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rSAMMENDRAG 

Dokka-vassdraget inngår i FoU-programmet "Etterundersøkelser". 
Innenfor nedbørfeltet pågår en rekke undersøkelser med ulike 
oppdragsgivere. I dette programmet er det lagt vekt på natur- og 
miljøaspektet. For å samordne aktivitetene arrangerte Oppland 
energiverk og NVE et statusmøte. I denne rapporten presenteres de 
foredragene som ble" holdt på møtet. 

ABSTRACT 

The Dokka river system is included in the R & D programme "Post
regulation studies". A series of studies commissioned by different 
sources are being carried out in the catchment area. The programme 
emphasizes environmental aspects. In order to coordinate activities, 
I~~e Oppland County Energy utility and NVE convened a meeting at 
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FORORD 

NVE gjennomfører for tiden et FoU-program innen "Etterunder
søkelser". Dokka er et av flere vassdrag som inngår i program
met. I forbindelse med en kraftutbygging vil ulike undersøkelser 
bli gjennomført i det berørte vassdrag. Noen av undersøkelsene 
gjøres i forbindelse med skjønnet, andre er konsesjonspålagte. 
I dette FoU-programmet fokuseres det på virkninger inngrep har 
på natur og miljø. 

I samarbeid med Oppland Energiverk arrangerte NVE et arbeids
møte på Sjusjøen 20.-21. april 1989. på møtet deltok forskere 
og forvaltere som arbeider med Dokka-vassdraget. 

Denne publikasjonen gjengir foredragene og gir et kort referat 
av diskusjonene. 

Avd. ing. Anne Kroken har redigert rapporten med forskningssjef 
Per Einar Faugli som ansvarlig for programmet. Sjefsing. Hans 
Korsvold har vært kontaktpersonen ved Oppland Energiverk. 

Oslo, 30. oktober 1990 

Per Einar Faugli 
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ETTER:::E~SØK~~~:OOK~A~;;~~~~~-~---- -----l 

PER EINAR FAUGlI I 
. ________________ ._._._._. ______ ...... _. __ .. ____ . _____ . ___ ._ .. __ . ______ . ______________ ._._J 

Det er to grunner til dette møte, som arrangeres av NVE 
samarbeid med Oppland Energiverk: 

-NVE har et prioritert FoU-prgram innen 
Etterundersøkelser 

-I Dokka foretas det en rekke undersøkelser av ulike 
slag i fo bindelse med utbyggingen og reguleringen 
uten at det er foretatt noen koordinering av 
disse. 

NVE føler både et ansvar for å se undersøkelsene i Dokka i 
nasjonal sammenheng og være styrende og koordinerende faktor 
de pågående undersøkelsene. Samarbeid med regulant er uhyre 
viktig fordi de konsesjonspålagte undersøkelsene må sees 
sammenheng med andre undersøkelser som settes i gang. 

På denne bakgrunn har arrangøren satt opp visse spørsmål vi 
ønsker å få belyst under innleggene og diskusjonene under dette 
møte (vedlegg l). 

Ut fra dagens situasjon er det naturlig innledningsvis å se på 
vassdrags-FoU innen dagens samfunn. 

FORVALTNING-FORSKNING 

Innen vassdragssektoren er mange aktører involvert. Aktørene 
skifter stadig. Som vassdragsetat har NVE et betydelig ansvar 
innen sektoren, dette gjelder selvfølgelig også innen FoU. 

Forskningsbehovet på feltet vannressursforvaltning er avhengig 
av flere faktorer', som bl.a,: 

-samfunnsutviklingen generelt 
-brukerinteressenes krav til vannkvalitet og vannmengde 
-utvikling av vassdragsinngrep og påvirkning 
-endringer i vannforvaltningens struktur og praksis 

Direktoratene er departementenes ytre etat og som 
forvaltningsorgan underlagt departementets bestemmelser og 
instruks. Det ansvar som er tillagt departementene må da også 
gjelde for dets ytre organ. 
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F a Forskninqsmeldn nqen kan en merke seg at (St meld. nr. 
2 q 1 o RO" p. 9 ("" 9 1 ')' 'I r-- E~ 'l a" ,. j' e· n' enG rj () I., a r" sek'· t n a" fi ( \j a l' f ._ to.. !. ,,( ,) (,J.J .,t. .. ,~ I,J ~}.... j ~~ _ I _ I 'C.. 'C. :, "'. ...J.,' " , 

forsknlngen på sine områder.". ,o partementenE har 09s 
de-lans ar for utvikiinq av lang 'jktiq og gru nleggenoC' 
kompetanse på sine sektorer .. Departementenes forskri~g midler 
o III fat ter be vil 9 Hin 9 e ~' t', l f (j', k n i ri 9 s r i.l dog f o ( s k n ing "., 
institutter, og generelle forskning - og utredningsbe-
vilgninger utfra departementenes faglige brukerinteresser et 

er her viktig å skille klart ellom departementenes ralls om 
ansvarlig f o )' k u fl n ska p sut v i k l i n (! og r o 'Il ens o In bru k P ,! 

forskningsresultater." 

Det er naturlig at forskningsrAdene har ansvaret for 
forskningen som må utføres. Men som det også heter i 
forskningsme'ldningen (5. 92): "I tillegg til proyrammidlene som 
kanaliseres gjennom forskningsråd. vil det for departementene 
ofte være hensiktsmessig å kanalisere oppdragsbevilgning ne 
direkte til forskningsmiljøene. Dette gjelder først og fremst 
kortvarige prosjekter som har samme~heng med konkrete 
forvaltningsmessige problem5till nger. Sllke oppdrag vil bidra 
til den ønskete nærhet mellom for'sker og bruker." 

Det er enighet i Stortinget og Regjeringen om at departementene 
må skille bedre mellom forvaltningsansvaret for 
forskningsinstitusjoner' oCj rollen som bruker, bl.a, når dpt 
gjelder hvordan midlene til forskning kan~liseres. 

Dette var et forhold som Rådgivende komite for Energi forskning, 
REF, påpekte alt i juni 1982: "Det er REFs oppfatning at 
direktoratene til nå kke er blitt satt tilstrekkelig i stand 
til å definere og iverksette de nødvendige forskningsoppgaver. 
Dette reduserer mulighetene for offentlig styring og kontr 11 
innen viktige samfunnssektorer." 

NVE har til nå kommet et stykke på vei etter at Stortinget la 
grunnlaget for FoU-koordinering og styring i 1986 ut fra disse 
prinsipp. 

Fra forskningskontoret j OED er det kommet signaler om at 
"forskning" skal organiseres av forskning5rådenl'.'. Den type ~ou 
NVE som direktorat initierer har sitt grunnlag 1 a løse 
forvaltningsoppgaver bedre. Jeg kan vanskelig se at 
forskningsrådene er mer kvaliisert til å styre denne 
aktiviteten enn forvaltningen selv, 

Jeg har dvelet vel mye ved dette fordi her er vi vea et 
sentralt punkt når det gjelder forvaltningens "a'lbuerom" til å 
ta ansvar for sin del av forskningen. Denne delen vil jeg 
kalle "forvaltningsrettet FoU". Ut fra det som er påpekt i 
forskningsmeldingen er dette FoU som ikke uten videre faller 
inn under de ordinære forskningsrAdenes rammer. 

BEGREPET FoU 

Som en generell regel kan det sies at alt arbeid som kommer inn 
under FoU-begrepet skal innehol~e et nyhetselement. Likevel er 
det håpløst å trekke eksakte gre~ser 
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FoU-begrepet kan være o t' nde s 
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kan også inneholde elemente av gru ni rsk In 9 anv nd 
forskning. 

Det viste seg under arbeidet med omorgani erinqen av NVE at det 
var nødvendig å stresse dette begrepet. r.eks,- yttet NAVF de 
om 0koforsk (nå del av NINA) allerede for 8-9 år siden. Det 
hevdes av flere at forvaltnings-FoU faller innunder anvendt 
forskning. Anvendt forskning er et malere G grep enn fo~valt
ningsrettet forskning. Anvendt forskning må omsette fursk
ningen i praktisk nytteverdi. mens for altningsforskning skal 
hjelpe forvaltningen til ~ øse faglige og vitenskapelige 
problemer. 

Et eksempel på samarbeid nar det gjelder denne type foU har vi 
i den intensjonsavta en som er inngått mel lom Universitetet i 
Bergen og NVE om forskning i Ekso. Her er BKK med som regulant 
og Vaksdal kommune og ~ e ((~nda"!ag t~ekkes inn. Sentralt står 
feltstasjanen i Eksi eda en. Uidanningsdspektet er en 
interessant del fdette roU- samarbeidet. 

Fremsatte synspunKtr å N \I Esro u v i r k s '.) :71 T') " ( jfr a p ort fra 

den inte aepart mentale arbeidsgruppe av l 90) - KOMMENTAR 

Arbeidsgruppen diskuterte FoU i NVE ut fra innfal lsvinklene: 

-som trrskningsrådsadministrator (forskningsrådsfunk-
::;; (' n ) 

ru~er av F 0-rpsultat~ (brukerrollen) 
--SOIi1 loU-utføn- i, <.;tit. ,,-jo;) (instituttfunksjonen) 

Arbe~~sgruppen p kt~ P den konfliktsjtua~Jon som kan oppstå 
når NVE ~d den ne s de vil forvalte f~rskningsmidler til 
va sdl'agsforskn ng og pi:. den annen sid.; star' som mottaker av 
midlff 1 1 egen for k i Gruppe var også av den oppfatning 
,1 NVE j ke skal ulv fl.! en (~ger, forskningsvirksomhet og 
konkurn~re om miGI(~r' Hi. en forskningsbevilgningene. 

Det ble også tat~ op~ om det ikke var mer gunstig at midlene 
fra KonsesJ nsavgiftsfonaet ble kanal isert til forskningsrådene 
direkte over stat~ uds tt t fremfor at NVE skal ha en 
forskningsadministrati I e i forvaltningen av midlene. 

Det er kun jennom hydrologisk avdeling at NVE er en utførende 
FoU""instlt,usjc " De dle avdelingen l?r et nasjonalt sentralt 
kompetanse-sent r inn 0 sitt område oa forskninasaktlviteten er 
rleller for lav enn f r'~ om man hat,J som mål å~ha hjdrologiske 
t j ene ste r i Nor 9 e p il 'l i I' fl ,~ ;) n ,lIt ni v il k v a 1i tet s !TI ess i 9 s ett . 
På dette felt er det oppla t at NVE må kunne være i stand til å 
konkurrere om de midler samfunne t til FoU-disposisjon, 
hvis ikke vil etaten faglig sett diskvalifisert Denne 
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Del rna igjen understrekes at N E's bpgrunnelse for sin 
FuU-vlrksomhet ikke ~r å drive egenforsknirg ut over det som er 
nødvendig for å ivareta spisskcmpEtdnsen pd visse hjdrGlogiske 
områder, men ~ koordinere og p~virK2 0nske~ forskn ngsaktivitet 
inren vassdrag~-FQU. Dette r tl 1 nytt~ for både NVE og OEC's 
f Cl :' v il. l t ni n ~l s v i r k S o ni Il et, D F: '[ t e e 1 Cl 9 t r; fl P hel tit a d fli e d 
S t r ] (,: t '> ved t Cl. kun der for roe o m l) r c~ ans G Y' ing fj ~j t~, l e 

'c, L -ra l. ,1986. 

1986 at 
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for s k n ing sko ord i n a t Cl r ' r q (!' d 
begrunnet ut fra sa sb h nd1 n T 
Når arbeidsgruppen å kobl behove" n 
sak s be h c.l n d li n gen a v f o fl (, t , ti; r d I, det 
sti l 1 ing s gru n n l il 9 e t Sto r tir; 9 p tlll il G ~) intern og 
eks ter n F o U - k o ord i n e r i n Cl : jf:: t pr, , ", ~~ 

F o U " a k ti v i t E: t e 'l: 'i f: de ny Eo y' l\'] l' ,\ c ;;~ ter t (I ~l 

eksternt. Etaten får sto flg1 g de o v;~ vær i 
kontakt med mange ulikR FoU-fo a. Erfarl g ne frd forrige om-
organisering til li'r ogsA at N E vi sta h,c>rj (: f'ustet til il. 
klare sine oppgaver gjennom en 1 ik koor i erjng, samtidig Yi 
det lettere klargjøre etaten:; fagppy'sonell for bruk t~l 
eksternt FoU-arbeid, 

Det er derfor ikke tilf eds illen e at hver 
forestå FoU-akti itet. De ne aktiviteten rna 
styres sl ik at NVE både internt oy eksternt 
slagkraftig. Dette tllsie r at etaten må h6 
stilling i stabsfunksjo . 

vdeling alene skal 
koordiners og 
bl mest mulig 
n FoU koordinator-

Vassdraggsdirektoratet øns r å få utredet om ikke visse deler 
av departementets eget arbe d elt innen FoU burde tilføres NVE 
som et mer operat vt og fo 2 edende organ for departementet. 

MIDLER TIL VA SDRAGS-FoU 

Innen OEO- ystemet er Jet f r finanskilde 
-depa +ement t budsjett 
-Konse jonsavgiftsfondet 
-NV~s eget bJd jett 
-Statkrafts budsjett 

Statkrafts prosjekter omtales ikke her. Deres midler nyttes 
til prosjekter sum har direkte tilknytning tll deres anlegg og 
drift. Vi sa.marbeider med Statkl~aft på \~1 ike felt og 
samfinansierer flere prosjekt av mindre omfang. 

NVE-Va~~rlragsdi ek ora et har selv ikke egne FoU-midler, men vi 
bruk!?' i;ke'lel ru (I <lV våre driftsmidler til FoU. l 
henh id ti For kn;ngsrådenes statistikk fra 1987 ble ialt 17,4 
å sverk reg~strert som FoU. Hydrologisk avdeling står alene 
fo 13,4 år sver . 11% ble registrert som grunnforskning, 48% 
Sin anV'2 dt fo:" k,n: q o 41% som utviklingsarbeid, alt etter 
st.at i tikkens norm!:)' 

OEO bevilger lite til vassdragsforskning. Oet hjelper ikke at 
departementets f0U bud jett oker årlig med vel 10%, når 
vassdragssektoren ikke en gang har midler i utgangspunktet. Av 
de midle som gå; til N NF er det minimalt som igjen brukes 
innen deD~e sektoren. De te er kan hende ikke så underlig, 
fordi denne type FrU kke er prioritert her, Unntaket er 
MVU-programm0t som ble av l~ttet i april 1989 og dets 
etterløper Be r2 Bruk av Vannressursene (BBV) Mange hevder at 
disse programmE ,t~ bur vært handtE:'Y't av forvaltningen. Jeg !;:Y' 

enig i dette. 

Viktigste kilde til mid e er KG s~ jonsavgiftsfondet. For 
tiden utdeles rundt 40 mill.kr Il b tyrlf'lig de'1 av disse 
nyttes til vassdrags Fo . Dette sk : e~ a GED ser disse 
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midlene i sammenheng med sine øvrige forskningsmidler. 

NVE har lagt opp til tre rene programmer innen vår sektor: 
-Biotopjustering -Etterundersøkelser -Vassdragsdrift 

Disse programmene har kommet godt i gang og har 5,9 mill. kr. 
til disposisjon i 1990. Videre har vi i 1990 midler til 
oppbygging av brelaboratorium under Engabreen (0,65 mill. kr.), 
kartdatabase (350 000 kr.) og til videreutvikling av 
Vassdragsregisteret (850 000 kr.). 

Instansene Norsk Hydrotekniske laboratorium (NHl), Norsk 
Hydrologisk Komite (NHK), Vassdragsregulantenes forening og 
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) får alle betydelige 
midler årlig til prosjekter. 

I Forskningsmeldingen tas det til orde for at midlene bør 
samles i større programmer hos forskningsrådene for å få en mer 
effektiv bruk av midlene. 

Vassdragssektoren er spesiell og vil ved dette falle helt 
igjennom. 

Etter det jeg vet disponerer Miljøverndepartementet for tiden 
også minimalt med midler til denne sektoren. 

NVE-Vs FoU-PROGRAM 1988-1992 

Som allerede nevnt har vi kommet godt i gang med de program som 
er igangsatt innenfor de midler som er stilt til disposisjon. 
Jeg vil understreke at dette har kun vært mulig å få til ved at 
Olje- og energidepartementet på det tidspunktet støttet oss 110 
%. 

I vårt program for 1988-1992, publisert som NVE-publikasjon nr. 
V 17, la vi opp til følgende mål og midler for forskningen: 

Effektivt og resultatorientert arbeid sikres ved at: 
-det utføres god forskning i samsvar med de behov for
valtningen har 

-resultatene formidles på en hensiktsmessig måte 
-resultatene nyttigjøres 

Som de viktigste hovedoppgaver ble definert: 
-identifisere viktige oppgaver 
-styre og koordinere denne FoU-virksomheten 
-finansiere prosjekter/program helt eller delvis 
-selv utføre prosjekter der nvor vi har kompetanse 

(innen hydrologi) 
-bidra til nasjonal kompetanseoppbygging også gjennom 

undervisning og utdanning 

Vi har gjennom våre prosjekter og program etablert et nært 
samarbeid med alle relevante fagmiljøer i landet både innen 
universitet og høyskole og innen forskningsintituttene. 

Følgende hovedprogram ble satt opp: 
-flom og erosjonssikring 
-hydrologisk FoU 
-biotopjustering 
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-etterundersøk21 ser (kon ekvenser dV i n,,9 El. 

-kraftledningers o ssrørle rl ni gers i kn ng p~ natur 
og miljø 

.. van nkr a f t F o U 
-utvikling av Vassdragsregisteret 
-program om dams1kkerhet 
-vassdragsdrift 

Det bør også nevnes at mange av de ap drag NVE-~ydr01oqisk 
avdeling utfører for eksterne brukere har elementer av 
forskning, som gir sterkt ønske om k mpetanseoppbygging. 

Det legges til at det underveis har dukket opp en rekke nye 
problemstillinge y som vi har sett nærmere på. Av denne grunn 
søker vi nå om å få forlenget programperioden med to år for de 
program som har direkte bevilgning fra Kons.fondet. 

Jeg vil også vise til de publikasjoner som er utarbeidet med 
tanke på forvaltningen og andre brukere. Disse kommer i 
tillegg til de rene fagarbeidene heri inkludert hovedoppgaver 
og doktorarbeider. Her nevn ved: 

-statusoversikter publisert i vår publikasjonsserie 
-referater fra viktige prosjektmøter i V-notat 
-seminarrapport fra seminar i Voss om Eksingedalen 

Biotopjusteringsserien (nr. 31) 

Spesielt bør nevnes at vi har tatt ansvaret for å teste ut 
bruken av "Fysisk beskrivende vassdragsmodell" i en konsesjons
sak. Prøvevassdrag er Gjengedalvassdraget hvor Sogn og Fjordane 
Energiverk er søker. Dette arbeid videreføres nå i utviklingen 
av en "Vassdragssimulator~. Vassdragsregulatenes forening 
videreutvikler dette prosjektet i nært samarbeid med 
forvaltninger. og fagmiljøene. 

FoU mot år 2015 

I vårt a(beid med å f~ fart på den forvaltningrettede vass
drag fCiskningen o'le det arrangert et sem"inar i fjor hvor vi 
ønsket ~ diskutere viktigheten av denne type FoU og hvilke 
oppgav r som ville bli aktuelle i fremtiden mot år 2015. 

Rapporten fra dette seminaret foreligger som NVE publikasjon 
nr, V 26, 

Fagforvaltningen vll alltid ha behov for å få gjennomført FoU
arbeid. Dette innebærer at forvaltningen må definere problem
stilling, finansiere og styre utførelsen. Dialogen med 
utførende instans, som oftest er et av våre forskningsmil
jøer, er meget v:ktig. Dermed kan forvaltningen få best mulig 
grunnlag for sine avgjørelser. For altnings-FoU kommer ikke i 
stedet for den forskning orskningsrådene er ansvarlige for, 
men som et supplement. G t viser seg at byråkratiet har 
vanskelig for å skille mel lom de ulike behovet samfunn har for 
kompetanseutvikling. 

