reduksjon av leveareal, kan indirekte 
effekter av endringer i f.eks. lokalklima endre populasjons
størrelser og populasjonstettheter (Thingstad 1990 og Reitan & 
Sandvik upubl. data fra Innerdalen) . En økt frekvens av 
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ekstremsituasjoner vil her virke negativt på bestander som er 

tilpasset å leve i inngrepsområdene. Dette foreligger det 
ingen data om for noen viltarter. 

Endringer i sammensetning av populasjoner 

Ulike organismer kan ha ulik respons på et inngrep gjennom 
ulike faser av sin livssyklus. Dette fører så til at sammen
setningen aven populasjon i et inngrepsområde endres. Dette 
er ikke studert for terrestre virveldyr, men kan muligens være 
aktuelt for hjortedyr. 

Fragmentering av populasjoner 

Naturinngrep fører ofte til mer fragmentering av habitater og 
dermed også populasjoner (f.eks. Wiens 1989 og Opdam 1990). 
Dette fører så lett til at populasjonsstørrelser reduseres, 
kanskje innen et større område, og også strukturen i dyre
samfunn endres (Wiens 1989 og Blondel 1991). Inngrep i vass
drag og fragmenteringseffekter på vilt er ikke undersøkt. 

Dyrearter er svært avhengige av vegetasjonen og viser stor 
overensstemmelse i utbredelse, antall og økologi med 
vegetasjonsforhold (f.eks. Jarvinen & Vaisanen 1979a, b). 
Vegetasjonsforandringer og fragmentering av vegetasjonen vil 
derfor også ha indirekte effekter på mange arter terrestre 
virveldyr. 

Predasjonsrater og konkurranseforskyvninger 

Inngrep i vassdrag vil redusere populasjonsstørrelser for 
mange arter i inngrepsområdet. Andre arter drar muligens 
fordel av endringene, eventuelt på grunn av sekundæreffekter 
av veibygging eller menneskelig aktivitet. Mellom-arts
interaksjoner vil kunne bli påvirket og endret av inngrepene. 
Dette påvirker også utbredeIsene for flere arter, og dødelig
heten kan øke (jf. Markham 1982). Effektene er normalt svært 
vanskelig å studere. Det foreligger ingen studier som tar 
hensyn til mellom-arts-interaksjoner for terrestre virveldyr. 

Endringer ireproduksjonsforhold 

Hovedrnekanismene som dyrene vil bruke for å tilpasse seg 
endringene i miljøforhold, er reproduksjonsfaktorer. Naturlig 
utvalg favoriserer sterkt de individer som produserer mange 
overlevende unger, og det er derfor viktig for dyrene å til
passe reproduksjonen til miljøet (jf. Perrins 1970). Terrestre 
virveldyr viser generelt lite respons til endringer i miljø
forhold. Variasjon i begynnelse av egglegging, fødselstids-
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punkt, kullstørrelse, hekke-jynglesuksess, forsinket implant
asjon, og spredning av unger m.m. er dels genetisk bestemt, 
men kan også være betinget av variasjoner i lokalklima eller 
næringsforholdene (f.eks. Newton 1991). Faktorer som kan 
påvirkes er bl.a.: 

* Reirplass-jhiplass-preferanser. 
* Hekke-jynglefenologi. 
* Kullstørrelsesvariasjoner. 
* Hekke-jynglesuksess. 
* Unge-dødelighet. 

Disse forhold er påvirket hos fugl som hekker ved regulerings
magasiner (Thingstad 1992 og Reitan & Sandvik in manus), og 
f.eks. vannfuglproduksjonen er svært sårbar for vannivå
fluktuasjoner (Markham 1982). Vassdragsinngrep har også 
redusert produksjonsevnen for villrein f.eks. i Snøhetta 
(Skogland et al. 1981). 