På seminaret ble det p~p kt fra en rekke av deltagerne at 
vassdrags-FoU er og bli et sentralt tema. Det ble videre lagt 
vek t P å a t gen e re l t In å k o ti tak t I.~ Il n~,,~ 1 lom d e ul; k e akt øre n e b l i 
bedre. Forskningen må koordineres ~ J es bedre i innsats
områder, slik at IT! dlen8 blir bed " ti nyttet. Det ble hevdet 



fra flere hold at NVE må få en enda sterkere posisjon her. Det 
var også et ønske om faglig styrke i direktorat og departement, 
slik at de kan overvåke utviklingen og påse at vannforvalt
ningen blir sett i sammenheng. Dessverre må det i dag 
konstateres at fagmiljø og noen i byråkrattiet ikke er 
samstemt. 

NVE har tatt et slikt ansvar og lagt opp til at innen for de 
midler man har til rådighet, skal koordinering og styring 
prioriteres. Dermed vil det faglige utbytte pr. krone bli 
størst. Vi vet at de fleste fagmiljøer mener at vi har kommet 
godt i gang. 

Vi har også lagt opp til en aktiv rolle innen FoU-sektoren 
samspillet mellom departement - direktorat - forskningsråd -
fagmiljø -bruker. Faglig bredde er bygd opp til å mestre 
fremtidens utfordringer. 

Ulike FoU-oppgaver ble skissert: 
-konsekvensanalyser (her kommer tålegrenser inn) 
-risikoanalyse 
-tidstrender 
-klima-program 
-miljø-økonomi 
-tverrfaglighet blir stadig viktigere for å løse opp-

gavene 

Videre ble det påpekt at mindre vassdrag bør stilles til 
disposisjon for eksperimentelle undersøkelser med bl.a. 
mulighet for endring av vannføring for å teste ut fleksible 
reguleringsreglement. FoU-oppgavene bør orienteres mot miljø
tiltak fremfor vern. I hvilken grad dette kan få innvirkning 
på Verneplan IV arbeidet vet jeg ikke. Det ble fremholdt meget 
sterkt fra mange at tålegrenser for miljøpåvirkninger blir et 
stadig viktigere forskningsfelt. 

Bedre verktøy innen miljøkonsekvenser og drift av vassdrag ble 
etterlyst. Derfor må det satses på verktøyutvikling og 
metodeutvikling. Registreringstiden må nå være over. 

Til slutt vil jeg nevne at det på seminaret ble sterkt opp
fordret til at tverrfaglighet må inn som metode 
opplæringsprosessen. 

Spesielt om ETTERUNDERSØKELSER 

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

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

-klarlegge om konsekvensanalysene holdt mål, faktisk, 
og metodisk 
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-forbedre forutsigelsesmetodene 
-gi økt viten om inngrepets betydning for 

natursystemene 
-gi grunnlag for biotopjusterende tiltak 

I enkelte vassdrag var det utført undersøkelser som kunne 
nyttes innenfor de angitte problemstillinger. Gjennom NVEs 
"Terskel prosjekt" var det utført visse etterundersøkelser i 
Skjoma. I Aurlandsvassdraget har vår Natur- og 
landskapsavdeling utført en systematisk innsamling av fore
liggende uttalelser om endringer i natur og landskap som følge 
av den da planlagte utbygging. Videre hadde Universitetet i 
Bergen lagt opp sine naturfaglige forundersøkelser slik at de 
skulle etterprøves etter at utbyggingen var sluttført. Dette 
var også tilfelle for visse undersøkelser i Orkla som ble 
utført av Universitetet i Trondheim - Vitenskapmuseet. I 
Jostedøla ble det utført en rekke undersøkelser med den samme 
hensikt. Men her var utbyggingen enda ikke sluttført. I dette 
programmet har en da sørget for ytterligere tilrettelegging av 
materialet for de nevnte problemstillinger. Det samme gjelder 
de pågående prosjekter for Dokka-deltaet. 

Programmet er lagt opp sl ik at NVE har den overordnede styring. 
For hvert vassdrag er det etablertj under etablering rådgivende 
utvalg, bestående av representanter fra utbygger, Fylkesmannen, 
aktuell kommune, viktigste forskningsinstans for de aktuelle 
prosjekter i vassdraget og NVE. Til møtene innkalles ofte også 
representanter f6r Direktoratet for naturforvaltning, 
Vassdragsregulantenes forening m.fl. 

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

Det har videre vært et nært samarbeid med NTNFs delprosjekt 
"ETTERUNDERSØKELSER" i programmet "Miljøvirkninger av 
vassdragsreguleringer" som nå er avsluttet. Også finansielt 
støttet vi dette programmet vesentlig. 

l samarbeid med "Biotopjusteringsprogrammet" ble det avholdt et 
nordisk seminar om Ekso: Utbygging-forskning-forvaltning/for
tid-nitid-fremtid. Dette seminaret er rapportert i serien fra 
Biotopjusteringsprogrammet som nr. 31. 

Det legges nå opp til utstrakt informasjon fra programmet i 
tråd med "forskningsmeldingen" (St.meld. nr. 28 1988-89). I 
første omgang konsentreres dette om: Aurlandsvassdraget ved 
det åpne Vangen kraftverk og skolen i Aurland, og i et 
samarbeid med det kommende Breheimsenteret i Jostedalen. Her 
fokuseres det på Jostedalen; breen og vassdraget. 
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KONS.FONDET 1989 -
mill 
kr. 

Univ.! 
NLH 

NHL 
EFI 

NINA 
SIN
TEF/ 
NTH 

NIVA 

Bevilget av Stortinget . 

N\lE
VH 

• Viderefordelt av VR, NHK s NVE 

FoU 

NTNF 
SIS 

O Bevilget av OEO ( rådighetsbeløpet ) 

Tilskudd fra Konsesjonsavgiftsfondet avgjøres av stortinget. NVE 
foretar en samlet vurdering av søknadene for Olje- og 
energidepartementet. størstedelen av midlene nyttes til FoU
sektoren. Figuren viser hvilke midler de aktuelle faginstanser 
reelt mottok i 1989. 
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DDKKA-:TB~~~INGEN OG F~G~~~~~NOERSØKEL~ER -~-~:ØKOS;:DER --l 
JON TYLDUM I 

_, _________ J 
------------------------_._---_._. 

Sammendrag av innlegg fra overing. Jon Tyldum, 19 april 1990. på NVEs 
fagmøte vedr. Dokka utbyggingen. 

Notatet er utarbeidet av overing. H. Korsvold i ettertid, da Jon Tyldum 
allerede i april var gått over i ny stilling. Notatet er kanskje ikke helt 
dekkende fra Tyldums innlegg, men talloppstillingene skal være slik som 
framlagt av Tyldum.· 

Innledning 

J. Tyldum viste til tidligere utredning for Orklautbyggingen hvor det via 
konsulenter var utarbeidet spesielle oversikter over prosjektets 
miljøkostnader. Han tok ikke stilling t,il at dette kunne være relevant 
opplegg for Dokkfls vedkommende. Han hadde valgt å gruppere miljøkostnadene i 
sitt innlegg på følgende årsaker / undergrupper: 

a. Fagllndersøkelser 
b. Endringer i utbyggingsplanene 
c. Manøvreringsrestriksjoner 
d. Andre miljøtiltak 

J. Tyldum viste til at faglige forundersøkelser hadde foregått over en 
årrekke i perioden fra 1977 til 1985. Kostnadstallene var trukket direkte 
ut av OEs interne prosjektregnskap. Dette regnskap ble først igangsatt i 
byggeperioden slik at det er meget sannsynlig at ikke alle påløpte kostnader 
er kommet med. Kolonne I viser kostnader for faglige forundersøkelser 
(avtalte), og kolone Il er pålagte undersøkelser i byggeperioden i h.t. 
konsesjonsvilkårene. Ikke alle typer fagundersøkelser er medtatt, men de 
store og viktigste blir som følger angitt i mill.kr. : 



Fisk: 

- fOl'undersøke1ser 

- kons. pålagt 

Vilt: 

- forundersøkelser 

- elgregistreringer 
(+ tilegg fra k.fond 1.0) 

Arkeologi: 

- forundersøkelse 

- pålagte utgravninger 

Vannnkvalitet: 

- forundersøkelse 
(Ra-fj. + Do-elv) 

- kons. pålagt (OEs andel) 

Hydrologi, isreg. osv.: 

- forus 

- I byggeperioden 

- kons. pålagt 

Diverse: 

- forundersøkelser 

- kons. pålagt 

(i mill. kr.) 

12 

I 

0.33 

0.70 

1.10 

0.4 

0.6 

ca. 1.0 

4.63 

Il 

1.25 

1.00 

12.80 

0.80 

1.6 (?) 

ca. 0.2 

17.65 

(sum) 
III 

1. 75 

1. 33 

13.50 

1.90 

2.60 

ca. 1.20 

22.30 

Tallene er forsøkt referert slik J. Tylum viste disse fra overhead, uten at 
det har vært prioritert å gjennomgå materialet etterpå. Kostnadene er i 
kolonne I oppjustert fra kroneverdi i løpende kroner til prisnivå ca. 1989. 
Kolonne Il er antatt i gj.snitt å være i prisnivå ca. 1988, og begge 
kolonnene er ført i SUm uten nærmere justering. 
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l tillegg Kommer OEs adm., som i. byggeperioden antas å tLLsVRee ca. 2 
årsverk i~{l. omkostninger 

Som eksempel på et betydeli g nLi ljøbensyn er OEs planendring med å flytte 
avløpet fra Dokka kraftverk ca. 3 km lenger ut, til utenfor Land Sag. 
Dette medfør'C'j' et produksjonstap på 1.7 GWh, og samlede merkostnader på kr 
20.6 mill. 'ref. 1984) 

Om dette f.tl,tl.::;,; mye materird ~L St. prp. nr. 8 (1984 - 85) fra OED om Etna
og Dokkavassdraget. 

Her ble skissert at krav til restvannføring ved Kolbjørnshus, flytting av 
minsteslipp fra Korns 10 ti J ,c;ljua dam osv., representerer tapt produksjon 
i s tørrelsesoY'den: !.!O - mLU kr i forhold til OE opprinnelige forslag 
som stort sett var lagt ut j h. t. alm. lavvassføring. 

iltak 

Mill.kr. 

:)pphjeJ p, 1.2 

2.8 

Dokka - (,L. ic'vL settefisK 1.1 

J. tg. buds , \ 
l, ) ca. 1).0 

, ; \:" ca. to. '5 

tn.ingsdam 
ca. 5.0 

l.~<' er (,inj'l'L;nr~ ti l nåverdi, 
'c' henv til nrkL:lUnck"sokc:lscne ble dE~t påpekt fra salen at ikke alle 

c.se' :uY"nsi i':ldet kunne føres j "milj øregnskapet It • 

Tyldum vi' ; .L elldi?'l 
disse bIt,; i t-L '"Jg hVnr(::l~: 

ske l' gr~~ , : i' nger 

der fra konsesjonsvilkår og pålegg, hvordan 
>fYi rket". BL;1. ble ankesaken knyttet ti l. 
It., Det ble klargjort mellom arkolog Jakobscu 
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og OE at:u,ken ble avslått i regjeringen, i den forstand at ,;taten ikke 
skulle ikke gå inn med ytterligere midler. Anken ifra OEs side gikk på 
arkeologiprosjektets budsjetterte størrelse, som etter OEs mening var 
urimelig stort. 

For å sammenholde arkeologibudsjettets støereIse mpd andre kostnadsomeråder 
ble vist følgende: 

Arkeologi. 
Totale erstatninger i 
prosjektet (vedr. tapt beite. 
fiske m.m., leie av arealer) 
Samlede næringsfond 
Alle fallretigheter 

ca. 

1:).[:) mil1 kr. 

IG.O mill kr. 
13.8 mill kr. 
12·3 mill kr. 

Tyldum pekte på at de fagmiljøene som øvde press, og som hadde gode 
prosjektforslag fikk flere midler til disposisjon. 

J. Tyldum framholt videre at etter OEs erfarj.ng .i Dokkautbyggingen synes det 
ikke riktig at forvaltningen fastlegger fagutredninger, og tiltakenes 
budsjetter etter at konsesjon er gitt. Slik dette erfares idag vet man ikke 
alltid hva man har fått konsesjon på som utbygger. Alle pålegg bør kunnes 
fastlegges med klare målsettinger eller budsjettrammer slik at dette blir 
med i den politiske avgjørelse i konsesjonsspørsmålet. 

Ett eksempel på dette foreligger i konseSjonsvilkårene hvor det ble stillet 
kr. 200 000.- til disposisjon fra naturvidenskapelige fagemner, som da ikke 
bare skulle dekke deltaet men alle berørte deler av vassdragene! 
Selv OE kan vel i ettertid være med på å spekulere på om det her kunne være 
en trykkfeil vedr. beløpets størrelse. 

Lillehamme~r~5.0~~990 ~ 
~t1trf2i: 

Referat v I a s Korsvo~' 
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ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER KNYTTET TIL UTBYGGINGEN AV 
DOKKAVASSDRAGET 

HARALD JACOBSEN 

Hovedvekt på forunde~søkelser 

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med vassdragsutbygging 
skiller seg fra andre fagundersøkelser på et sentralt punkt. 
Andre faggrupper er ofte avhengig av store etterundersøkelser 
for å vurdere konsekvensene av utbyggingen. I arkeologien er 
det forundersøkelser og utgravinger før områder blir neddemt som 
er viktigst. Når utbyggingen først er gjennomført, er alle 
kulturspor slettet. Det er derfor mindre å oppnå ved 
etterundersøkels~r. Denne situasjonen stiller svært høye krav 
til forundersøkelsene. 

Kulturminneloven pålegger utbygger å klargjøre om planene kommer 
i konflikt med fornminner. Alle fornminner er automatisk 
fredet. 

Universitetets Oldsaksamling fikk melding om Dokkautbyggingen i 
1977. Meldingen ble fulgt opp aven undersøkelse i 1978. 
Planene omfattet på dette tidspunkt utbygging av både Etna og 
Dokka. Mangelfullt kartgrunnlag og store arealer medførte at 
denne undersøkelsen bare kunne betraktes som foreløpig. I 
området for Magasin Dokkfløyvatn der bare et lite areal ble 
undersøkt, ble det funnet 6 fortidsminner. Alle fornminnene var 
knyttet til utmarksbruk og Oldsaksamlingen mente derfor at 
sannsynligheten var stor for at det reelle antall var høyere. 
Registreringsarbeidet fortsatte i 1979. 21 nye lokaliteter med 
fornminner ble oppdaget. på bakgrunn av disse data avga 
Universitetets Oldsaksamling sin uttalelse til utbyggingen i 
l 80. Konsekvensene ble ansett for å være uheldige, men man 
valgte å ikke gå imot utbyggingen. 

I 1982 ble kulturvernmyndighetene bedt om å utrede følgene av å 
overføre Etna til Dokka. Foruten feltarbeid i Etna ble det også 
foretatt en dybderegistrering aven kvadratkilometer i det 
planlagte Dokkf1øymagasinet. Resultatet av denne undersøkelsen 
ved DokkflØY var at antallet fornminner i denne delen av 
magasinet økte fra Il til 19, dvs. en økning på 73%. på dette 
tidspunktet ble man for alvor klar over de store negative 
konsekvenser utbyggingen kunne få med hensyn til fornminner. 
For å sluttføre registreringsarbeidet, ba derfor Universitetets 
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::; t. dE: i1L~ .1. SKt: myndi9hdteri kke 
.l<)kkf~ ddr; vok'..;t fra være 
bl :'. '::.' r';).'Hc,.l (·mra.de til forståel se 

år fra lnalder til moderne tid. 

;:en SiP'- Jt: Tegistrerinq av de 
st jll l;:. a~~tuelt. Ved 

t: b l. e r:!'2 ~.l. a rt a t l 8 1 
btl berørt av ut lngen. 

' .. tr~;:- i De LJl bCi'kHld It, t. av S Lortinget i 1985. 
!pp i anCJ ~,n(' r <ZJnskp t ko' <:::e 'YE:behandl ing at de 
OITlminncnf.' .sem ] f' kC'lTllil8 riiTektf? k.onflikt med en eventuell 

a'LLegg:3~;tart tidJ ig ,·uer; 1 36, bl<?- :cigi tt og utgravet. Til 
tross for dt konseSJon enda ~l,ke var gitt, gikk Universitetets 
Oldsaksaml ing med å 'Lj enno:n e utgravinger . 

Ti.l forunder • 1. :.3(~1. 9 1. kk (k: t med 870.000 kr .. 

ekte.9';" "Jn 

Tt;. som fo/ela nøsten 1985, valgte 
s 0ml ~ nedsette en prosjektforberedende 

gruppe t'lt tlehk~ retningslinjer for de videre 
ul'cleI i.l ,,:~ktets hovedtema ble definert som 
. [{E!ssur 
·urr·:i st,· 
'1'.::.'1 

Ile 3e i et dstnorsk skogs- og lavfjellsområde i 
:rt og middelulder". Tre tema pekte seg ut som 

_. b.c,~y Dc,kkfl0Y i. steina Ider. 
''- r :.' i !',;, i J e:cnalder oq middel alder. 

, 
\ " 

'v 

he: 
og l.!', 
rl-r<C~ f t:~ 

f " 

De arkeol 

'.d.t oq : ,C) ring i jernald'::r og middelalder. 

i U rav 

j'~; " en b~~manningspl an pA tre arkeologer på 
( 6-1989 samt ett årsverk for en 

l, Forsker .Jan Henning Larsen ble ansatt som 
~JansvaI for undersøkelsene knyttet til 

IA.ICc} ::(~ Shei l a Coulson og Harald Jacobsen ble 
ndersøkelscne knyttet til henholdsvis 
U~/ setring. Vegetasjonshistoriker og 

fikk ansvaret for pollenanalytisk 
1~13en tiltrådte sine stillinger 01.01.1986. 

f\Ci v +:Llling var Eva Arnesen. 

l 1 
~! l J til dl styringsgruppe bestående av 

ps soner fra Universitetets Oldsaksamling 
Leder dV styringsgruppen var 

e ved Universitetet i Oslo. 

att til 800 ukeverk hvorav 
f()"f u tSCi t.1 .1 ;:;atte gj ennom Oppland 
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Figurtekster: 

Fig.l. Registrerte steinalderlokaliteter ved Dokkfløyvatn. 

Fig.2. Hovedtrekkene i vegetasjonsutviklingen ved Dokkfløyvatn. 

Fig.3. Jernutvinningsanleggene fra middelalder er som regel organiser 
etter et bestemt mønster. Kullgroper, produksjonsov(er) og 
hustuft er de viktigste elementene på et slikt anlegg. 

Fig.4. Snitt gjennom fangstgrop med en innvendig kledning av bj~rk. 
Åpningen på gropa er kamuflert med dekkmateriale. 
Sperregjerdene som har gått fra grop til grop går et godt 
stykke inn over gropa, slik at dyr ikke skulle passere 
langs kanten. 
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OBSERVASJONER AV IS OG VANNT E~PERATUR I ET NA- OG DOKKA
VASSDRAGENE OG PA RANDSFJORDEN 

KNUT WOLD 

OBSERVASJONER AV IS OG VANNTEMPERATUR I ETNA- OG DOKKA
VASSDRAGENE OG PÅ RANDSFJORDEN . 

Observasjoner i de to vas sdra g ene og på Randsfjorden 
startet i 1978. Den gange n var det planer om utbygging i 
både Etna- og Dokkavassdraget, og v a l g av observasjons
steder hadde dette som utgangspu nkt. Da det ble klart at 
det ikke ble noen utbygging i Etnav asssraget, ble en god 
del av observasjonene der i nnstilt. 

I det følgende gis en overs ikt over d e stasjonene som har 
vært eller fremdeles er i drift i det aktuelle vassdrags
området. Numrene til venstre for stas jonsnumrene er hen
visninger til kartskissen fig . 1. 

MÅLINGER AV VANNTEMPERATUR OG ISFORHOLD I ETNA- OG DOKKA
VASSDRAGENE OG PÅ RANDSFJORDEN. 

Målestasjoner med fast obser vatør 

VANNTEMPERATUR 

Randsfjorden 
15 5304, Kistefoss 

Manuell, 19 79 - 1984, l/ d , 3/u, Å 
SD-logger, 1985 - 1989 - 4-6/d, Å 

Etna 
1 5401, Kolbjørnshus bru 

Manuell, 197 8 - 1989 , 2/d, 2/u, S 

2 5402, øyom bru 
Manuell, 1978 - 1985, 2 / d, 2/u, S 
SD-logger fra ma i 19 9 0, 6/d 

3 5403, Brenn bru 
Manuell, 1978 - 198 5, 2/ d , 2/u, S 

4 5404, Dalselv 
Manuell, 1978 - 1985 , 2 /d, 2/u, S 

5 5411, Dokka-deltaet 
SD-logger, 1982 (6) - 19 89 - 4-6/d 
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'!)o·Kkq 
6 SSOl, Pumpestasjonen 

Manuell, 1978 - 1989 -, 2/d, 2/u, S 
SD-logger fra mai 1990, 6/d 

7 5502, Grønnvoll mølle 
Manuell, 19 - 1989 - 2/d, 3/u, S 

8 5503, Valhovd bru 
Manuell, 1977 - 1988, 2/d, 2/u, S 

9 5504, Vestum (Synna) 
Manuell, 1978 - 1989 - 2/d, J/u, S 

Ismåling/kartlegging 

Randsfjorden 
17 5301, støen 

03 Fast ismåling og kartlegging 

5302, R. fj. nord (Granum) 
Kartlegging 1978/79 

Il 5305, Fall 
Ismåling, 1978/79 -

5406, Bruflat - Høljerast 
Kartlegging, 1977/78 - 1981/82 

5407, Høljerast - Randsfjorden 
Kartlegging, 1978. Fra 1987 medf. Kolbjørns.h.bru 

l/d betyr l avlesning eller registrering pr. dag. 
3/u betyr 3 avlesninger pr. uke. 

Å betyr observasjon hele året. 
S betyr observasjoner om sommeren 

Sommermålinger foregår stort sett fra mai til okt./nov. 
SD-logger registrerer elektronisk, med et måleintervall 
som kan endres. Avlesningene skjer på kontoret. 

For hver av temperaturstasjonene er det laget en framstill
ing av maksimums-, minimums- og middelverdiene for den 
perioden det foreligger data for. Videre er midlene over 
observasjonsperiodene for to og to stasjoner plottet i 
samme diagram for en del stasjoner. 

MÅLING AV TEMPERATUR VERTIKALSNITT IRANDSFJORDEN 
utført mer sporadisk 

LOGGer opphen~~p~~. 
Instrumentene er koplet til strenger som har Il følere 
fordelt over 30 - 50 m, og med noe varierende avstand. 

l. Sommeren 1978 hadde NIVA loggere uthengt; en litt nord 
for punkt 11 på kart, to i samme tverrprofiJ litt sør 
for Røykenvik. Måleintervall var 40 min. 
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h:;dc.1C li}! l l C) C] 

t nonJ 'led N:r i\' 

nkt 14. 
in. 

jf l SE-';C bl personale fra VHI tjenestereis(~r I 

- 14. I 19 9 ble det lt i ekstra mctnge 
. v.aJ s ; t. Fra lQao til 1984 er d(~t ingen må li r1Cjt'r I 

ra! ~ er det utført to vertikalsnitt en gang om 
u,nn~n:::-E'n og .0:::1 qang om vinteren I ved punktene 11 ocr 13. 

Som ekse: l slike vertikalsnitt er det på fig. 18 og 
19 v st platt nger av målinger i noen av de faste måle-

.i Randsfjorden, for 19H~ og 1989. Målestedene er 
angitt ved de numrene som er dvmerket på kartskissen, 

Oslo 14. mai 199 

~~o J.(3 

r J. nqeni (11' 



" " 
\ 
I 
I 

26 

~" 
\ 

\ 
\ 
I 

OVERSIKSKART OVER NEDB0RFEL T 

MED STASJONSPLASSERING 

OG UTBYGGINGSPLANER 

F J ,; • ;. 

ETNA"-D()KI~A 

VASS[)RAGET 

\, 

\ 
\. 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

JAFlFNVATN 

I 

/ 



27 

~EMPERATURDA'A 1508SNSMIOLERI fCR ~lNR: S3~1-

AEFER~i~~PERrODE 1978 - 1989 
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TEMPERATURDATA (5-DOGNSMIDLER) FOR STNR: 5403- l 
REFERANSEPERIODE: 1978 - 1985 
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TEMPERATURDATA 15-00GNSMIDLERI FOR 5fNR: f5Q'· l 
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TEMPERATURDATA 15· DØGNSMIDLERI FOR 5TNR: 5501- l 
REFERANSEPERIODE: 1978 -- 1989 

~ Il: - ill --i --I~-I- :- /v, , -1- .- 'l; 

I I l! i I \ I ~ I 

I I I I 'I' \ {\ l' \ I I I I ' 1 i r \, I , 

"1 -l--r·-~-----·tl----- ~-~:f-+j~i-\--t----~-- '-+ __ -4 -- -'-i 
I I ti" /1, 1\\1, I : I : 

i i I i : i f , 1\. \ '\\ I :: 'I 

t il ~I -Jl! /' ~:' i\ ,1 ! I 1 
I fl \ V· \1\ i 

9.,1----
1
------:-- i--- /:t-Ji----l'---\-1~\~T--I~----1 

I ,I I JI ,/ 1 \ ',', '\', : 1 

I I !, ( : ,{ \ l 1 I 
1 / ' I I'" \ I I 

I Il l/l! I :\\\\~ i ! I 
in -----i---t

l
-- i 1// ~ --;-+ \, ~\\-! 

I VI/I i \; \ \ ; \ 
! ,! /!_~/ i ,~ '\"1- \ 

I '+ /.!!/( ! 1ft : \ .... : .<?~---_.- i 
W : -+--~_r__---.t-------+---+----- t I ----,---+----1 

TEMPERATURDATA (S-D9GNSMIDLER) FOR STNR: 5502- 1 
REFERANSEPERIODE: 1977 - 1989 



31 

TEMPERATURDATA (S-09GNSMlOLEHl fOR STNR: 5304" O 
REFERANSEPERIODE: 1':185 ~ 1989 

TEMPERATUROATA (S-DØGNSMIOLERl FOR STNR: 5411- O 
REFERANSEPERIODE: 1982 - 1989 
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TEMPERATURDATA (S-OØGNSMIOLER) I PERIODEN: 1978 - 1988 
MIDDELVERDIER FOll 5501- l - -_._- 5502·· l ----. 
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TEMPERATURDATA (5-DØGNSMIDLER) I PERIODEN: 1978 - 1988 
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VERTIKALSNITT AV TEMPEHATUREN IRANDSFJORDEN 
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VERTIKALSNITT AV TEMPERATUREN l RANDSFJOROE~' 
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HYDROLOGISKE FORHOLD 

STEINAR SKJESETH 

- -- -~- -- -- - ------- --- - - - ~ 

Professo Skje_.seth r(:dgjend2 for de hV(lrolcJi2:ic!ce F'lt-/101d 'l" 
- _. 1 - . ·0--"" "- L e.g konsekvenser 

av tlinne.,_en. j det fv'l)!,ende "iv P "l" ,'~ ir'"'' c- _. l _ c 

o"~ t.," _. ULL OL LId 'ldUS befaringsrapport, 
samt hans beskrivelse av de \:eolo"ul'SKI e fnj"})-Jl'] 

( , f:.."/. ..... '- ~ ...... , - ( .... ~ 

1. SAMMENDRAG 

Ved bedØmrnelse av drenasJevirkningen av tunnelen er det 
naturlig å ta utgangspunkt i lekkasjene til tunnelen. Disse 
er fulgt opp med lokalisering og tilnærmet kvantifisering. på 
strekningen Odnes-KjøJua var lekkasjene så små og spredte at 
en ikke kunne vente påvisbc;.rc regiondJ.c virkninger opp til 
overflaten. Fra Kjøljua ti~ Torpa var lekkasjene større. Ut 
fra den geologiske oppbyggi~g og tunnelens forløp skulle en 
heller ikke på denn~ strekningen forvente merkbare regionale 
påvirkninger av cverflatenære vannforekomster. 

Det er ikke i noen av de registrerte brønnene påvist drenasje 
som umiddelbart kan settes i forbinnelse med tunnelen. 

De aller fleste brØnnene sviktet samtidig ved årskiftet 1988-
89 (fig. l og 2) sel v om tidspunkt for tunnelpasser ing, de 
geologiske forhold og avstanden til tunnel er forskjellig. 
Svikten .L brønnene faller sammen med en periode med unormale 
grunnvannsforhold og KL'iser i vannforsyningssituasjonen i 
distriktene. Grunnvannsunderskuddet fortsatte gjennom 1989. 

Oppland Energiverk har kjørt vann og fylt tomrne brønner. Det 
er ikke noe sted meldt fra om unormal lekkasje fra de 
etterfylte brønnene. Hv~s det hadde skjedd en underdrenering 
med senkning av grunnvannet ville vannet ha lekket ut igjen 
fra brØnnene. En kan ikke se noe mønster som indikerer 
;::;ammenheng mellom svik .1 brønner og tunneldriften . Ved 
bf.;fcir:i.11ge~ slst~e st~ \?~:lr flere brØnner t.omrne og grunnvanns
forholdene unormaie. Det var ikke mulig å se noen entydig 
sammenheng mellom tunn":.l. og de tørre brønnene. Like i 
n.ærheten av tomme br'1;::-ln(::::~ var nabobrØnner upåvirket. Svikten 
i brønnene alene k .. mne ikke legges til qrunn for en bedøm
melse av eventuell påvlrkning fra tunnelen. tilstanden i det 
besøkte området skilte seg ikke fra andre områder i dis
tr iktene der dc,:: t også va.c vannmange l. 
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Ut fra hendelsesforlØp og foreliggende observasjoner var det 
ikke mulig å gi en uttØmmende analyse av situasjonen og 
årsaksal1'menhenger. Det var nødvendig med videre oppfølging av 
brØnnene. Det var også ønskelig å få utfØrt enkelte borebrØn
ner på utvalgte steder for kontroll av grunnvannsmagasin. I 
noen borebrØnner ble det siste vinter utført "trykking". Vann 
ble fØrt ned i lukket borebrØnn under trykk for å åpne 
forbindelse til vannførende sprekker. Det har i under
søkelses- og oppfølgingsperioden vært lØpende kontakt med 
Oppland Energi verk ved ing. Tyldwn som har gitt melding om 
tilstand og fått utfØrt tiltak. 

Kort til etter befaringen kom det nedbØr som regn. De fleste 
brønnene reagerte hurtig på nedbØren og har med få unntak 
hatt vann gjennom vinteren. Selv vannkilder med store 
vannuttak (Tingvoll) har så vidt en kan bedømme hatt normalt 
tilsig. 

2. GEOLOGISKE FORHOLD 

Tunnelen er drevet gj ennom forskj ellige bergartsenheter fra 
Odnes til Torpa. Før en vurderer grunnvannsforholdene på de 
enkelte strekningene er det nødvendig å se på den geologiske 
oppbyggingen i distriktet, (fig. 3). 

2.0 Grunnfjell 

De eldste bergartene står frem i fjellsiden ut mot Rands
fjorden i Odnes-Dokkaområdet. Dette "grunnfjellet" danner 
underlaget for de yngre bergartsformasjonene. Grunnfjellet 
består av sterkt omdannet bergarter. Gneis og granittisk 
gneis er dominerende. Disse bergartene er relativt lite 
oppsprukket, med tette partier mellom gjennomgående sprekke
system. I lisiden er det en overflatenær oppsprekking som har 
betydning for grunnvannsmagasin og nydannelse av grunnvann. 

2.1 Leirskifer 

Grunnfjellet ble erodert ned til en plan flate ved overgangen 
fra jordens urtid til oldtid. Over denne flaten ble det 
dannet leirskifer som ligger som et lokk over grunnfjellet. 
Skiferen er relativt tett og lite gjennomtrengelig for vann. 
Den virker som en regulerende sperre for grunnvannsstrøm fra 
terrengoverflate mot dypet. Ved Tokkeanleggene var det 
betydelige drenasjevirkninger av tunneldrift i Haukeli
området . Der hindret tilsvarende skiferlag nedtrengning av 
vann til tunnelen. 
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2.2 Osendekket 

2.2.1 Vangsåsformasjonen 

I midten av jordens oldtid ble det skjØvet store bergarts
komplekser fra nordvest inn over Dokkaområdet, som et svært 
"dekke". Dette "Osendekket" gled frem over den nevnte 
skiferen. I bunne av dette dekket er det en mektig sand
steinsformasjon som har fått navnet Vangsåsformasjonen. Denne 
består av Vardalsandstein og Ringsakerkvartsitt. Da den harde 
og sprø vangsåsformasjonen ble skjøvet frem, ble den delt opp 
i plater som forskjøv seg i forhold til hverandre. Skyvebe
vegelsene fØrte til at sandstei~sbergartene sprakk opp. 
Sprekkene er årsak til at formasjonen er regnet som en sikker 
vanngiver ved brønnboring. Mellom sprekkesystemene er det 
tettere partier. vangsåsformasjonen er den enheten der en 
regnet med de største vannlekkasjen~ til tunnelen. 

':i~l?l.c~- ___ I:irs~i~e~ _____________________ ~t~ ~er[Jar,- ... ____ _ 

·~=r 
~-f=i I Orthocerkalk vann i sprekker og kanaler 

(J)-- '-: -\0. - - - - - - -- - - -- - -- kildeutslag 
6 -=-~_~5::;: Alunskifer 

-~ r&~ leirskifer 
tett bergart 

~ -. ;/ ... -/(.. - ~:n;så~;:r~asj~ne~ -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

. . : /1 Sandsteiner vann i sprekker 

-- -- ~ ___ ~-'L =.~- -- - - - - ~ - -' -- kildeutslag - -- - - - - ---
~_ :-~~---=:=:= -::--=:..~ Kambrisk leirskifer tett bergart 
/ / / // )- - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

I. // /\ grunnfjell 
vann i sprekker 

~/ /// / I 
////. - ,/ \ 

/' / ~-----------------------------------' 

Fig. 3. Geoloqiske enheter langs tunnelen Odnes-Torpa. 
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2.2.2 Skiferformasjon. Alunskifer. 

Over Vangsåsformasjonen er det en mektig skiferformasjon. 
Denne ble foldet og nedknust over platene med sandstein. 
Skiferen har vekslende tykkelse på grunn av masseforflytning 
under skyvebevegelsene. Skiferen blir regnet som en tett 
bergart som vanligvis gir lite vann ved brØnnboring. Det kan 
være gjennomgående sprekker i skiferformasjonen men den bløte 
bergarten har liten evne til å holde sprekker åpne. De tykke 
skiferlagene reduserer og hindrer nedtrengning av vann 
ovenfra til den underliggende Vangsåsformasjonen. Der 
skiferen stikker opp til overflaten er den ofte forvitret. I 
forvitringssonen skjer det magasinering og transport av 
overflatenært grunnvann. 

2.2.3 Orthocerkalk. 

Over skiferformasjonen følger en kalkstein som kalles 
Orthocerkalk. Denne formas j onenen har en sentral betydning 
for vannhusholdning og en rekke brønner i det aktuelle 
distrikt. Orthocerkalken har stor utbredelse over tunnelen i 
Engerområdet og fra Kjøljua over Lunde. Kalksteinen er foldet 
sammen i sadler (antiklimaler ) og trau ( synklimaler ) over 
skiferformasjonen. Kalksteinen stikker ofte frem i øst
vestgående rygger i terrenget. Lagstillingen skifter hurtig 
fra horisontal til vertikal. Kalksteinen opptrer i markerte 
benker og er oppsprukket. Sprekkene er ofte utvidet til 
forgreinete kanaler og hulrom som danner større og mindre 
grunnvannsmagasin avhengig av lagstilling og terrengforhold. 
Vann fra disse magasinene slår ut som vannkilder på grense 
mot den tettere skiferen. Der kalksteinen når opp i dagen 
skjer det en betydelig og hurtig nedtrengning av over
flatevann til grunnvannsmagasinene. 

2.2.4 Jordoverdekning. 

Fjellgrunnen på strekningen over tunnelen er dekket av 
jordlag av vekslende mektighet. Den dominerende jordart er 
bunnmorene. Bunnmorenen er oftest leirholdig på grunn av 
materiale fra skifer og kalkstein. Denne morenetypen er lite 
vanngjennomtrengelig. De Øvre partier og en sone nær fjell 
kan være vannførende . BrØnner i jordavsetningene "henger" 
ofte over grunnvannsmagasinene i fjellsprekkene. MorenebrØn
nene får oftest tilsig fra overflate og overflatenære partier 
og fra sprekker i nærliggende oppstikkende fjell. 
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3. GRUNNVANNSFORHOLD 

Grunnvannet i de aktuelle bergartsenhetene magasineres og 
beveger seg i sprekker. Oppsprekkingsgrad og karakter av 
sprekkene er som nevnt forskjellig. De bløte skiferbergartene 
er tette mens de harde bergartene har evne til å holde 
sprekker åpne. Grunnvannet beveger seg naturlig fra høyere 
til lavere nivå gjennom sprekkesystemene og fØlger minste 
motstands vei. Grunnvannsstrømmen er styrt av terrengforhold 
og undergrunn. En skiller vanlig mellom innstrømnings
(nedtrengning) og utstrømningsområder. I kupert terreng vil 
det skje en utstrømning mot dalsidene. I Engerområdet er det 
en slik strøm mot Randsfjorden. 

Mot Kjøljua og det dype elvegjelet strømmer grunnvann fra 
fjellpartiene på sidene mot dalen. Vann som trenger ned i 
undergrunnen i partiet over Lunde vil som grunnvann strømme 
ut til daldragene langs Lundeelva og KjØljua. 
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FORBYGGINGER 

EINAR BEHEIM 
l ____________________________________________________ ~ 

Erosjon og flomskader er blitt et stadig mer aktuelt tema. stort 
skadeomfang de senere årene har ført til økende interesse for flom
problemer. på Østlandet er det spesielt flommene i 1987 og 1988 som er 
sterkt medvirkende til dette. 

Skader som oppstår under flom kan deles i 3 hovedgruppper: 

- bygninger 
- kommunikasjoner 
- kulturlandskapet 

Årsaken til skadene vil være å finne i følgende forhold: 

- oversvømmelse ved at elva går over sine bredder 
- erosjon i elveløpet med utrasing av kanter/jordskred 
- avlagring av masse, trær og annet rek med tilstoppelse av løpet så 

vannet tar nye veier 
- overflatevann 
- tilbakeslag og ledningsfeil 

Det er ikke mulig å skille skarpt mellom de ulike årsakene. Det 
skyldes at det som oftest er flere samvirkende faktorer som gir 
skader. Et hovedpunkt er imidlertid at avløpskapasiteten i elveløpet 
er utilstrekkelig til å bringe flomvannføringen gjennom på en til
fredsstillende måte. 

Forbedringstiltakene vil måtte ligge innenfor tre hovedgrupper: 

- flomdemping 
- kapasitetsforbedringer i elveløpet 
- erosjonssikring og flomvoller for skjerming av utsatte områder 

Tiltak innenfor hovedgruppene kan utføres hver for seg eller i 
kombinasjon for å gi størst mulig effekt. 

I Dokka/Etna er det i årenes løp utført-en rekke forbygninger og flom
sikringsarbeider, og det er planlagt flere tiltak som ikke er kommet 
til utførelse. 
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Fra samløp Etna/Dokka til Randsfjorden er det utført tiltak på 
følgende steder: 

sted 

Etna/Dokka ved 
Etna/Dokka 
Etna/Dokka 
Etna/Dokka 
Etna/Dokka 
Etna/Dokka 
Etna/Dokka 
Etna/Dokka 
Etna/Dokka 

Skøyen 
Erikholmen 
Tørristuen 
Bergsrønningen 
Aurlund 
Berg 
Haug 
Tonvollholmen 
Haugsholmen 

side 

Venstre 

Høyre 
Venstre 
Venstre 
Høyre 
Høyre 
Venstre 

Lengde 

470 
120 
900 
470 

1700 
650 

1300 
160 

Sum 6370 

m 

m 

Det foreligger en stor plan for senking og forbygging av Etna fra øyom 
til Kolbjørnshus bru. Dette er en strekning hvor lite er gjort tid
ligere, kun enkelte mindre parseller med steinkledning av skråninger 
ved Hognemoen og Røste. Under flom står det på nevnte strekning ca 
1400 daa jord under vann. For å oppnå en tilfredsstillende flomsikring 
viser målinger og beregninger at det bør foretas sammenhengende 
kanalisering over en lengde på 6,7 km. Planen er stilt i bero på grunn 
av manglende finansiering. 