Endringer i overlevelse og vinterøkologi 

Næringssøksmulighetene utenfor reproduksjonstiden er viktige 
for dyrs overlevelse. Dette kan være f.eks. mengde og til
gjengelighet av næring (kvantitet), type næring (kvalitet), 
og produktiviteten. Energiutbyttet ved næringssøket må være 
større enn kostnaden ved næringssøket. En økt dødelighet kan 
ha både korttids- og langtidseffekter. Dyr som er tilpasset 
bestemt type næring, vil være mest sårbar. F.eks. beiter elg 
på ulike plantearter sommer og vinter, og selektivt på noen få 
arter i hver årstid (jf. Myrberget 1987). Skjebnen til elgens 
næringsplanter er derfor viktig for elgens forekomst i et 
område etter et inngrep. Elgens beiting på vannplanter for å 
få dekket sitt natriumbehov, medfører at forekomsten av vann
planter kan bestemme områdets kvalitet som beiteområde for elg 
og være begrensende for hvor mange dyr området vil tåle 
(Andersen 1992) . 

Endringer i trekkstrategierjvandringsmønstre 

Vandringsmønstre hos terrestre virveldyr, inkludert trekk hos 
fugl, er utviklet som tilpasning til ulike miljøforhold 
gjennom året, f.eks. at bestemte arealer har umulige eller 
vanskelige forhold for overlevelse for mange dyr gjennom deler 
av året (Alerstam 1982). så fremt trekkveier hindres kan 
effektene på populasjonsstørrelsene i et større område bli 
store. 

For villrein er det godt dokumentert at dette forekommer 
(Skogland et al. 1981, Jordhøy & Kålås 1985, Jordhøy & 
Skogland 1986 og Skogland 1986a, 1986b). En totalvurdering av 
effektene av magasinetableringer i Snøhetta-området er gitt av 
Skogland et al. (1981). 
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Derimot synes det som elgens trekkatferd endres moderat. 
F.eks. ved Dokka-utbyggingen opprettholdt elgel1 sine tusen-år 
gamle trekkruter selv om det medførte kryssing av et nytt 
magasin, men deler av trekkrutene ble lagt om (Andersen 1992) . 

Inngrep i vassdrag og våtmarkssystemer som er viktige raste
plasser f.eks. for fugl kan endre betydningen av rasteplass
ene. Trekksystemene er avhengige av at nettet av rasteplasser 
er intakt. Det foreligger ingen arbeider som belyser dette 
problemkomplekset for noen grupper terrestre virveldyr. 

Genetiske effekter 

Et aktuelt spørsmål er om det vil skje noen utrydding eller 
tilbakegang av bestemte stammer av dyr. Små populasjoner kan 
ha liten genetisk diversitet og er svært sårbare for endringer 
(jf. Begon et al. 1990). Dette vil være et problem for enkelte 
sjeldne eller sårbare arter. 

Truete og sårbare arter vs. "Viltarter" vs. "Vanlige" arter 

Ved naturinngrep som ved all annen form for bruk og forvalt
ning av naturområder er det spesielt viktig å være oppmerksom 
på hvordan truete og sårbare arter påvirkes. I mange tilfelle 
er det kanskje viktigst å prioritere disse arter foran f.eks. 
"vanlige" arter eller "viltarter" (Størkersen 1992) . 

5.3 Oppsummering av kunnskapsnivå i dag 

Hvor mye og hva vet vi egentlig i dag om virkninger av vass
dragsinngrep på vilt? Et viktig spørsmål er om vi har ervervet 
mye ny kunnskap siden oppsummeringsmøtet som NVE og DVF arran
gerte i 1980 (Kjos-Hanssen et al. 1981). Seinere ble effektene 
på bl.a. fugl gjennomgått av Økoforsk (Bevanger & Thingstad 
1986). Det er utført flere undersøkelser i Norge, men fore
løpig er lite publisert av konkrete resultater for terrestre 
virveldyr, f.eks. fra etterundersøkelsesprogrammet til NVE 
(Eikenæs & Faugli 1992). Unntak er f.eks. Nerskogen-under
søkelsene (Thingstad 1992) og elgundersøkelsene i Dokka
området (Andersen 1992) . 