Ellers har Forbygningsavdelingen på oppdrag fra regulanten i 
Randsfjorden foretatt registrering av erosjonsproblemer i strandsonen 
og utarbeidet en sikringsplan for arbeider rundt hele Randsfjorden. 

Avslutningsvis kan opplyses at erosjonssikringer og forbygningstiltak 
planlegges av Forbygningsavdelingen i NVE etter innkommet anmodning/ 
søknad om dette. Eventuell gjennomføring skjer etter vedtak i 
kommunen og basert på prioritering av midler som stilles til rådighet 
for slike arbeider. 

I tråd med nye prinsipper planlegges forbygningene nå som erosjons
sikring i foten av srkåningen opp til ca 2 m over normalvannstand. 
Steinkledningen ved bunnen søkes utført grov og åpen, gjerne med ut
stikkende store steiner som gir skjul- og hvileplasser for fisk. så 
langt det er mulig ved gjennomføring av arbeidet vil kantvegetasjonen 
på toppen av bruddet/skråningen bli bevart. 

I mange tilfeller vil forbygninger utføres ved at steinmassen i første 
fase legges som kjørbar fylling i foten av skråningen. I neste omgang 
legges steinen opp i skråningen samtidig som de største steinene 
sorteres ut og legges enkeltvis langs kanten. 

Prinsipp for utførelse av forbygging i høye skråninger er vist på 
./. vedlagte tegning. 
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Forbygging utført som erosjonssikring i folen av skråning opp 
. . , 

til ca 2m over normal vannstand. Det forutsettes benyttet 

samfengt stein. Steinkledningen ved bunnen utføres grov og 

åpen, gjerne med utstikkende store steiner som gir 

skjut- og h v i l es teder for fisk. 

så langt det er mulig ved gjennomføring av arbeidet vil 

kantvegetasjonen på toppen av bruddet/skråningen bli 

bevart. 

t . . . 

Kommune Fylke 

LIER , BUSKERUD 

e!lA69 I 

Mått Tegn. 

EBE/ 
ÅSA 

Kont. Dalo Måleslokk 

15.02.90 1:100 
NVE 

VASSDRAGSDIREKTORA TET 

AVD: VF 
Erstatnlno lor. I Erstattet av: Sak: 

Vannbruksplan for L ierel va. 
Teon. nr. 

T8On. 

~rlnsipp av forbygging. \ 30294 
Henvlanlng I Endnno Vaudr. nr. IFo,mal A 4 
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Forbygging utført som erosjonssikring i folen av skråning opp 
. . , 

t il c a 2m o ve r norm a l vanns tan d. Det for ut se t te s ben ytt e t 

samfengt stein. Steinkledningen ved bunnen utføres grov og 

åpen, gjerne med utst ikkende store ste in er som gir 

s k ju(:- og h v il es te der for fisk. 

5 å l angt de t er mulig ved gjennom før ing a v arbe i de t v il 

kantvegetasjonen på toppen av bruddet/skråningen bli 

bevart. 

Kommune Fylke 

LIER , BUSKERUD 
Milt r ... n. Kont. Dato Målestokk NVE 

EBE/ 15.02.90 1:100 VASSDRAGSDIREKTORA TET 
ÅSA AVD: VF 

Sak: Erstatning for: I Erstattet av: 

Vannbruksplan for Llerelva. 
Tegn. nr. 

Tegn. 

30294-
. 

Prinsipp av forbygging. , 
Henv".n,ng \ Endnng Vaaadr. nr. __ IFormat A 4 

-

I 
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Forbygging utført som erosjonssikring i folen av skråning opp 
. . , 

t il c a 2 m o ve r norm a l van n sta n d. Det for ut se t te s ben ytt e t 

samfengt stein. Steinkledningen ved bunnen utføres grov og 

åpen, gjerne med utstikkende store steiner som gir 

skju("- og hvilesteder for fisk. 

5 å l ang t det er m u li g ved g je n nom før ing a var be ide t v il 

kantvegetasjonen på toppen av bruddet/skråningen bli 

bevart. 

- - ... 

Kommune Fylke 

LIER , BUSKERUD 
"".n TeQn. Kont. Dato Milestakk NVE 

'SJLA69 

EBE/ 15.02.% 1:100 VASSDRAGSDIREKTORA TET 
ÅSA AVD: VF 

Sak: Erstatn,nll for: I Erstattet av: 

Vannbruksplan for L ierel va. 
Telln. nr. 

T8lIn. 30294 -

Prinsipp av forbygging. 
\ 

Henv,an,nll I Endnnll 
--

Vandr. nr. IFormal • I 
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Forbygging utført som· erosjonssikring i folen av skråning opp 
. . 

t il ca 2m o ver normal vannstand. De t forutse ttes benytte t 

samfengt stein. Steinkledningen ved bunnen utføres grov og 

åpen, gjerne med utst ikkende store ste iner som gir 

s k ju('- og h v il es te der for fisk. 

så [angt de t er mulig ved gjennom før ing a v arbe i de t v il 

kantvegetasjonen på toppen av bruddet/skråningen bli 

bevart. 

Kommune Fylke 
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Målt Tegn. Kont. 

EBE/ 
ÅSA 

Dala Målestok!< 

15.02.9 1:100 
NVE 

VASSDRAGSDIREKTORA TET 

AVD: VF 
Sak: ErstatnlOQ tor: Erstattet av: 

Vannbruksplan for L iere[ va. 
TeQn. nr. 

T8Qn. 

Prinsipp av forbygging. \ 30294 
Henv,sOInQ EndnnQ VeslSdr. nr. 
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Forbygging utført som erosjonssikring i fo.fen av skråning opp 
. -

til ca 2m over normal vannstand. Det forutsettes benyttet 

samfengt stein. Steinkledningen ved bunnen utføres grov og 

åpen, gjerne med uts tikkende store s te i ner som gir 

skju('- og h v il es teder for ti sko 

så l angt de t er mulig ved gjennom før ing a v arbe ide t v il 

kantvegetasjonen på toppen av bruddet/skråningen bli 

bevart. 
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LIER , BUSKERUD 
Malt Tegn. Kont. Dato Malastokk NVE 
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I 

EBE/ 15.02.90 
ÅSA 

1:100 VASSDRAGSDIREKTORATET I 

AVD: VF ! 

Sak: ErstatnIng for: I Erstattet av: 
I Vannbruksplan for L ierel va. 

Tagn. nr. I 

Tagn. 

30294-Prinsipp av forbygging. , 
I 

HenVISning I Endnng Vaudr. nr. IFormat . . 
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samfengt stein. Steinkledningen ved bunnen utføres grov og 

åpen, gjerne med utstikkende store steiner som gir 

skju('- og h v i l es teder for fisk. 

så langt det er mulig ved gjennomføring av arbeidet vil 

kantvegetasjonen på toppen av bruddet/skråningen bli 

bevart. 

Kommune Fylka 

LIER . BUSKERUD 
M.1t Tegn. Kont. Dato M.lastokk NVE 

EBE/ 15.02.90 
ÅSA 

1:100 VASSDRAGSDIREKTORA TET 

AVD: VF -. 

Sale ErsIatni"'il for. I Erstanet av: 

Vannbruksplan for L lerel va. 
Tegn. nr. 

Tegn. 30294 
. 

p'r/nsipp av forbygging. 
\ 

HenVIsning I Endring lIaaadr. nr. IFormat A 4 
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FERSKVANNSBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I DOKKA
DELTAET, RANDSFJORDEN 

GUNNAR HALVORSEN, SVEIN ERIK SLOREID, BJØRN WALSENG 

I Innledning. 

Dokka-delL.'let i nordenden av Randsfjorden er et produktivt våtmarksområde, som spesielt under vårtrek

ket er en viktig rasteplass for fugl. Det foreligger ikke data over produksjonen i deltaet, men de store 

ansamlinger av fugl viser at det må ha en betydelig produksjon. Til tross for at slike deltaområder er 

blant de mest produktive natursystemene i Norge, er det gjennomført få undersøkelser over de faktorer 

som styrer produktiviteten. Internasjonalt foreligger det også få undersøkelser. En forsvarlig, framtidig 

forvaltning av slike våtmarksområder vil imidlertid kreve økt kunnskap om disse faktorene. 

Dokkavassdraget ble i 1985 vedtatt utbygd, en utbygging som nå er fullført (Fig. 1). Dokka og Etna's 

samlede nedbørfelt er 2052 km2, hvorav 1060 km2 (52%) utnyttes i Dokka kraftverk med utslipp øst 

for Land Sag. En vesentlig del av den opprinnelige vannføringen føres derfor utenom deltaet. Formålet 

med Dokka-prosjektet er å studere virkningene av denne reduserte gjennomstrømningen på produksjons

prosessene i deltaet, og i den sammenheng er endringene i materialtilførselen og sedimentasjonsmøn

steret ute i deltaet viktig. Utbyggingen gir dessuten mulighet til å studere de dynamiske prosessene i 

deltaet under mer eksperimentelle betingelser. Prosjektet startet sommeren 1987 og feltarbeidet vil bli 

avsluttet i 1990. Analysearbeidet vil imidlertid forL<;ette også i 1991. Det vil være aktuelIt å gjenta 

undersøkelsene om 5-10 år for å studere de mer langsiktige effekter av utbyggingen. 

Oppland Energiverk ble i konsesjonsbetingelsene pålagt å bevilge Kr. 200000,- til naturvitenskapelige 

underSØkelser i forbindelse med Dokka-utbyggingen. Disse er i sin helhet brukt til dette prosjektet. 

Prosjektet har dessuten årlig mottatt en ikke ubetydelig økonomisk støtte fra KonsesjonsavgifL<;fondet. 

Den største bidragsyter har imidlertid vært NINA, Norsk institutt for naturforskning. 

Il Dokka-deltaet. 

Randsfjorden er en av de store fjordsjøcne på Østlandet, med et areal på 136 km2, og et nedbørfelt på 

3063 km2 (Fig. 2,). Vassdragene Dokka og Etna er de to største tilløpselvene, og utgjør 56% av 

nedbørfeltet. Disse renner sammen rett nedstrøms Dokka tettsted, og danner ved utløpet i Randsfjorden 

et stort våtmarksområde, her kalt Dokka-deltaet. 

Rands(jorden har vært regulert siden 1912, 2,4 m fram til 1951 da reguleringen ble økt til 3,0 m (Fig. 

3). I forhold til opprinnelig vannstand er fjorden demmet opp 2,6 m og senket 0,4 m. Randsfjorden 

tappes ned hver vinter, og det nåværende reglement tillater ikke senkning til LRV før 22. april. I ugun

stige vannår kan imidlertid fjorden senkes ytterligere 0,2 metter 22. april. Normalt fylles den raskt opp 
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igjen i løpet av vårflommen. Det foreligger forøvrig søknad om å kunne senke fjorden til LRV allerede 

10. april. 

Nedtappingen av Randsfjorden tørrlegger store arealer (Fig. 4), som i løpet av vinteren og våren utsettes 

for relativt ekstreme forhold med uttørking og frost. Disse tørrlagte arealene er sentrale beiteområder for 

fugl, og fugletrekket gjennom deltaet er spesielt stort i år med sen oppfylling av magasinet. På grunn 

av lite nedbør og oppfylling av Dokkfløymagasinet var vannstanden i Randsfjorden "lavere enn manns 

minne" utover heIe høsten i 1989 (Fig 3). 

III Materiale og metoder. 

Undersøkelsene i 1987-1989 har i hovedsak fulgt samme program fra år til år, med hyppige prØver om 

sommeren og mer sporadiske i vinterhalvåret. Det ef opprettet 14 faste innsamlingstasjoner (Fig. 5), 

hvorav stasjonene 12 og 13 ble avsluttet i 1988. Stasjonene er gitt en kort beskrivelse i Tabell 1. St. l 

og 5 ligger på relativt dypt vann, og har dy-aktig sediment. Stasjonene 2-4, 6-8 og 14 er bunndyr

stasjoner på grunt vann ute i den åpne del av deltaet. Stasjonene 9-11ligger i loner inne i deltaet mer 

eller mindre avskjermet fra hovedløpet i elva. Stasjonene 12 og 13 ligger i elva før utløpet i deltaet. 

Det er innsamlet plankton ca. hver 14. dag på St. 1 og 5, mens bunndyr er innsamlet på samtlige 

stasjoner en gang i måneden. Det er benyttet standard kvantitative metoder ved innsamlingen. 

NVE-Hydrologisk avdeling undersøkte i 1987 og 1988 materialtransporten og sedimentasjonen i 

deltaet. I 1989 ble disse undersøkelsene foretatt av oss, med en mer systematisk registrering av sedi

mentasjonen på de enkelte stasjoner. Prøvene er analysert med hensyn til organisk og uorganisk 

innhold. I tillegg er det tatt prØver av sedimentet på de enkelte stasjoner for analyse av vanninnhold, 

innhold av organisk og uorganiskmateriale og kornfordeling. 

Bunndyrmaterialet er sortert til hovedgrupper. Enkelte av disse er bearbeidet videre og artsbestemt. På 

grunn av redusert kapa<;itet (=bevilgning) er bearbeidelsen av materialet fra 1989 foreløpig noe for

sinket, og bearbeidelsen er konsentrert til de antatt mest representativ stasjonene. De øvrige stasjoner 

må utelates i første omgang. Fåbørstemarkene artsbestemmes av oss, mens rundormene bearbeides i 

Polen, ved Universitetet i Warszawa. Det er også ønskelig og få bearbeidet fjæremyggene, som er en av 

tre dominerende bunndyrgrupper. Vi mangler imidlertid midler til dette foreløpig. 

Plankt.onmaterialet er ferdig bearbeidet, men biomasseberegningene gjenstår. 

IV Noen resultater. 

Formålet ved våre undersøkelser har vært å studere virkningen av redusert tilførsel av materiale til 

deltaet på grunn av redusert vannføring. Det foreliggende materiale omfatter kun to år før utbygging og 

ett år etter, og det er derfor for tidlig å beskrive effektene av utbyggingen på deltaet. Materialet er dess

uten for lite bearbeidet og analysert. r tillegg påvirket utbyggingen vassdraget i vesentlig større grad 
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enn forutsatt, og spesielt den sterke tilslammingen av Dokka har hatt stor betydning. Klimatisk har 

både 1988 og 1989 vært noe spesielle, og det tegner også til at 1990 vil bli det. Det kan derfor bli 

vanskelig å vurdere hva som er typisk forhold i deltaet. Vi trenger derfor minst en feltsesong til før vi 

med en noe større grad av sikkerhet kan vurdere konsekvensene av utbyggingen for deltaet. Vi har i 

1989 observert en rekke klare forandringer fra tidligere år, men det er av de forannevnte grunner for 

tidlig å trekke klare konklusjoner. 

Siktedyp 

Siktedypet på stasjon l og 5 er vist i figur 6. Det var i 1989 vesentlig større enn i de to foregående år, 

og også større enn i 1979 (NIVA 1981). NIVA's målinger er fra en stasjon lenger ut, over største dyp 

rett syd for Fluberg bru, et sted hvor siktedypet normalt må forventes å være noe større enn på vår St. 

1. Hovedårsaken til økt siktedyp i 1989 var stor tilførsel av materiale til elva i 1987 og 1988 på grunn 

av anleggsarbeidene i Kjøljua og Dokkfløymagasinet. Forskjellene fra 1979 indikerer imidlertid også at 

redusert vannføring og mindre naturlig materialtransport i 1989 har influert på siktedypet. 

Materialtransport 

Som tidligere påpekt er material transporten inn i deltaet og sedimentasjonen av dette sannsynligvis helt 

sentral for forståelsen av prOduktiviteten i slike våtmarksområder. De data som inntil 1989 forelå om 

sedimentasjonshastigheten er av metodiske årsaker svært usikre, og varierer i gjennomsnitt i ulike deler 

av deltaet fra 0,01 g/m2/dag til 22,0 g!m2/dag. Tilførselen av materiale gjennom Dokka og Etna er 

undersøkt av NVE-Hydrologisk avdeling. Tabell 2 gir oversikt over suspensjonstransporten i tonn pr. 

år ved Støytfoss (i Etna) og ved KolbjØrnshus (etter sammenløp av Dokka og Etna). Materialtran

sporten ved Kolbjørnshus var betydelig større i 1987/88 enn i 1978n9 (Engen 1980), og dette skyldes 

uten tvil tilslamming på grunn av anleggsvirksomheten i Dokka. I 1989 var transporten vesentlig 

redusert og også betydelig lavere enn i 1978n9, som må anses som nærmere det normale enn 1987/88. 

Dataene kan tyde på at hovedtilførselen av materialet kommer fra Dokka, men det er en lang strekning i 

Etna mellom Støytfoss og sammenløpet med Dokka og det er rimelig å tro at Etna bidrar med noe 

materiale også på denne strekningen. I følge Engen (1980) hadde bare ca. 25% av materiale ved Kol

bjørnshus sin opprinnelse i Dokka, mens resten kom fra Etna. Det er også noe usikkert hvor mye av 

materialet ved Kolbjørnshus som kommer ut i deltaet, og hvor mye som sedimenteres på elvestrek

ningen underveis. 

Det var derfor behov for en mer systematisk undersøkelse av sedimentasjonen i deltaet, og i 1989 ble 

det satt ut sedimentasjonsfeller ved samtlige stasjoner. Fig. 7 viser resultatene fra St. 1 angitt som 

gram tørrvekt pr. m2 pr. dag og organisk innhold i prosent. Den største sedimentasjonen faller sammen 

med vårflommen. Normalt vil sedimentasjonen øke med økende dyp. Under vårflommen var det 

imidlertid ingen forskjell mellom dypene, og dette tyder på sterk strøm gjennom systemet. Det store 

innholdet av partikulært materiale skyldes dels tilførsel via elva, men også antagelig i stor grad 

resuspensjon av materiale i de grunnere partier av deltaet. Økningen i sedimentasjonen i september 

synes f.eks. å skyldes sterk, vedvarende vind fra øst. 

Innholdet av organisk materiale er meget varierende med tre klare topper om sommeren. I løpet av året 

varierer innholdet fra 9% til ca. 30%. Andelen organisk materiale varierer minst på 25 m og mest på 5 
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m. I toppene er andelen organisk materiale størst på 5 m, og innholdet er korrelert med stor primær

produksjon. Ved lav andel organisk materiale er andelen organisk materiale størst på 25 m' s dyp. 

Bunndyr 

Figur 8 og 9 viser prosentvis forekomst av de viktigste bunndyrgruppene og totalt antall dyr pr m2 på 

henholdsvis St. 1 og 5, og St. lOA og B. St. 1 (Fig. 5) er 28 meter dyp og ligger ytterstt i deltaet, 

mens St. 5. er en ca. 9 m dyp dødisgrop inne i deltaet. Begge har dy-aktig slam. St. lOA og B (Fig. 1) 

ligger inne i deltaet, i en lone relativt godt avsnørt fra elveløpet. Den er ca. 3 m dyp ved normal som

mervannstand og har rik vegetasjon, vesentlig elvesnelle. På grunn av endret metodikk er resultatene fra 

1987 ikke umiddelbart sammenliknbare med resultatene fra 1988 og 1989. Dette gjelder spesiellt antall 

dyr, men også gruppenes prosentvise sammensetning. 

Både St. 1 og 5 domineres fullstendig av fåbørstemark. Deres andel av totalen er lavest i mai/juni og 

høyest om høsten. Fjæremygg og muslinger er tilstede hele sesongen med lave og relativt konstante 

tettheter, mens rundormer forekommer i lite antall. Gruppen "andre" består vesentlig av midd og igler. 