Ved de fleste vassdragsreguleringsinngrep på 1980-tallet ble 
det utført undersøkelser av status for vilt før utbyggingen. 
Disse hadde særlig 3 siktemål; å beskrive forekomstene før 
utbyggingen i utbyggingsområdet, forsøke så langt det lot seg 
gjøre å forutsi hva som mest sannsynlig kom til å skje ved de 
foreslåtte utbygginger, og foreslå tiltak og endringer som 
reduserte eventuelle skadevirkninger (f.eks. Reitan & Jordhøy 
1985). Virkningsundersøkelser har vært vanskelig å utføre 
fordi det før utbyggingen ikke har vært lagt grunnlag for 
oppfølgende undersøkelser som kunne dokumentere om og i hvil-
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ken utstrekning forutsigelsene har slått til. For å kunne si 
noe om dette kreves det nøye opplagte undersøkelser. For det 
første må en nå stille seg spørsmålet hvorfor det har vist seg 
så vanskelig å få gjennomslag for effektstudier i Norge. 
Dessuten må vi også reise spørsmålet om hva vi har gjort med 
viltbiotopene gjennom de samlete inngrepene i våre vassdrag. 
Det er ikke sikkert at de totale effektene bare er lik summen 
av de enkelte inngrepene. 

Totalt sett må vi derfor slutte at vi i dag vet relativt lite 
mer om effektene på vilt av vassdragsinngrep enn rundt 1980 
(Kjos-Hanssen et al. 1981 og Kjos-Hanssen 1983) . 

6. FORSKNING OG TILTAK FRAMOVER 

6.1 Behov for videre undersøkelser 

Det første spørsmålet som må besvares er om det er behov for 
videre undersøkelser. Ønsker en f.eks. å forvalte naturen slik 
at et naturlig dyreliv opprettholdes i størst mulig grad, 
kreves det også en innsats for å skaffe til veie nødvendig 
kunnskap for at en skal klare dette. Ved vassdragsinngrep er 
det klart at vi i dag vet svært mye om de tekniske sider ved 
inngrepene etter et århundre med mye utbygginger av vannkraft 
i Norge. Derimot vet vi i forhold svært lite om effekter av 
disse inngrepene på dyrelivet. 

Det er også her et spørsmål om detaljnivå. F.eks. dersom 
endringer i populasjonsstørrelsen er mindre en~ 10%, ønsker vi 
kanskje ikke å vite mer eksakt om hva som skjer. 

Hvor er det så størst mangel på kunnskap? Jeg vil kun komme 
med synspunkter på dette her. Dette spørsmålet kan ikke besva
res enkelt. Generelt kreves det mye mer kunnskap på de fleste 
felter. Enkelte forhold er godt dokumentert, som f.eks. meite
mark- og fjærmyggeffektene på fugl. Imidlertid har vi en 
dårlig forståelse av betydningen av disse faktorene på de 
berørte populasjoner. Mange andre effekter er i det hele tatt 
ikke studert, og innsats burde settes inn for å få kunnskap om 
mekanismer og effekter på populasjoner. Moen (1986) gir en 
oppramsing av tema som er mest aktuelle ved undersøkelser av 
fugl ved vassdragsinngrep. 

De fleste effekter synes prinsipielt like for de fleste vilt
arter. Det bør kanskje framover diskuteres om de forhold hvor 
effektene er mest mulig like for mange arter bør prioriteres 
foran effekter som er spesielle for en enkelt art eller 
populasjon. 

For å få mer forståelse for effektene på vilt e: det også et 
aktuelt og viktig spørsmål om vi vil prioriter8 studier av 
økologiske prinsipper foran studier av enkeltarter som aven 
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eller annen grunn er forvaltningsmessig interessant for miljø
forvaltningen. For eksempel er det ikke sikkert at elg er det 
beste forskningsobjekt for effektstudier framover, men at de 
samme problemstillinger like gjerne kan løses ved å bruke 
bever som forskningsart. 

Ved strengere prioritering av midler må vi også vurdere om den 
aktuelle problemstillingen er forskningsmessig interessant. 
Det er her ikke nok at spørsmålet reises aven byråkrat. Det 
bør ikke prioriteres forskning og undersøkelser på problem
stillinger som ikke gir oss ny kunnskap. Med dette vil jeg 
likevel ikke utelukke at det kan være interessant å få verifi
sert bestemte prinsipper også i et nytt lokalt vassdrag. De 
beste til å vurdere disse forhold er forskningsmiljøene. 

I denne sammenheng er det nødvendig å poengtere at det kan 
være høyst aktuelt med modellstudier for enkelte typer inn
grep. Dette synes å mangle fullstendig for effekter på vilt
arter. 