Niøye forekommer sporadisk. 

På stasjon lOA og B er situasjonen en annen. Selv om fåbØrstemarkene også her dominerer, er 

gruppene fjæremygg og rundqrmer tilstede i langt større antall. Deres andeler utgjør vanligvis mellom 

10 og 20 prosent. Gruppen "andre" består av foruten midd og igler av snegl, asellus og en rekke insekt

grupper som døgnfluer, biller, vårfluer, teger og diverse tovinger. Stasjonen viser en gruppesammen

setning som er typisk for en beskyttet littoralstasjon med rik vegetasjon. 

Tabell 3 gir en oversikt over antall bunndyr pr. m2 i gjennomsnitt for 1988 og 1989 på de samme 

stasjoner og i tillegg St. 14, som ligger i kanten av hovedløpet med sandbunn. 1987 er ikke tatt med 

på grunn av endret metodikk. Tettheten har endret seg både på St. 1 og spesielt på St. 14, hvor 

tettheten er IQ-doblet fra 1988 til 1989. På St. 1 er forholdene motsatt, med mer enn en halvering av 

tettheten fra 1988 til 1989. Hvorvidt dette skylles økt sedimentering på St. 14 og redusert på St. 1 på 

grunn av redusert vannføring og dermed endret sedimentasjonsmønster er foreløpig et åpent spørsmål. 

Økningen i tettheten på St. 14 er markert hos fåbørstemarkene (Fig. 10), en gruppe hvor flere arter er 

meget vanlige i lokaliteter med stor opphopning av dødt organisk materiale. Økningen i tetthet varierer 

noe fra familie til familie, men økningen er spesielt stor blant Tubificidene og Enchytraeidene. Fig. 11 

viser også endringer i dominansforholdene blant artene. 

Plankton 

Også i planktonsamfunnet er det store forandringer fra 1987/88 til 1989. Figur 12 viser utviklingen på 

St. 1 i 1987, 1988 og 1989. Et karakteristisk trekk er de meget lave tetthetene i april-mai og tildels i 

juni. Dette skyldes at planktonet vaskes utover i fjorden under stor vannføring, og forekomsten på St. 1 

er derfor i meget stor grad bestemt av vannføringen gjennom deltaet. Oppbyggingen av det nye sam

funnet etter flommer skjer ved tilførsel av dyr fra fjorden lenger ut. Dette gjør det umulig å beregne 

produksjonen i planktonsamfunnet. 
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Plankton samfunnet på St. 1 er sterkt dominert av cladocerer (vann lopper), spesielt i 1987 og 1988. I 

1989 er andelen av copepoder (hoppekreps) vesentlig større, og i perioder utgjør disse nær halvparten av 

individene. Plankton samfunnet på St. 1 avviker vesentlig fra samfunnene lenger sØr i fjorden, hvor 

andelen av copepoder er betydelig større. Artsdominansen varierer også. Daphnia eristata dominerer på 

St. l, mens Daphnia galeata, som ble funnet i lite antall her, dominerer lenger sØr i fjorden. I 1989 

økte imidlertid innslaget av D. galeata på St. 1, og dette kan tyde på at redusert vannføring vil 

favorisere D. galeata framfor D. erislala. 

Fig. 13 viser forekomsten av de dominerende arter av cladocerer de enkelte år. Det er relativt stor likhet 

mellom 1987 og 1988, mens 1989 er klart forskjellig fra de to foregående år. 

Oppsummering 

De foreliggende resultater viser relativt store endringer fra 1987/88 til 1989, og det skal bli spennende å 

se hvordan utviklingen i 1990 fortsetter. En rekke av de forventede endringer synes å ha slått til, men 

hvorvidt dette skylles utbyggingen eller de relativt unormale klima og vannføringsmessige forhold de to 

siste årene er foreløpig umulig å si. Vi håper 1990 kan avklare noe av usikkerheten. 
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Tabell 1. Oversikt over prøvetakningsstasjonene i Dokkadelta. 

STASJQN Dyr SUBSTRAT TØRRLAGT VEGETASJON 

1 27 Detritus og fint slam 
2 2 Fast,finforde lt,lei re a ktig Fra slutt feb. til Brasmegras 

midten av mai 
3 2 Fast ,finforde ILleire a k tig Fra sl uti feb. til Brasmegras 

midten av mai 
4 1.5 Fast,fi nforde lt,l ei reak tig Fra beg. feb til Brasmegras 

midten av mai 
5 9 Detritus og fint slam 
6 2 Fast,finfordelt,leireaktig Fra slutt feb. til Brasmegras 

midten av mai 
7 3.5 Sand med noe detritus 

8 3.5 Løst.fint slam 
9.A 0.7 Fast,leireaktig,autokton detritus Fra beg. jan til Brasmegras,elvesnelle.starr 

midten av mai og klomose 

9.B 1.8 Detritus,sand,slam Fra slutt feb. til Spredt brasme gras og 
midten av mai klomose 

10.A 0.7 Fast,leireaktig,autokton detritus Fra beg. jan til Brasmegras,elvesnelle,starr 
midten av mai og klomose 

10.B 2.8 Detritus,sand.slam Spredt brasme gras og 
klomose 

Il.A Fast,leireaktig,autokton detritus Fra beg. jan lil Brasmegras,elvesnelle,starr 
midten av mai og klomose 

11.B 2.2. Detritus,sand.slam Fra slutt feb. til Spredt brasme gras og 
midten av mai klomose 

12 0.5 Sand og stein PlIvekstalger 

13 0.5 Sand og stein PlIvekstalger 

14 3.5 Sand med noe detritus 

Tabell 2: Oversikt over transport av suspendert materiale (tonn pr. år) ved Støytfoss bru 
og ved Kolbjørnshus. 

Støytfoss 
Kolbjørnshus 

1978 

8 600 

Uorganisk materiale 
1979 1987 1988 

5 200 1 300 
7 600 13 300 11 200 

1989 
325* 

2 504* 

Organisk materiale 
1987 1988 1989 
1 800 1 200 3 1 2 * 
6 000 3 250 1 110* 

* Dette er materialtransporten for perioden 21/4-14/10, mens verdiene de øvrige år er 
beregnet for hele året. De sammenlignbare verdier er derfor noe høyere. Transporten 
1989 er alikevel vesentlig mindre enn foregående år. 

Tabell 3: Tettheten av bunndyr (ant. indiv./m2) på 5 stasjoner Dokka-deltaet 

st. 1 
St. 5 
St. 14 
St. 10A 
St. 10B 

1988 1989 
32 000 13 700 
25 000 23 000 
12 500 125 000 
28 500 36 000 
43 000 57 000 
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• Steintipp. 
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Fig. 1. De opprinnelige planer for utbygging av Etna og Dokka. Utbyggingen av Etna ble ikke 

godkjent, og dagens utbygging omfatter derfor kun Dokka. 
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Fig. 2. Randsfjorden med nedbørfelt (Kilde: NIVA 1982) 

Fig. 3. Vannstandsvariasjoner ved utløpet av Randsfjorden i 1987, 1988 og 1989 angitt som vannstand 

over LRV (=0) 
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Fig. 4. Vanndekket areal ved henholdsvis HRV(øverst), og 1,2 og 3 (LRV, nederst) m senkning. 
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Fig. 5. Dokka-deltaet med prøvestasjonenes twjiggcnhct. 
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VANNKVALITET 

SIGURD ROGNERUD 

UNDERSØKELSER AV DOKKA I 1988 OG 1989. 

Innledning 

Hovedmålet med de undersøkelsene NIVA gjennomfører i Dokka og 

Randsfjorden, er å klarlegge hvilke effekter kraftutbyggingen i 

Dokka-vassdraget kan ha på vannkvaliteten i berørte deler av 

vassdraget. Dernest ønsker man å følge utviklingen i Rands

fjordens hovedvannmasser siden overvåkningen i 1979-81, samt å 

registrere regionale forskjeller i vannkvaliteten i områder av 

innsjøen som har store brukerinteresser. Undersøkelsene foregår i 

perioden 1988-92, og foreløpig har to årsrapporter utkommet 

(Rognerud et.al. 1989, Rognerud & Romstad 1990). 

Disse rapportene omhandler også forholdene i Randsfjorden, men 

i denne sammenhengen omtales kun undersøkelsene i Dokka og 

Etna. 

Måleprogram 

I 1988 ble det gjennomført ukentlige målinger av næringssalter og 

partikkelmengde ved en stasjon i Dokka (Kolbjørnshus) for å 

følge effektene av anleggsarbeidet. Det ble videre utført kjemiske 

målinger på 3 stasjoner i Dokka og 1 stasjon i Etna i perioden 

juni-oktober (figur 1). på ettersommeren ble det gjennomført en 

begroingsundersøkelse. I 1989 omfattet undersøkelsen ukentlige 
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vannkvalitetsmålinger på stasjonen ved Kolbjørnshus og på høsten 

noen prøver i utløpstunnelen ved Land Sag. Resultatene av de 

sistnevnte målingene rapporteres til neste år når driften i 

kraftverkene blir mer kontinuerlig. 

Regionale forskjeller i vannkvaliteten 

Generelt var det små forskjeller i vannkvaliteten i Dokka og Etna 

bortsett fra turbiditeten, som er et mål på partikkel innholdet i 

vannet. Turbiditeten var høgere i Dokka som følge av anleggs

virksomheten i forbindelse med Dokkaverkene. Dokka hadde også 

et noe høgere innhold av næringssalter, noe som sannsynligvis 

har samme årsak. Forøvrig kan vannet karakteriseres som bløtt, 

nøytralt og med liten til moderat evne til å motstå forsuring ved 

tilførsel av surt vann. 

ut fra begroingssamfunnet kan Etna karakteriseres som lite til 

moderat forurenset. Fravær av rentvannsindikatororganismer og 

forekomst av bakterien Sphaerotilus natans gjør at Dokka må 

karakteriseres som moderat påvirket av næringssalter. 

Forurensningseffekten av næringssaltutslipp ble imidlertid mindre 

enn vanlig i 1988 på grunn av unormalt høg turbiditet. 
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Dokka 1988 
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Fig.1 Kjemisk/fysiske målinger i Dokka og Etna's nedbørfelt 

i vekstperioden i 1988. 
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I 1988 ble det registrert en betenkelig vannkvalitet med hensyn 

til partikkel transport ved 8 tidspunkter og dårlig vannkvalitet i 

forbindelse med de store vannføringene l mai og Juni (fig.2). I 

1989 var vannføringen liten og vannkvaliteten god gjennom hele 

sesongen. Dette henger sammen med redusert anleggsaktivitet og 

få store nedbørsepisoder. 
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Turbiditet (FTU) i Dokka ved Kolbjørnshus. Grensene 

for god, betenkelig 9 dårlig vannkvalitet er også 

vist. 
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Undersøkelser av det partikulære materialet (fig.3) viser også at 

andelen uorganisk materiale sank fra 1988 til 1989. Dette skyltes 

blant annet at anleggsdriften, som tilførte elva store mengder 

uorganisk materiale i 1988, ble trappet ned i 1989. I 1989 var 

kvantiteten og kvaliteten av partikulært materiale i Dokka mer 

lik forholdene i en naturlig elv. Det er rimelig å anta at den 

nedbørsfattige vekstsesongen i 1989 også er en viktig årsak til 

dette. 
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Konsentrasjonen av partikulært materiale (PM) og den 

uorganiske andelen (PUM) i Dokka ved Kolbjørnshus. 

S 

Beregninger av næringssalt-transporten i Dokka er vist i fig.4. 

De høgeste verdiene for både nitrogenforbindelser og total fosfor 

ble registrert i mai da elva transporterte ca. halvparten av den 

årlige mengde av disse forbindelsene. Beregnede års transport og 

årsmiddel verdier er gitt i tab.1. 

N 
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Beregnet årlig transport og volumveide årsmiddel

verdier av næringssalter i Dokka ved Kolbjørnshus. 

tonn/år rg/ l 

1988 1989 1988 1989 

tot p 1 7 . 9 6.7 10.6 8.4 

tot N 627 253 370 320 

N0 3 258 135 152 171 

NH4+ 28 4.5 16.8 5.7 

Beregnet næringssalttransport i Dokka var betydelig lavere i 1989 

enn året før vesentlig på grunn av nedbørfattige forhold og 

fyllingen av Dokktløymagasinet. Forskjellene i de årlige mid

delkonsentrasjoner var imidlertid små selv om de var noe lavere 

for tot.N , tot.P og NH4+ i 1989. Nitratverdiene viste en svak 

økning fra 1988 til 1989. Reduksjonen i belastningen til Rands

fjorden fra Dokka kompenseres noe ved overføringen via 

Dokkaverkene som startet i annen halvdel av 1989. Totalt sett er 

det imidlertid rimelig å anta en lavere belastning i 1989 enn året 

før. 
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Dokka - Kolbjørnshus 
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VANN- OG STRANDVEGETASJON I DOKKA-DELTAET 
KONSEKVENSANALYSE AV VANNKRAFTUTBYGGING. 

EGIL BENDIKSEN OG TOR ERIK BRANDRUD 

This paper reports some preliminary results of a botanical study 
of the Dokka del ta, SE Norway. The investigation is part of an 
environmental impact assessment study of a hydropower project on 
the Ri ver Dokka. Thi s scheme i nf l uence s the hydro l ogy of the 
inflow area of the regulated lake, Randsfjord, which lS operated 
wi thin a 3 m range of water-level fluctuation. Sediment load 
entering the del ta will decline subsequent to hydroelectrici ty 
development, due to significantly reduced streamflow and lowered 
peak floods. 

Terrestrlal and aquatic vegetation types of the delta have 
been investigated using permanent transect plots and vegetation 
mapping. The possible effects of organic and inorganic sedimen
tation changes in various parts of the del ta have been em
phasized in this study. 

The zonation of vegetation types wi thin the Dokka del ta 
includes (from land towards water) elements of Alnus incana/ 
Prunus padus forest Salix cinerea/S. nigricans thickets
Phalar is arundiacea swamp Calamagros ti s spp. swamp Carex 
acuta reed swamp (- Carex rostrata reed swarnp, less exposed 
sites) I and EQuisetum fluviatile reed swamp. The aquatic 
vegetation of the large, submerged delta platform is dominated 
by Isoetes setacea/Subularia aQuatica vegetation with larger 
colonies also of PQtamogeton perfoliatus and Sparganium 
angustifolium. The stagnant lagoons with highly organic sediment 
are dominated of Potamogeton natans and Polygonum amphibium and 
by a welldeveloped moss vegetation, characterized by Drepano
cladus spp. 

1 INNLEDNING 

1.1 Målsetting og prosjektorganisering 

Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvordan vegetasJonen i 
Dokka-deltaet reagerer på endrete eros]ons- og sedimen
tas]onsforhold samt endret flomreg1me som følge av kraftutbyg
ging. Som utgangspunkt må en anta at det er en klar sammenheng 
mellom produksjon- og sammensetning, av vegetasjon på den ene 
side og tilførsel av orgalllsk og uorganisk materiale på den 
annen. Videre er det sannsynllgvls en sammenheng mellom denne 
tilførselen og vannføring. Denne artikkel er først og fremst en 
oppsummering ved avslutningen av første fase i prosjektet med 
vekt på diskusjon av metodikk, feilkilder og begrensninger, samt 
noen hypote ser for hvilke endringer som kan komme ti l å sk j e . 
Vegetasjonsanalyser vil ikke bli presentert i denne omgang. 

Prosjektet er tverrfaglig, og de ulike delprosjekter utgjør 
tilsammen en integrert enhet. Et fluvialgeomorfologisk delpro-
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sjekt (Norges vassdrags- og energiverk, (NVE)) skal klarleg
ge sedimenteringsforhold ved hjelp av utsatte sedimentfeller 
(Bogen 1988). Videre drives studier av vannkjemi, zooplankton, 
littorale krepsdyr og bunndyr (Norsk institutt for naturforskn
ing, (NINA)) og fisk (Laboratorium for ferskvannsøkologi og 
innlandsfiske, (LFI)). NINA har videre ansvaret for strandvege
tasjonen i det botaniske delprosjektet (feI tarbeid 1987, 1988 
med supplerende undersøkelser i 1989, Egil og Katriina Bendik
sen), mens Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har ansvaret 
for vannvegetasjonen (feltarbeid i 1988 utført av Tor Erik 
Brandrud, Marit Mjelde og dykker Knut H. Kvalvågnæs, prosjektet 
avsluttes 1991) 

1.2 Historikk 

Del taets flora og vegetasjon er tidligere beskrevet av Moss & 
Volden (1980) i samband med forundersøkelser av Etna - Dokka før 
konsesjonssøknad. Rørslett har gjort undersøkelser av vann
vegetasjonen i Randsfjorden i forbindelse med utbyggingsplanene 
(Faafeng et al. 1981). I tillegg foreligger en rekke under
søkelser for andre fagfelter. En oppsummering av virkningsunder
søkelser for regulerte vassdrag er gitt av Andersen & Fremstad 
(1986). Av dette framgår at det ikke foreligger noen tidligere 
norske undersøkelser med fastruter som er analysert før og etter 
utbygging. 

1.3 utbyggingsplaner - endringer 

Grovt skissert består Dokka-utbyggingen i en oppdemming av 
Dokkfløyvatnet til et stort magasin, tørrlegging av Dokka 
nedenfor dammen (bortsett fra pålagt minstevannføring), 
kraftuttak i Torpa og Dokka kraftverker og utløpstunnel ved 
Odnes utenfor deltaområdet (Fig. 1 ). Kjøljua dam langt nede i 
Dokka vil dessuten fange opp vannet fra de viktigste vassdrag 
som kommer ut i Dokka nedenfor Dokkfløymagasinet. Oppfylling ved 
Dokkfløy startet i november 1988. Etna forblir uregulert. 

Fig.1. Kart over utbyggingsområdet. 
Brutt linje markerer 
overføringstunell. 
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2 UNDERSØKELSESOMRÅDET 

2.1 Beliggenhet og topografi 

Dokka-del taet llgger øverst i Randsfjorden, Søndre og Nordre 
Land kommuner, Oppland. Det er siste større innlandsdel ta på 
Østlandet hvor tilløpselva til nå har vært uregulert. For øvrig 
har det endel fellestrekk med øyeren-deltaet, Akershus (Rørslett 
1972, Erlandsen et al. 1984). Utstrekningen er på ca. 3 x 1 km. 
Vannet som renner ut i deltaet stammer fra to store elver, Etna 
og Dokka, som løper sammen 4 km nord for utløpet. Deltaet ligger 
i lavboreal (sørlig boreal) sone. Store deler av nedbørfei tene 
ligger imidlertid i mellom- og høgboreal (nordlig boreal) sone 
og strekker seg noen steder opp i lavalpin sone (jfr. Dahl et 
al. 1986). 

2.2 Geomorfologi og hydrologi 

Engen (1980) har beskrevet deltaets overflateformer. Deltafron
ten er uregelmessig og strekker seg i nord og sør så langt ut 
som til Land sag, midt ut i fjorden ikke full t så langt. Ved 
normal vannstand i vegetasjonsperioden kan en skille mellom en 
ytre, mer eller mindre helt neddykket deltaplattform, og et 
komplekst indre deltaområde (Fig.2). Det sistnevnte består av to 
strømløp og et søndre, midtre og nordre sedimentasjonsområde med 
mer eller mindre sammenhengende, tungeformete banker (leveer) 
med tett sumpvegetasjon, og et utall av bakloner innimellom. 
Deltaplattformen har ingen jevn overflate. Store arealer er 
grunne (0,5-3 m) og er delvis tørrlagt på ettervinteren. I 
forbindelse med hovedstrømløpet som går på nordsiden av 
plattformen (og dreier sørover før Land Sag) er det imidlertid 
flere steder dyprenner og hull av opptil 10-12 metErs dybde. 

Elveslette- og deltaprosesser utgjør i dag begge en viktig 
andel a v sedimentas jonsak ti vi teten. Når Randsf j orden er sterk t 
nedtappet på ettervinteren, fungerer gruntvannsområdene helt ut 
til Land Sag som elveslette. 

Etna bidrar med ca. halvparten av den totale vannføringen. 
Suspensjonstransporten (slamføringen) er imidlertid atskillig 
større for Etna enn for Dokka. Etna har større jordbruksområder, 
og ca. 75 % av materialtransporten kommer herfra (utregnet etter 
Engen 1980). Den overveiende del av material transporten i 
vassdraget foregår i tilknytning til flomsituasjoner (Bogen 
1988). Vassdraget har rask nedbørrespons på grunn av lav 
selvreguleringsevne (Engen 1981). Når avsmeltinqen tar til om 
våren, øker vannf øri ngen re la ti vt hurtig, og f lommen v i l 
vanligvis kulminere i mai-juni. Høy nedbør kan også gi flom
situasjoner om høsten (Lingsten 1981). (For vannstandsvekslinger 
i Randsfjorden, se kpt. 2.4.) 

2.3 Klima 

Området har et typisk "østlandsklima" med varme, relativt 
nedbørrike somre og kalde vintre. Midlere årsnedbør for Odnes er 
715 mm, mens mest representative stasjon for måling av tempera-
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tur, F l 11 ber g , har e t å l.' smi dde l p å 3, 2 Ka! lt: l ne n t Cl 1 l tI=> te Il e .;..-
sterkest nede ved Randsfjorden med avtakende tend~IlS 0ppover i 
dalførene hvor deltaet har sine vannkilder. For mer detClIJert 
klimabeskrivelse med tabeller, se Moss & Volden (19BCJ). 

2.4 Randsfjordsreguleringen og tidligere bruk av deltaområdet 

Det er foretatt to reguleringer av Randsf]orden l dette 
århundret (gerdal 1986), den første i 1916 og den andre l 1951. 
Reguleringshøydene var henholdsvis 2,4 m opp og 0,6 m ned. 
Totalt har dermect Randsfjorden en reguleringshøyde på 3 m, men 
den sterke vårf l ammen gjør a t den reell evanns tandsampl ituden 
kan bli større (Faafeng et al. 1981, gerdal 1986). Også i eldre 
tid har det vært regulering i forbindel se med tømmerf løting. 
Selv om høyeste flomnivå er en snau meter lavere idag enn før 
1916 (gerdal op.cit.), er vannstanden i vegetasjonssesongen 
høyere enn før (ca 1 m). De t te har medført a t be tydel i g area l 
som før var land idag er vann bortsett fra en kort tid på 
ettervinteren når fjorden er maksimalt nedtappet. Her er det nå 
vannvegetasjon. Der det idag er vidstrakte sumparealer vitner et 
stort antall gamle høyløer om at deltaet har vært aktivt brukt 
til landbruksformål. Mange gårder hadde utslått her ute. (gerdal 
op. eit.). Foruten gras fra tørrere arealer kan sumpplantene ha 
utgjort en verdifull del av det innhøstete vinterf6ret. I 
Kvikkjokk, Nord-Sverige, ble det tidligere foretatt drenering 
f or å øke vannf l uk tueri ng i inter l evee -områder, noe som øker 
starrveksten (jfr. Jensen 1979). Det ble i eldre tid drevet 
slått av starr og snelle på nivåer under normalt høyvann (Sjbrs 
& Nilsson 1976). 

3 STRANDVEGETASJON 

3.1 Sonering av vegetasjonstyper 

Strandvege tas j on bruke s her i v id f ors tand, og omf a t ter all 
overvannsvegetasjon, dvs. alle arter som har hoveddelen av sin 
assimilerende skuddmasse over vann, herunder inkludert helo
fytter/semiakvatiske arter (jfr. definisjon i Hvoslef & Rørslett 
1986). Skogsvegetasjonen i deltaet er også inkludert. 

Den frodige helofyttvegetasjonen danner som oftest markerte 
soner. Innenfor et betydelig areal med elvesnelle (EQuisetum 
fluviatile) som utgjør overgangen land/vann, kommer en karak
teristisk sone med kvasstarr (Carex aeuta) ofte i reinbestand. I 
ytre sone dominerer også mannasøtgras (Glyceria fluitans) 
mindre partier. Innenfor starrsonen kommer en sone dominert av 
vassrørkvein (Calamagrostis eaneseens) og skogrørkvein (L.. 
purpurea) med et konstant innslag av .en rekke arter, som mjødurt 
(Filipendula ulmaria) , gulldusk (Lysimaehia thyrsiflora) , 
myrhatt (Potentilla palustris), myrmaure (Galium palustre) og 
sløke (Angeliea sylvestris) . Fredløs (Lysimaehia vulgaris) 
danner flekk- vis tette bestander. på eksponert strand kommer 
øverst en sone med dominans av strandrør (Phalaris arundinaeea). 
Ved beskyt tete loner ell er viker med svake strømning s forhold 
danner også flaskestarr (Carex rostrata) brede soner mellom 
elvesnelle og kvasstarr, ofte i reinbestand. Sennegras (~ 
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vesicaria) opptrer flekkvis som vanlig, enkelte steder også 
sumpsivaks (Eleocharis palustris) . 

Viersump kommer inn som en overgangssone mot skog. De 
runde kronene til gråselje (Salix cinerea) er et karakteristisk 
trekk der arten danner velutviklete kratt. Vanlig er også 
svartvier (5. nigricans), ofte som sammen med gråor (Alnus 
i ncana) som krattbremmer på leveer lang s hovedløpene. Foru ten 
kulturbetingete skogpartier i det indre med bl.a. gran, bjørk og 
osp, finne s også tette g råor- hegge skoger med s tor artsrikdom. 
Særlig spesiell er en utforming med ren hegge skog og tett 
strutseving (Matteuccia struthiopteris) -vegetasjon i felt
sjiktet. Bunns j iktet er sparsomt, mens soppf loraen er artsrik 
med et stort antall små saprofytter og et mindre antall 
mykorrhiza-arter. De siste er oftest arter med obligat oremykor
rhiza (bl. a. rikelig Lactarius obscuratus og Cortinarius 
alnetorum) . 

Nord for Tranl ig renda finne s et stort g j envoksning sområde 
med sumpvegetasjon som innover glir jevnt over i myr av fattig 
til intermediær type. Viktlge myrarter er trådstarr (Carex 
lasiocarpa) , duskull (Eriophorum angustifolium) og myrhatt 
(Potentilla palustris), i de indre deler også blåtopp (Molinia 
caerulea). Torvmosearter øker gradvis innover. Floristisk 
interessant er velutviklete kratt av pors (Myrica gale) og 
flekker med blystarr (Carex livida) . 

3.2 Metodikk for analyse av endringer 

De to sentrale metodikker innenfor undersøkelsen av strand
vegetasjonen er 

1. Vegetasjonskartlegging, 
2. Transekt-jruteanalyse inkl. ]ordkjemi. 

Vegetasjonskartlegging. I juli 1987 ble representative del
områder av de åpne deltapartiene detaljkartlagt i felt. Her ble 
til sammen 100 markører satt ut for å markere skillelinjer 
mellom vegetasjonssoner. Sonene er basert på dominerende arter 
(jfr. kpt.3.1). Markørene består av solide trestaker hvor det på 
toppen ble spikret på 30 cm brede malerspannlokk som på forhånd 
var sprøytelakkert signalrødt. I august samme år ble området 
flyfotografert med infrarød film av Norsk Luftfoto (jfr. Brettum 
et al. 1976). på diapos i ti vene framtrer de røde lokkene som 
sterkt gule, og det var mulig å identifisere farge og tekstur på 
de aktuelle vegetasjonstypene som på forhånd var kartlagt: 

elvesnelle (Equisetum fluviatile)-sump - dyprød 
kvass-starr (Carex acuta)-sump - rosa 
flaskestarr (Carex rostata)-sump - hVltbroket rosa 
rørkvein (Calamagrostis)-sump - gulrosa 
strandrør (Phalaris)-sump - bleik 

Kvass-starr-sump og rørkvein-sump som kunne være noe vanskelig 
å skille, var svært enkle å holde fra hverandre på vanlig 
f lyf oto (farge), og de to bi ldene kunne sammenholde s i tvi l s
tilfeller. Resultatet ble så benyttet til å lage et foreløpig 
vegetasjonskart over hele det åpne sumpområdet. I juli 1988 ble 
kartet kontrollert ved befaring med båt, og det viste seg at 
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tolkningen ga resultater med svært høy grad av riktlghet. En 
floristisk definert grense mellom sump og myr ble også tegnet på 
grunnlag av markørene. Kratt- og skogarealene er kartlagt i felt 
etter en grov inndeling da de representerer en vid gradlent l 
~:;uksesjonsstadier . 

Tilsvarende vegetasjonskartlegging vll bli gJentatt l 
seinere faser for å spore endringer i vegetasjonsbildet. 

Transekt- og ruteanalyse. I det åpne sump- og myrområdet ble det 
lagt ut 10 transekter fordelt på tre områder: 

1. Hovedløp med sterk strøm, over høyt lev~e og ut i rolig lone, 
2. Beskyttet vik, 
3. Gradient sump - myr. 

Disse ble analysert ved x m-delruter (lukkete transekter 
bortsett fra i myr), permanent merket med galvaniserte stålrør 
for gjenlokalisering med metalldetektor, i tillegg til gule 
stikkpinner. Av 258 ruter analysert i 1987 ble et mindre antall 
valgt ut i 1988 og analysert på nytt. Den naturlige variasjonen 
mellom disse to sesongene var ubetydelig og innenfor usikker
heten ved bruk av prosent-dekningsanalyse som er benyttet 
kvantifiseringsmetode. 

I gråor-heggeskog ble det valgt ut 10 makroruter å 5 x 5 m 
etter en begrenset objektiv metode. Autotrof vegetasjon ble 
analysert ved prosent-dekning i 1987. Videre er satt igang en 
løpende registrering av makro sopp i disse rutene. I 1988 startet 
også analysering av et større antall mesoruter lagt ut sys
tematisk innen makrorutene . Mesorutene er 1 x 1 m og er igjen 
oppdelt i 16 mikroruter. De danner basis for frekvensanalyse av 
mesorutene ved at artene i mikrorutene registreres etter 
forekomst-fravær (jfr. andre løpende skogforskningsprogrammer 
som skogøkolog i / sur nedbør og hog s tf la te sukse s j on, samt Økland 
1988) . 

Jordprøver er tatt fra alle soner i transektene og fra alle 
makrorutene i skog. Disse vil bli analysert med hensyn på 
ekstraherbare kationer, total-nitrogen fosfor og pH-verdi. 
Både vegetasjonsanalyser og jordanalyse vil bli gjentatt i 
seinere faser parallelt med vegetasjonskartleggingen. 

3.3 Diskusjon av feilkilder ved gjentaksanalyse 

En konsekvensanalyse av regulering med undersøkelse over flere 
faser av et deltaområde er befengt med tre store feilkilder som 
må tas hensyn til ved tolking av materialet: 

1. Naturlig variasjon og dynamikk i et deltaområde kan være 
betydelig, 

2. Tidligere kulturpåvirkning - SUkseSJon, 
3. Feilkilder ved metodene for registrering av vegetasjonen. 

Store naturlige endringer i et deltaområde er bl.a. dokumentert 
av Jens~n (1979). Slike endringer kan være forandring av 
elveløp, avsnøring og retrogressiv suksesjon av loner og 
naturlig videreoppbygging av deltaplattformen (jfr. også 
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Strahler 1975). Plantene bIdrar selv til å endre SIne vekstvil
kår (Sculthorpe 1967). De bid.rar sterkt til å lJlnde sediment og 
øker dermed igjen sin egenproduksjon (Jfr. Hvoslef & MJelde 
1983). En oppbygging av banker/leveer skJer også ved akkumu
lering av organisk materiale i form av kraftig tocJdannelse, 
særlig av starrarter (Jfr. Jensen 1979). I Dokka-deltaet er det 
spesielt kvass-starr (Carex acuta) som bygger cpp en meget seig 
o g ved akt i gro t - tor v . E t v l k ti g lnl dde l t i l å a v d e k ken a tur l i g 
varIasjon er å sammenlikne med tIdlIgere flybilder. 

Tidligere kulturpåvirknIng og seinere suksesjon mot 
naturlig likevektsnIvå er en viktig faktor som må tas hensyn til 
i lengre tidsperspektiv. (Jfr. SJors & NIlsson 1976, Schierup 
1978, Hejny & Husak 1978, Hvoslef & MJelde 1983). GJenvoksning 
etter beite skjer f. eks. langsomt i sumpvegetasjon sammenliknet 
med terrestriske vegetasjonstyper (Jfr. Larsson 1976). Larsson 
mener at visse partier aldrI vokser Igjen, men bevares som tre
og buskfrie starrdominerte typer. Wold (1983) har beregnet at 
relativt stabile forhold er nådd etter 60-80 år i rørkvein
sonen. Andersen & Fremstad (1986) påpeker at rørkvein-sonen dels 
utgjør en naturlig sone høyt oppe i strandsoneringen, dels 
dominerer yngre suksesJonsstadier etter slåttebruk lenger inne. 
Det er grunn til å anta at de ytre strandsonene er i tilnærmet 
likevekt, bl. a på grunn av betydelig tykkelse på torvlaget, som 
i Dokka-deltaet er målt til opptil 60 cm noen steder i kvass
starrsonen. Deler av gråor-heggeskogen har fortsatt spor av 
kulturpåvirkning, mens andre deler synes stabile. 

Analyser hvor det skal gJøres gjentak etter flere år må 
baseres på metoder hvor subJektive avgJørelser elimineres mest 
mulig. Erlandsen et al. (1984) anfører bl. a. følgende begrens
nI nger for kartlegg i ng av overvannsvegeta s j onen ved h j e l p av 
flyfoto: 1) Vegetasjonsbeltene er kartlagt ut fra dominerende 
plantegruppe og sparsomme bestander av visse grupper blir derfor 
neglisjert, 2) Grensene mellom de ulike vegetasjonstypene kan i 
enkelte tilfeller bli unøyaktige, og 3) Strandlinja er til dels 
vanskelig å bestemme. Med hensyn til tolking av farge og tekstur 
for vegetasjonssoner (diapositiver, infrarød film) påpeker 
Brettum et al. (1976) at bare plantedeler med nær 100% dekning 
kan avgrenses noenlunde nøyaktig ved denne framgangsmåten. 

For vegetasjonsanalyser er frekvensmetoden med registrering 
av forekomst-fravær i mikroruter langt mer objektiv enn 
dekningsgradmetoden, dvs. en får mye mindre avvik i resultatene 
når analysene utføres av forskjellige personer, noe som kan være 
en avgjørende fordel i et langsiktig overvåkingsprogram. 
Frekvensmetoden har også vist seg optimal når det gjelder å få 
fram strukturen i vegetasjonsvarias]onen i skogsvegetas]on 
(Økland 1988). Storrutene, registrert etter prosent dekning, er 
imidlertid nyttig for analyse av tre- og busks]ikt samt grunnlag 
for soppreg is treri ngene . I de åpne vegeta s jons typene er 
dekningsgradsmetoden benyttet fordi denne bedre registrerer 
endringer i mengde av sterkt dominerende arter og fordi 
frekvensmetoden er vanskelig å gjennomføre i slike tette 
bevoksninger. Dessuten er en rekke av ruteanalysene dokumentert 
ved fotografier, som eliminerer endel av problemet med en 
subjektiv dekningsgradskala. Sumpvegetasjonen blir forøvrig 
påvirket av analysearbeidet fordi det dannes markerte stier 
lang s all e transek tene s tore nok ti l å framtre på fl ybi Idene. 
Dette kan til en viss grad endre de økologiske forhold for bl.a 
lavtvoksende sumpplanter som får større lystilgang. 
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3.4 Hypoteser for vegetasjonsendring 

P~ grunnlag av opplysninger om endrete hydrologiske forhold og 
studier av tidligere undersøkelser gis i det følgende noen 
hypoteser for hvordan Dokka-deltaets vegetasjon kan komme til å 
endres som følge av utbygging. 

1. Svært høy planteproduksjon har medført at store mengder 
Vlssent plantemateriale har flytt omkring som en sammenhengende 
tjukk masse i store deler av deltaet på ettervinteren. Under den 
kraftige vårflommen har dette på svært kort tid blitt skyllet ut 
i fjorden og blitt borte. Lavere utspylingseffekt etter 
regulering kan innebære at de visne plantene i stor grad synker 
til bunns inne i deltaområdet og endrer substratforholdene. 
Dette kan bl. a. resultere i en tilgroingseffekt~ Særlig lonene 
kan komme til å bli sterkt påvirket av dette. Ved gunstige 
forhold har det i andre områder vært registrert merkbar 
tilgroing på en sesong I jfr. målinger hos Erlandsen et al. 
( 1 984) . 

2. Lavere utspylingseffekt kan medføre at slammet blir sedimen
tert lenger inn i deltaet. Dette vil kunne resultere i en dels 
økt, dels redusert tilførsel av materiale, endrete substratfor
hold og løpsendring. Slike forandringer vil også påvlrkes av at 
suspensjonsmaterialet blir redusert med ca. 25 %. I tillegg 
kommer reduksjon i bunntransportert materiale. 

3. Størstedelen av sedimentasJonen er suspensjonsmateriale som 
kommer med vårflommen (Engen 1980) Dette har vært en viktig 
gjødslingseffekt for plantene nettopp ved starten til vegeta
s jons se songen . Spe s iel t i g råor- hegge skogen har en slik 
sedimentering vært lett synlig. Forandring på dette området kan 
medføre en utvikling i oligotrof retning. 

4. Opphør eller nedgang av slamtilførsel i gråor-heggeskogen vil 
kunne gi endrete substratforhold og muligens en økning av andel 
organisk materiale i jordsmonnet. Idag er det bare et glissent 
mosedekke av noen få arter (bl.a. Cirriphyllum piliferum, Mnlum 
spinosum, Plagiomnium affine) som klarer å holde trltt med 
påleiringen . Med mindre påleiring kan det forventes et tettere 
bunnsjikt og trolig også endringer i felts]iktet. Dette kan bli 
en av de tidligste synlige endringer av den terrestriske 
deltavegetasjonen. En motvirkende faktor vil være enkelte store 
høstflommer hvor vann slippes også l Dokka etter at Dokkfløy
magasinet er fylt opp. 

5. Siden Randsfjordens regulering trollg vil bIl som før 
(forutsetter at ny søknad om reguleringskonsesjon blir gitt, 
jfr. Berdal 1986), og fjorden ved høyeste regulerte vannstand 
går hel t inn til innerste del av undersøkelsesomradet (J fr. 
Berdal 1980), vil det muligens bare skje mindre endringer i 
vegetasjonen som følge av vannstandsendringer. Det kan imldler
tid bli et gjennomsnittlig noe lavere vannstandsniva mot de 
indre deler av del taet som følge av mindre oppstuvende effekt 
under vårflommen. Dette kan få innflytelse på vegetas]onssammen-
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setningen i de indre øyområdene hvor det idag synes det å være 
betydelig areal som befinner seg nær grensenivået for hvor 
granskog og gråor-heggeskog danner klimaksvegetasjon. En endring 
av slike forhold vil imidlertid være så langsom at det vil være 
ytterst vanskelig å skille fra suksesjonsprosessen etter opphørt 
slåttebruk. 

4 VANNVEGETASJON 

4.1 Presentasjon av metodikk 

Undersøkelsen av vannvegetasjonen er basert på en i hovedtrekk 
tilsvarende metodikk som for den terrestriske undersøkelsen, med 
vekt på etablering av permanente transekter med fastruter. Det 
ble ialt etablert 23 transekter fordelt på 17 lokaliteter. Seks 
av di sse transektene, som ligger inne i lonene, representerer 
forlengelse av strandtransektene (j fr. kpt. 3.2) ut i vann. De 
andre transektene er enten reine undervannstransekter, eller har 
også med et segment av sumpvegetasjon. Transektene ble forsøkt 
utlagt slik at de dekker de forskjellige delområdene i deltaet, 
og dessuten slik at de fanger opp de antatte hovedgradientene i 
området, neml ig s trøm- og sedimentas jons forhold, samt dyb-
degradi en ten. . 