6.2 Forskning 

Som påpekt i kap. 5 må mange biotiske og abiotiske faktorer 
tas med i vurdering når vi skal studere effektene av et enkelt 
naturinngrep. Ved studier av vassdragsinngrep framover kan det 
derfor være en rettesnor å fokusere mer på hvordan studiene 
kan bli bedre forskning. Dette er nødvendig for at det vi gjør 
av arbeid i vassdragene, skal være best mulig og at de mest 
aktuelle faktorene som virker på viltpopulasjoner skal tas med 
i undersøkelsene. 

6.3 Restaureringsøkologi 

Etter mange inngrep i vassdrag, også i de siste årene, reises 
det i dag i mye større grad spørsmål om hva man kan gjøre for 
å reparere skadevirkninger og negative effekter på f.eks. 
viltarter. Også miljøforvaltningen fokuserer nå mer på dette 
(Løfaldli 1989). Hvordan kan en restaurere et ødelagt eller 
sterkt endret område slik at det likevel kan bli et gunstig 
område for vilt? Det kan her være mange ulike årsaker, for
deler og behov for igangsetting av restaureringstiltak. 

I mange områder har menneskelig virksomhet ført til at arter 
eller dyresamfunn har forsvunnet, blitt ødelagt eller dyre
samfunn er blitt svært forandret. Derfor er det aktuelt å 
foreta restaurering av disse områdene (Begon et al. 1990). 
Det beste vi i dag kan gjøre i mange områder er å restaurere 
områder til bedre leveområder for dyre- og plantearter og på 
den måten øke den biologiske diversitet. Dette er i mange 
tilfelle mulig (Cairns 1988 og Zedler 1988). I vassdrags
områder bør en derfor nå se på dette som en stor utfordring 
framover. 
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Det er f.eks. i enkelte magasiner aktuelt å bygge terskler som 
avsnører en del av det nye vatnet. Den nye terskeldammen som 
da dannes vil få fast vannivå. Dette har vist seg generelt 
gunstig for mange våtmarksfugl i Innerdalen, men de ulike 
arter prefererte ulikt vannivå (Reitan & Sandvik 1993) . 
Disse forhold behandles i et annet foredrag (Reitan 1993) . 

6.4 Tiltak 

Ulike former for tiltak kan gjøres i mange vassdrag og vatn. 
Generelt bør det ikke gå for mange år etter utbygging før 
igangsetting av et tiltak, men det er store forskjeller mellom 
områder. Det er i alle fall viktig at mulighetene undersøkes 
på forhånd for å lykkes med tiltaket. Når tiltaket settes i 
gang, er det aktuelt med oppfølgende undersøkelser, det vil si 
effektstudier av tiltak (Reitan 1993). Mange typer tiltak kan 
være aktuelle og bli vellykket (Fog et al. 1982, Jordhøy & 
Kålås 1992 og Reitan 1993) . 

6.5 Litt om forskningsdesign 

I mange tilfelle kan vi ved nøye planlagte undersøkelser få 
langt bedre resultat mer effektivt enn ved usystematisk opp
lagt undersøkelser spredt over mange områder. Jeg vil her 
omtale noen mulige angrepsvinkler for slike studier som kan 
være effektive for å svare på noen av de aktuelle problem
stillinger. Aktuell forskningsdesign ved slike undersøkelser 
er diskutert mer detaljert av Krebs (1991). 

1. Storskala-undersøkelser i ett område som utbygges, bl.a. 
med magasinetablering. Dette bør i så fall følges av 
parallelle undersøkelser i ett eller flere kontroll
område(r) som ikke utbygges. Det kan her være aktuelt med 
ett kontrollområde for magasinetablering og ett annet for 
elve-studie. 

2. Studier i utbygde områder: 
så fremt et område allerede er utbygd kan man fortsatt 
bruke dette til å si noe om effekter av utbyggingen. 
Aktuelle framgangsmåter er f.eks.: 
- Komparative undersøkelser mellom habitatflekker 

(Nerskogen-magasinet: Thingstad 1992 og Innerdalen: 
Reitan & Sandvik upubl.) 

- Eksperimentelle undersøkelser 

3. Studere naturlige prosesser ved regulerte vatn, og sam
menlikne med upåvirkete kontrollområder/andre studier i 
"naturlige" områder. 

For kritisk gjennomgang av manuskriptet takkes John Atle 
Kålås, NINA. 
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