Det ble etablert 3-7 fastruter pr. transekt, og disse ble 
merket med PVC-profiler som ble slått ned i sedimentet. Gjennom 
PVC-profilene ble trukket en strekkfast plastline, og en
depunkter på land ble merket med en staur med svart tape. For 
analyse av transektene ble fotografering av 50 x 50 em's ruter 
benyttet. Under vann ble dette utført med et undervannskamera 
(Nikonos) og blitz påmontert en standard 50 x 50 em's ramme, som 
bl.a. også har påmontert en dybdernåler slik at dybden kan 
avleses på bildene (utstyret er nærmere beskrevet i Rørslett et 
al. 1978). r tillegg til fotografering av fastruter, ble et 
tilfeldig utvalg ruter i de forskjellige dybdeintervallene 
fotograf ert i en sone ea 1 - 2 m ut for transektl ina (ti l begge 
sider). (Metodikken innebærer at bildematerialet kan sorteres 
etter dybde I men ikke nøyaktig etter horisontal avstand fra 0-
punktet.) på tilsvarende måte ble det også tatt overvannsbilder 
av endel av transektene i helofyttvegetas]onen. Det er meningen 
å gjøre re-analysering (fotografering) av transektene hvert år i 
en treårsperiode. 

r tillegg til transektanalysene ble det også gjort en 
registrering av vegetasjonsforholdene på hver lokalitet, med en 
subJektiv mengdeangivelse samt en grovkartlegging av vegeta
sjonstyper i de forskjellige del-områdene, basert på felt
observas joner samt fl yf ototolkni ng (j fr. kpt. 3.2). Det er også 
etablert enkelte høstingsjre-vegeteringsforsøk med 1 x 1 meters 
ruter. 

4.2 Diskusjon av metodikk 

Utførelse 
metodiske 

av ruteanalyser i vannvegetasjon har sine 
problemer sammenliknet med ruteanalyser av 

klare 
land-
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vegetasJon. Vanligvis vil det være meget vanskellg å utføre med 
nøyaktighet slike analyser under vann uten å bruke en destruktiv 
høstingsteknikk. En mer egnet metodikk er derfor å basere seg på 
en tolkning av et bildemateriale (Jfr. Rørslett et al. 1978). 
Dette innebærer at små, algebegrodde og/eller nedslammete taxa 
kan være vanskelig å gJenkjenne og estlmere mengden av. 
Imidlertid viser det seg at disse vegetasJonstypene slik de 
opptrer f.eks. l Dokka-deltaet er såpass artsfattige, og hver 
art har såpass karakteristisk skudd-morfologi at det går an å 
vurdere mengde-forhold/dekningsgrad. Unntaket her er mosesJiktet 
med den dominerende arten vrangklamose (Drepanocladus exan
nulatus) som kommer dårlig fram på bildene. 

Fordelene med rutefotografering som metode er at den gir 
mulighet for å oppta et meget stort analysemateriale på relativt 
kort tid, og den gir en unik mulighet til sammenliknlng av ulike 
tidspunkter ved re-analyse av fastruter (jfr. Rørslett et al. 
1978). Samtidig gir materlalet også mulighet for ubegrenset 
testing av forskjellige metoder for mengdeangivelse (smårute
frekvens versus dekningsgrad-skalaer, etc.). Erfaringene fra 
Dokka viser at denne fotograferingsteknikken kan være egnet også 
for ruteanalyser på land i artsfattig, mer eller mindre en
sjiktet vegetasjon. 

4.3 Presentasjon av vegetasjonstyper 

Hele del taområdet bortsett fra strømløpene er dekket av mer 
eller mindre tett vannvegetasjon ned til en dybde på ca 2,5-3 m 
(ved normal vannstand i vekstsesongen). på større dyp enn 3,5 m 
er ikke registrert vegetasjon, noe som skyldes det generei t 
dårlige, og periodevis meget dårlige lysklimaet i deltaet. 

Vannvegetasjonen kan inndeles i tre hovedgrupper basert på 
vek s tf orm. Alle di s se tre hoved typene er godtrepresen tert i 
deltaet: 

1, Kortskuddsplanter (isoetiderI 
Den dominerende vegetasjonstypen på deltaplattformen (fra (0,5-
) 1 - 2, 5 me ters dybde) er mer elI er mi ndre te t te bra smegrasenger 
karakterisert av mykt brasmegras (Isoetes setacea) (10-15 cm 
høye rosetter), samt de tre 5 (-10) cm høye dvergplantene 
nålesivaks (Eleocharis acicularis), evjesoleie (Ranunculus 
reptans) og sylblad (Subularia aquatlca). Mykt brasmegras og 
sy lblad forekommer med høye s t kons tan s og i omtren t like stor 
mengde, borts ett f ra i de dypere områdene (under ca 2 m) der 
brasmegraset dominerer. De to andre artene forekommer noe mer 
flekkvls men kan også være subdomlnanter og danne tette 
bestander over store arealer. Vegetas]onstypen har ofte (på noe 
dypere vann) innslag av lavvokst småvassaleie (Ranunculus cf. 
trichophyllus) , og etpar steder forekommer ikke-fertilt 
botnegras (Lobelia dortmannl) . 

Mosevegetasjonen er nesten overalt velutviklet, med mer 
eller mindre spredte, forgreinete ca 10-30 cm lange skudd særlig 
av vrangklomose (Drepanocladus exannulatus) og litt bekke
vrangmose (Bryum pseudotriquetrum). Nær strømløp er også 
registrert enkelte forekomster av vanlig elvemose (Fontinalis 
an tiDyreti ca) . 
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2. Langskuddsplanter {elodeid~ 
Hjertetjønnaks (PotamQgeton perfollatus) domlnerer hlant 
langskuddsplantene og danner større eller mindre rundaktige 
kolonier (diam. gjerne ca. 2-5 m) som når opp til overflaten. 
Koloniene forekommer særlig på de grunnere delene av platt
formen, på 1-2 meters dybde, gjerne langs strømløpene, men synes 
genere l t å opptre under reIa ti vt ti l svarende mi l j øf orhold som 
kortskuddsvegetas j onen. Vege ta s j onen i og nær hjerte tjønnaks
koloniene er ofte relativt artsrik. Dvergplantene fra de 
omkringliggende kortskuddsengene inngår, men i tillegg har her 
også vasspest (Elodea canadensis) sitt viktigste voksested i 
deltaet. Arten er overalt relativt kortvokst, blir bare meget 
sjelden over 0,5 m høy og når aldri hel t opp i overf la ta. 
Vasspesten ble registrert spredt over hele deltaplattformen og i 
flere bakloner, også utenfor hjertetjønnaks-koloniene, men som 
regel som små enkeltskudd. Denne nykommeren (først registrert i 
nordenden av Randsfjorden av Rørslett i 1977) synes nå å ha 
stabilisert seg på et beskjedent vekstnivå i deltaet. I 
hjertetjønnakskoloniene forekommer også hyppig småvass-soleie 
(Ranunculus cf. trichophyllusl, samt spredte forekomster av 
klovasshår (Callitriche hamulata) og vanlig tusenblad (Myrio
phyllum alterniflorum). Rust-t]ønnaks (Potamogeton alpinus) og 
gras-tjønnaks (P. gramineus) ble kun registrert på en lokalitet. 
Store kolonier med flytebladsplanten f 16tgras (SJ;larganium 
angustifolium) opptrer også vanlig i tilknytning til hjer
tetjønnaks-koloniene. Delvis kan disse gras-engene være reint 
undersjøiske, o[ f16tgraset opptrer derfor både som lang
skuddsplante og som flytebladsplante i Dokka-deltaet (jfr. 
avsnitt nedenfor) . 

En hel t annen type langskuddsvegetasjon opptrer i lonene 
med li ten gjennomstrømning. Disse er mange steder dominert av 
tykke mosernatter av Drepanocladus trichOJ;lhyllus. Skuddene er 
oppti l 0,5 m lange, og er ofte svært algebegrodde og nedslam
mete, og kan overflatisk virke som et ganske uformelig dy-aktig 
substrat. Flere andre klomosearter (Drepanocladus aduncus. D. 
exannulatus) kan lokal t dominere I og Amblystegium riQarium og 
tj ønnmose (Call iergon giganteum) forekommer og så i di sse 
mosemattene. 

3. Flytebladsplanter (nymphaeiderl 
Den mest utbredte flytebladsplanten i deltaet er f16tgras 
(Sparganium angustifolium) som opptrer både inne i lonene, i 
roligere partier av strømløpene og ute på deltaplattformen 
sammen med hjertetjønnaks (Potamogeton perfoliatus), ofte som 
runde kolonier (Jfr. forrige avsnitt). 

De andre flytebladsplantene opptrer som regel i tette 
reinbestand med lite annen vegetasjon. Disse koloniene er 
vanligst inne i lonene og i tilknytning til banker (leveer) på 
sørsiden av deltaplattformen. Størst arealer dekker vanlig 
tjønnaks (Potamogeton natans) som fyller opp mange av de 
nedmudrete lonene med li ten gjennomstrømning. I disse lonene 
forekommer også soleinøkkerose (Nuphar pumila) vanlig, men den 
danner ikke tette kolonier. Gul nøkkerose (Nuphar lutea) er bare 
registrert i et begrenset område ute på deltaplattformen. Vass
slirekne (Polygonum amphibium) danner store, rundaktige kolonier 
i flere av lonene, samt på sørsiden av plattformen. Større 
konsentrasjon av flytebladsplanter og mose på sørsiden av 
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deltaplattformen skyldes antakeligvis mindre 
organisk bunnsediment. 

4.4 Vurdering av endringer 

strøm og mer 

I likhet med det som gjelder for strandvegetasjonen (se kpt. 
3.:3) er' det et hovedproblem i Dokka-del taet å kunne ski Ile 
mulige endringer i vannvegetasjonen pga. regulering av elva fra 
endringer som kan ha andre årsaker. Langsiktige, naturlige 
suksesJoner er viktig, og foregår kontinu.erlig pga. de del ta
oppbyggende prosessene. F.eks. vil en lone som blir avsnørt fra 
strømløpet gj ennomgå en sukses j on fra kortskuddsvegetas j on ti l 
flyteblad- og mose-dominert vegetasjon (jfr. Jensen 1979). Av 
stcr viktighet for vannvegetasjonen er antakeligvis også år-til
år svingninger som kan oppstå pga. miljøstress. Kraftig flom kan 
utradere vegetasjon i tilknytning til strømløp, og en kraftig 
stressfaktor er også den tørrleggingen som de store grunt
vannsområdene på deltaplattformen blir utsatt for på etter
vinteren pga. regulering, med mer eller mindre kraftig inn
frysing og isgang (jfr. Rørslett 1988). Vegetasjonen synes i 
noen grad å være tilpasset denne situasjonen, med dominans av 
tildels kortlevete amfibieplanter som evjesoleie (Ranunculus 
reptans) og sylblad (Subularia aquatica), den sistnevnte 
ettårig. Dette er arter som er vanlige i regulerings-magasin 
(j fr. Rørslett 1989). Mykt brasmegras synes også å tåle 
forholdene godt, mens f.eks. den regionalt sett minst like 
vanlige stivt brasmegras (Isbetes lacustris) bare i meget liten 
grad synes å tåle disse vannstandssvingningene. 

I kpt. 3.4 er redegjort for hvilke endringer i sedimen
tasjonsforholdene en kan forvente ved reguleringen av Dokka. 
Disse vil sannsynligvis bli relativt små ute på deltaplattfor
men, og både kortskudds- og langskuddsvegetasjonen som dominerer 
her vil antageligvis bli lite påvirket. Derimot kan en forvente 
større endringer i det indre delta-området, først og fremst pga. 
mindre gjennomstrømning og større sedimentasjon av organisk 
materiale. Dette vil sannsynligvis forsterke den naturlige 
gjengroingsprosessen av lonene og føre til økning av flyteblads
vegetasjon (spesielt vanlig tjønnaks, Potamogeton natans) og 
klomosevegetasjon (spesielt Dre];)anocladus trichophyllus) på 
bekostning av kortskuddsvegetasjon. 

Det ble foretatt en botanisk inventering av Dokka-deltaet i 
1979 (Moss & Volden 1980). En sammenlikning med våre resultater 
fra feltarbeid 1988 tyder på at vannvegetasjonen har gjennomgått 
relativt små endringer i løpet av denne perioden. Det kan 
imidlertid synes som andelen langskuddsvegetas]on på delta
plattformen har økt noe. Kolonier av hjertet]ønnaks (Potamogeton 
perfoliatus) angis som meget små og spredte l 1979, mens dlsse 
var tildels ganske store og vanlige i 1988. En annen lang
skuddsplante som synes å ha økt er vasspest (Elodea canadensis) . 
Den ble observert første gang i deltaet (ved Land Sag) i 1977, 
og ble overhodet ikke registrert av Moss & Volden i 1979. 
Vasspest forekommer i dag relativt vanlig men spredt og helt 
undersJøisk, og kan meget sjelden observeres fra båt med 
vannkikkert, og kan derfor være lett å overse. Det er imidlerid 
rimelig å anta at den observerte økningen er reell, da planten 
har spredd seg fra Vigga-vassdraget til Randsfjorden i nyere tid 
(Rørslett & Berge 1986). At planten er kortvokst og lite vital i 
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deltaet, kan tyde på at den her opptrer under marginale 
vekstbetlngelser, muligens pga. tørrleggingen på ettervlnteren. 
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SEDIMENTTILFØRSELEN TIL DOKKAS DELTA I 
RANDSFJORDEN 

MARGRETHE ELSTER OG KIRSTI FAGERLUND 

SNvMENDRAG 

Transporten av suspendert uorganisk og organisk materiale i Etna/
Dokka-vassdraget ble målt ved stasjonene KolbjØrnshus og Støyt foss 
bru i 1989. 

Suspensjonstransporten av uorganisk og organisk materiale ved Kol
bjØrnshus ble beregnet til henholdsvis 2 504 tarm og 1 012 tarm. 
Suspensjonstransporten av uorganisk og organisk materiale ved 
Støytfoss ble beregnet til henholdsvis 325 tarm og 311 tarm. 
Ved begge målestasjanE'..ne var både den uorganiske og den organiske 
suspensjonstransporten for 1989-sesongen radikalt lavere erm for de 
ta foregående må.lesesongene. 

Det er utfØrt kornfordelingsanalyser i prøver fra Støytfoss bru ved 
Etna. De første 7 prøvene ble tatt med ca. en ukes mellanrcm, mens 
resten av p~Jene ble tatt med ca. 14 dagers mellanrcm. 
Sandinnholdet varierer n~llom 0.3 % og 11.4 % og dette er generelt 
lavere 8rrrl for 1988- og 1987-sesongene. Silt-innholdet er stort 
sett irmenfor 60-78 % . Dette er generelt noe lavere erm forrige 
sesong, men samnenlignbart med 198'7-sesongen. Leir-innholdet 
varierer mellom 16 % og 49 % og kan samnenlignes med 1988-sesongen, 
mens 1987-sesongen har generelt lavere verdier. 
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1. INNLEDNIN:; 

Notatet omhandler resultater fra målinger av vannføring og 
suspensjons-konsentrasjon i vannmassene samt sedimenttransport
beregninger for Eb1ajDokka-vassdraget, u-tfØrt sesongen 1989. 
Samtidig nevnes kort også resultatene fra målinger på Dokkas delta 
i Randsfjorden utført av NINA. 
Målingene inngår san et ledd i de konsesjonspålagte undersøkelsene 
i forbindelse med Dokkautbygningen og de biologiske studier i 
Dokkas delta i Randsfjorden. 
Til våre undersøkelser er målestasjonenen 437 Etna, 2200 KolbjØrns
hus og Støytfoss bru benyttet. Figur l viser lokaliseringen av måle
stasjonene. 

, HJle3tasjon {or 
sedimenttransport 

() Meteorologisk stasjon 

• Vannmerke 

10 km 

Fig. l. Lokalisering av målestasjonene for sedimenttransporten. 
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2. VANNFØRIN3 ex; MÅLESTASJONER 

Vannføringsnålingene fra stasjon 437 Etna benyttes sanmen med vann
prøvene fra stasjon Støy"tfoss bru til å beregne sedlinenttransporten 
ved sistnevnte stasjon. stasjon Kolbjø:rnshus brukes for begge typer 
målinger. De hydrologiske foroold i feI tet er beskrevet i VHB-n:::>tat 
nr. 17/88. 
Figurene 2 og 3 viser vannføringen gj enrx:rn de tre siste årene ved 
heflh::)ldsvis Kolbjø:rnshus og Etna. Figurene viser hvordan vann
føringen kan opptre ulikt fra år til år. 1989-sesongen ved begge 
stasjonene har svært lave vannføringer. Maks. vannføring er oppe i 
ca. 34 rn3/sek. og 220 rn3/sek. i heflh::)ldsvis Etna og Dokka. 
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Fig. 2. Vannføring (døgnverdier) ved Kolbjø:rnshus i 1987, 1988 og 
1989. 

KolbjØrnshus. Det er tatt en manuell prøve pr. dag med dybde
integrerende vannprøvetaker . 

Støytfoss bru. stasjonen fikk installert en automatisk prøvetaker 
av type ISm ved slutten av 1987-sesongen. Ved denne stasjonen er 
det også installert en pumpe for opptak av 50 l vannprøver til 
kornfordelingsanal yser . 
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V~NNFØRINGSDATA (DØGN-VEP.~!ER) FOR STNR: ~iSl - O 
1988: ,... ..... ,~ AR: 1981: ,..,.-....., 

1989: ...... --..... 

~+-----+----+----~----4-----+---~-----+-----+----~----+---~----~ 

ii 
II 
II 
II 
II 
'I II 

.JAN FEA HAR APR MA I JUN .JUL AUG SEP OKT NOV DES 

Fig. 3. Vannføring (dØgnverdier) ved Etna i 1987, 1988 og 1989. 

3. SUSPENSJONSTRANSPORT 

Det meste av suspensjonstran8{X>rten i vassdraget foregår i 
forbindelse med flommer og i særlig grad flommer knyttet til snø
sneltingen. Generelt sett er suspensjonstransporten av minerogent 
materiale li ten i sarmersesongen, og sel v på forooldsvis store 
vannføringer utover hØsten tran8{X>rteres lite suspendert materiale. 

3.1 Minerogent materiale. 

Støytfoss bru. 
Målingene av suspensjons-konsentrasjonene i Etna ved Støytfoss bru 
ble utført i perioden 21.4-14.10-89. på grunn av ufullstendige 
data i perioden 12. -14.10, er disse dagene utelatt i figurene. 
Figur 4 viser variasjonen av vannføring og suspensjons-transport 
gjennom hele sesongen mens figurene 5-11 viser tilsvarende varia
sjon innenfor hver måned. 
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Fig. 4. Varmføring (hel strek) CXJ konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for hele sesongen ved støyt foss bru. 
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uorganisk materiale for april ved støyt foss bru. 
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Fig. 6. Vannføring (hel strek) og konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for mai ved støytfoss bru. 
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Fig. 7. Vannføring (hel strek) og konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for juni veQ støytfoss bru. 
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Fig. 8. VarmfØring (hel strek) og konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for juli ved støytfoss bru. 
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Fig. 9. Vannføring (hel strek) og konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for august ved StØytfoss bru. 
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Fig. 10. Varmføring (hel strek) og konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for september ved støytfoss bru. 
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Figur 12 viser vannføring og antall tonn suspendert minerogent 
materiale pr. dØgn gjenn::m hele sesongen. 

437 STOYTFOSS 

Fig. 12. Vannføring (hel strek) og antall tonn transIX>rtert sus
pendert uorganisk materiale pr. dØgn ved støytfoss bru. 

Sesong-en innledes aven firedelt flantopp-periode fra april til 
midten av juni. Den største suspensjonstransporten av minerogent 
materiale inntraff i slutten av april, en stund før den første flan
toppen. 
Tabell 1 viser vannføring samt gj enncmsni ttlig og total minerogen 
suspensjons-transport for 1989-sesong-en. Det går fram av tabellen 
at april har sesong-ens hØyeste suspensjons-transport. 

o 
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Tabell 1. Val1nfOring eg beregnet mineregen suspensjons-transport 
ved stcrytfoss bru. 

Mnd. 

i I Vannførin<] l Mineroge..n Suspensjons-
Ant. I (l03m' ) - isu.sp.-transportC-torm) konsentrasjon 

d;1:grl Pr. dø;Jn l Total __ I Pr_o_dCon_-<--+I_T_o_t_"a_l __ -+-_Cmg_/_l_) __ ----l 

Apr. Il' 10 1.31 13.08 r 11.93, l, 119.27 9.11 
Mai 31 1. 92 59.53 3.4'7! 107.55 1.81 
Jun. I 30 0.96 28. 70 I L 28 I 38.44 l. 34 
Jul. I 31 0.15 4.61 0.55 I 16.98 3.69 
Aug. 31 O. 65 20.03 1. Ol 31. 27 1. 56 
Sep. 30 0.26 7.72 0.31 ! 9.32 1.21 
Okt. Il 0.22 2.38 0.19 2.14 0.90 

Tot. 174 0.78 572.67 14.15 324.92 2.39 

Sammenligner man sesongene i 1987, 1988 og 1989 ser man at 
suspensjons-transporten avtar radikalt fra år til år: 

1987 (30/4-31/8 og 1/9-31/10, tilsammen ca. 24 uker): 3 865 tonn 
1988 (19/4-2/10, tilsarnneI1 ca. 22 uker): l 363 torm 
1989 (21/4-14/10, tilsammen ca. 23 uker): 325 torm 

Målesesongen i 1987 ved Støytfoss ble todelt pga. flytting av 
målestasjonen. Flyttingen av målestasjonen oppstTItms fra den opp
rinnelige stasjonen til dagens stasjon, innebar at side-elva Leppa 
falt fra som tilførselselv. Videre var prøvene tatt manuelt i 
første periode og autauatisk i siste periode. Hvis man ser bort i 
fra disse endringene eg bare sarnnenligner tallene fra de enkel te 
sesongene, ser vi at suspensjons-transporten avtar mest og med en 
faktor på 3 fra 1987-sesongen til 1988-sesongen. Fra 1988-sesongen 
til 1989-sesongen avtok suspensjons-transporten med en faktor på 4. 
Av figur 2 frenrgår det at den generelle vannføringen i både 1987-
og 1988-sesongen ser ut til å være like stor for hele sesongen. 
Forskjellen er likevel at flommene i 1987 kom henholdsvis på våren 
eg på hØsten. Snøsmeltingen på våren gir stor avrenning eg erosjon 
av landarealene som enda ikke har fått skikkelig vegetasjonsdekke. 
Tilsvarende gir hpstflommen også stor avrenning fra landarealene. 
Flaunene i 1988-sesongen falt på sarrneren og tidlig hØst, perioder 
hvor vegetasjonsdekket fremdeles er intakt og dermed også hindrer 
erosjon. Dette kan forklare forskjellen i suspensjons-transport i 
de to sesongene. 
Vannføringen for 1989 skiller seg ut ved å være klart lavere enn de 
to foregående sesongene. Vårflommen er svært lav og hØstflommene er 
enda lavere. Dette skyldes lite nedbØr i form av snø og regn. 
Dette forklarer også den svært lave sedimenttransporten i 1989-
sesongen. I et ideelt forhold vil vannfØring og suspensjons
transport korrelere. I figur 4 ser vi hvor liten korrelasjon det er 
mellom vannføring og SUb-pensjOnstransport ved Støytfoss. 
Årsaken til dette kan være naturlige variasjoner eller menneskelige 
inngrep som forstyrrer det naturlige bildet. Det er meldt om 
tekniske irmgrep som hytte- og veibygging og muligens også masse
uttak innenfor sideelva Åfetas nedslagsfelt. 
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KolbjØrnshus. 
Målingen av suspensjons-konsentrasjonene ved KolbjØll1Shus ble ut
fØrt i perioden 21.4-14.10. For periodene 27.5-10.6 og 24.8-26.8 
mangler suspensjons-resultater, men det er anslått verdier for 
disse periodene. Figur 13 viser variasjonen av vannføring og 
minerogen suspensjons-transp::>rt gjeruxm hele sesongen. 
Figurene 14-20 viser variasjonen av vannføringen og minerogen 
suspensjons-transp::>rt gjeruxm hver måned. 
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Fig. 13. Vannføring (hel strek) og konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for hele sesongen ved KolbjØrnshus. 
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Fig. 14. Vannføring (hel strek) og konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for april ved KolbjØrnshus. 
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Fig. 15. Vannføring (hel strek) og konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for mai ved Kblbjørnshus. 
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Fig. 16. Vannføring (hel strek) og konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for juni ved Kolbjørnshus. 
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Fig. 17. Varmføring (hel strek) og konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for juli ved KOlbjørnshus. 
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Fig. 18. Varmføring (hel strek) og konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for august ved KolbjØrnshus. 
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Fig. 19. Vannføring (hel s-trek) og konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for september ved KolbjØrnshus. 
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Fig. 20. Varmføring (hel strek) OCJ konsentrasjon av suspendert 
uorganisk materiale for oktober. ved KolbjØrnshus. 
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Figur 21 viser vannføring og ,mtall t:onn suspendert minerogent 
materiale pr. dz9n gjenrun hele sesJngen. Sesongens flantopp kan 
rundt 20. mai mens suspensjonstoppen kan noen dager tidligere. 

Fig. 

2200 OiJ<KA V !KOLBuØ~HJS 

19/ 8 18/ 9 

Vannføring (hel strek) og antall tonn transportert 
suspendert uO~.Janisk materiale pr. dØgn ved KolbjØrnshus . 

Beregninger for vano.forinq og minerogen suspensjons-transport er 
satt opp itaben 2. 

TZ:3r>E:ll 2. Vannforin':J eg t:x'!rl3<JI1.et minerogen suspensjons-transport 
ved YD Jbj ornshus. 

r- I ! 
VannforiI)(.J Minerogen Suspensjons-

I Ant. e 103 m3 ) susp.-transport(tonn) konsentrasjon 
i Mnd. dØgn Pr.dOgn i Total Pr. dØgn Total (rrg/l) 

Apr. 10 I 4.43 I 44.26 25.28 252.83 5.71 I l 
Vm 31 

I 
10.58 i 327.90 56.46 1750.24 5.34 

Jun. 30 3.52 

I 
105.49 9.69 290.74 2.76 

Jul. 31 I 0.47 14.45 

I 

0.66 20.45 1.41 
Aug. 31 I 1.49 46.05 1.75 54.36 1.18 I 

i ! 
Sep. 30 

I 
0.76 I 27.66 3.52 105.65 4.66 

Okt. 11 0.85 l 11,86 2.20 30.74 2.59 
I 

I ! 
---r 

Tot. 174l3.24 I 572.67 I 14.15 2504.99 4.37 
---
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Sarnnenligner man suspensjons-tran.spJrten for sesongene 1987, 1988 
aJ 1989 finner man at 1988-sesongen hadde høyest suspensjons
tran.spJrt: 

1987 (30/4-30/10, tilsarnnen ca. 24 uker): 
1988 (29/4- 2/10, tilsarrrrlP..I1 ca. 22 uker): 
1989 (21/4-14/10, tilsamnen ca. 23 uker): 

4 369 tonn 
11 274 tonn 

2 504 tonn 

Suspensjons-tran.spJrten var.ierer ganske kraftig gjenrx:m de tre 
måle-sesongene ved KolbjØrnshus. 1989-sesongen uthever se<] ved å ha 
lavest suspensjonstransp:>rt i lØpet av de tre målesesongene. Likeså 
er vannføringen i 1989 desidert lavest i lØpet av de tre 
målesesongene, og det er rimelig å anta at dette er årsaken til den 
lave suspensjons-transp:>rten. på samne måte san ved Støy"tfoss, er 
vannføringen i 1988-sesong-en pre<]et av vårf1æmer, sanner- og tid
lig h;?>stflan. 1987-sesongen er pre<]et av hØstflæmer. I IlDtsetning 
til ved Støytfoss, er suspensjons-transp::>rten i 1988-sesongen mye 
større enn i 1987. 

Anle<]gsarbeidet i forbindelse med utbyggingen av Dokka-vassdraget 
strakte se<] fra 1986 til høsten-89. I magasirxmrådet er det utført 
skogrydding og store løsmasseanråder er blottlagt. på hØsten 1988 
begynte fyllingen av magasinet og pr. idag er det fylt opp til ca. 
7 m under maks. vannstand. Hvis magasin-anrådene lå blottlagte 
under målesesongen i 1988, vil det ha vært en stor erosjon og 
avrenning fra de snauhugde anrådene. Dette forklarer den hØye 
suspensjonstransp::>rten i 1988-sesongen. I 1989-sesongen var hoved
parten av magasinet fylt og de snauhugde magasin- anrådene er 
dekket av vann. Magasinet vil også fungere san et sedirnentasjons
basseng for tilførselselven. Dette kan være en delvis forklaring på 
hvorfor suspensjonstransporten var radikalt lavere i 1989. 

Vannføringsdata fra Etna viser også en generelt lav vannføring i 
1989-sesongen. Det er derfor sannsynlig at vannføringen i Dokka 
også ville ha vært lav under uregulerte forhold. Den lave suspen
sjonstransporten i 1989 kan derfor delvis også tilskrives en lav 
vannføring dette året. Generei t for både Støy"tfoss og KolbØrnshus 
kan det sies at i 1989-sesongen var både vannføring og den 
minerogene suspensjons-transporten mye lavere enn i de to 
fore<]ående år. 

3.2 Organisk materiale. 

støytfoss. 
Figur 22 viser vannføring og mengde organisk suspensjons-transport 
pr. døgn for hele sesongen ved Støytfoss bru. 
Tabell 3 viser beregnet organisk suspensjons-transp::>rt ved 
Støytfoss bru for sesongen 1989. 1988-sesongens verdi er 3.5 ganger 
større enn årets verdi. Mai har den klart største transporten. 
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Fig. 22. Vannføring (hel strek) og antall tonn transportert 
suspendert organisk materiale pr. døgn ved Støytfoss bru. 

Tabell 3. Vann.føring og 'beregnet organisk suspensjons-transport 
vjStøytfoss bru. 

1--1 Vannførir)] 
Ant. (103m3 ) 

II Organisk 
susp. -transport ( tonn) 

Mnd. døgn Pr. døgn Total Pr.døgn Total 

Apr. 
Mai 
Jun. 
Jul. 

10 
31 
30 
31 

Aug. I 31 
Sep. 30 
Okt. 11 

1.32 
1.92 
0.96 
0.15 
0.65 
0.26 
0.22 

13.21 2.40 
59.49 I 3.76 

I 28.77 l' 2.78 I 
i 4.62 0.79 

20.04 i 1.40 

23.97 
116.64 

83.44 
24.44 
43.27 
14.58 

5.48 

Suspensjons
konsentrasjon 

(rrg/l) 

1.81 
1.96 
2.90 
5.29 
2.16 
1.88 
2.31 

7.75 I 0.49 
2.;:-t-38 0.50 

r----~--_r_------;---- -----4-----------+-----------~ l 136.26 , 1.79 
~ __ ~ __ ~ ______ ~ ,~ _______ ~ __________ _L ____________ ~ 

Tot. 174 0.78 311.81 2.29 

Kolbjø~u~. 
Figur 23 viser vannføring og mengde organisk suspensjons-transport 
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pr. dØgn for hele sesongen ved KolbjØrnshus. 
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Fig. 23. Vannføring (hel strek) og antall tonn transportert 
suspendert organisk materiale pr. dØgn ved KolbjØrnshus. 

Tabell 4 viser beregnet organisk suspensjons-transport ved Kol
bjørnshus for sesongen 1989. Totalverdien for sesongen kan grovt 
multipliseres med en faktor på 3 for å få fjorårets sesong-verdi. 

Tabell 4. Vannføring og beregnet organisk suspensjons-transport ved 
KolbjØrnshus. 

Vannføring Organisk Suspensjons-
Ant. ( 1()3 ffi3 ) susp. -transport ( tonn) konsentrasjon 

Mnd. dØgn Pr. dØgn Total Pr. dØgn Total (mg/l) 

Apr. 10 4.47 44.70 10.44 104.36 2.33 
Mai 31 10.57 327.76 20.46 634.18 1.93 
Jun. 30 3.53 105.81 4.98 149.25 1.41 
Jul. 31 0.47 14.55 0.74 22.82 1.57 
Aug. 31 1.48 46.02 2.01 62.31 1.35 
Sep. 30 0.76 22.66 0.78 23.55 1.04 
Okt. 14 0.85 11.87 1.08 15.16 1.28 

Tat. 177 3.24 573.38 5.72 1011.63 l. 76 

En mulig årsak til den lave organiske suspensjons-transporten i 
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1989-sesongen kan være en lav overflatedrenering i nedslagsfeltet 
og mindre orgæLlsk materiale blir tilført vassdraget. 

3.3 Kornfordeling av suspensjonsmaterialet. 

§:!:2?Ytfoss bru. 
Figurene 24 a), b), c) og d) viser kornfordelingskurvene fra 
prøver av suspensjonsmateriale tatt i Etna ved Støy'tfoss bru 
i tidsperioden april-september. 
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Tabell 5 viser vannføringen i de aktuelle tidspunkt da kornfor
delingsprøvene er tatt, samt %-vis fordeling av sand, silt og 
leire. Tabellen viser ingen entydig sarrmenheng mellan hØy 
vannf<;tlring og sandinnh;:)ld. Bortsett fra i to prøver, har alle 
prøvene et silt-innh;:)ld på over 50 %. 

Tabell 5 . Vannføring og kornfordeling av prøver fra Støytfoss 
bru. 

Dato Kl. Ivannf.(m3/S) % Leire % Silt % Sand 

27/4 ETI 1930 11.70 20 69 l1 
4/5 ET2 1330 31.90 16 76 8 

18/5 ET4 1600 16.25 24 75 1 
24/5 ET6 2200 20.00 66 30 4 
1/6 ET7 1600 13.37 37 61 2 

l1/6 ET8 0900 20.74 36 61 3 
29/6 ET9 0900 6.80 35 62 3 
12/7 ET10 2010 1.22 29 70 O 
26/7 ET11 1930 0.70 16 78 7 

9/8 ET12 1910 4.40 49 49 2 
23/8 ET13 1910 11.40 48 52 O 

6/9 ET14 1910 2.85 39 60 1 
20/9 ET15 1500 3.98 20 78 2 

Sandinnh;:)ldet i prøver fra sarrme måned gjenn::m de to siste måle
sesongene, varierer sterkt fra det ene året til det andre. 1989-
sesongen har mye lavere sandinnh;:)ld erm året før med gj enn::m-
sni ttlig sandirufuld på 3.8 % og hØyeste verdi på 11.4 % og laveste 
verdi på 0.3 %. Tilsvarende verdier for 1988-sesongen er 20 % i 
gj enrx:msni ttsverdi og 56 % og 4 % san henhJldsvis hØyeste og 
laveste verdi. Dette henger også samnen med den hØyere vannføringen 
i 1988. September-prøvene fra 1987 har også mye hØyere verdier i 
sandfraksjonen erm tilsvarende prøver fra 1989. 

I sesonger). 1989 ble det ikke tatt noen kornfordelingsprøver. 

!?2-"!l§.~I)J~(1::? ___ cl~_l~~12~L~~fjgrd~ . 
Sed.ifilE"ntæ3jonsmålinger ble i 1989 utfØrt av NINA. Resultatene viser 
størst sed.iment:asjon på deltaet under vårflæmen, og den relativt 
lavE.~ sedimentasjonen generelt gjenn::m sesongen er sarrmenfallende 
med den lave suspensjonstransporten målt ved KolbjØrnshus. 
Siktedypsmålingene viser også et større siktedyp i 1989 erm i de to 
foregående sesongene. Alle kornfordelingsprøvene består av leire, 
sil t og sand. Overflateprøvene (0-2. 5 an) har et svært varierende 
sandinnhold. Kornfordelingene av alle prøvene tatt innenfor 
dybdeintervallet 0-10 an viser at sandinnh;:)ldet varierer ganske mye 
fra stasjon til stasjon. Allikevel har stasjonene med lavest 
sandinnh;:)ld i overflateprøvene også det laveste sandinnh;:)ld i de 
stratigrafisk dypere prøvene. Det er en meget svak sarrmenheng 
mellan sand:inr1tDld og avstand fra elveløpet. PrØvene med lavest 
sandinrhold tilhØrer stasjoner sam ligger mer distalt fra elve
munningen, men det forekarmer også hØyt sandinnh;:)ld i prøver fra 
mer distale stasjoner. 
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LOKALKLIMATISKE VIRKNINGER AV DOKKAUTBYGGINGEN 

CARL BOE 

SAMMENDRAG 

Artikkelen oppsummerer hva forundersøkelser fra Dokka oq under
søkelser fra andre vassdrag kan fortelle om endringer i lokal
klimaet pga Dokkautbyggingen. 

Klimaendringene er nær knyttet til endringene i vassføring, 
vannstand, vanntemperatur og isforhold. 

De største lufttemperaturendringene ventes ved Dokkfløymaga
sinet i form av situasjonsbetinget fall på opptil 4-5 0 C om 
vinteren og tilsvarende fall i døgnmaksimum i juni. 

De største endringene i frostrøykutvikling ventes ved råka 
utenfor Dokka kr.v. i Randsfjorden. De i middel ca 50 frost
røykdagene skyldes med få unntak Dokkautbyggingen. 

FORDRO 

U'ldertegnede har vært oppnevnt som sakkyndig ved Dokka-skjønnet 
for å utrede vanntemperatur-, is- og klimaspørsmålene i for
bindelse med utbyggingen. 

Da det allerede på et tidlig stadium av skjønnet ble klart at 
de fleste - kanskje samtlige - erstatninqsspørsmål kunne bli 
løst ved minneli~ overenskomster mellom partene, ble målinger 
eller observasjoner utover de konsesjonspålagte ikke igang
satt i anledning skjønnet. Pr i dag har retten ennå ikke an
modet den sakkyndige om å bearbeide materiale eller avlegge 
rapporter for skjønnet. 

Nærværende artikkel er følgelig bare slutninger trukket dels 
på grunnlag av foreliggende forundersøkelser fra Dokka og dels 
av undersøkelser fra sammenlignbare vassdrag, spesielt fra 
Orkla/Grana. 
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Etter at kraftverkene ble satt i ordinær drift i desember 1989, 
har værforholdene vært så ekstraordinære at man foreløpig 
står uten nevneverdig materiale om kraftverksdriftens virk
ninger på klimaet. 

VIRKNINGEN pA DE ENKELTE DELAVSNITTENE 

l. Dokkfløymagasinet 

Magasinet er en kunstig innsjø, 12 km lang og 9,0 km 2 i areal 
ved HRV. Reguleringshøyden er 65 m ved dammen og avtakende til 
O i motsatt ende. Magasinet blir nær fullt sommer og høst. 
Laveste vannstand inntreffer ultimo april. 

Magasinet vil være islagt og marka i området snødekt ca halve 
året. 

Klimakonsekvenser: 

Vinter: I rolig, klart og kaldt vær og islagt magasin tempera
tursenkning opp til 40-50 m over HRV. 2 m over HRV tempera
tursenkning 4-5 0C ved fullt magasin og ca 1°C ved nedtappet 
magasin. 

I vindfullt, overskyet og mildt vær neppe målbar tempera
turendring. 

Fuktigere luft og økt rimavsetning før islegging. 

Vår: Gradvis overgang fra temperatursenkning til -stigning i 
rolig, klart og kaldt vær. Virkning opp til 10-20 m over 
HRV. 

Liten endring i fuktigheten. 

Sommer: Temperaturendringer ved pålandsvind i ~ptil 40-50 m 
over HRV og i minst 300 m fra vannkanten. Liten endring i 
middeltemperaturen. Senkning av maksimumstemperaturen i 
varmt vær nær vannkanten ca SOC i juni, fallende til ca 
1°C i juli og august. Bare svak stigning i minimumstempe
raturen. 

Økning også i fuktigheten ved pålandsvind. 

Høst: Ca 0,5 - 1,50C økning i minimumstemperaturen nær vann
kanten opp til ca 30 m over HRV ved pålandsvind. Økningen 
merkbar til ca 300 m fra magasinet. 

Økning også i fuktigheten ved pålandsvind før islegging. 
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2. Dokka fra Dokkfløydammen til ~øljua og Synna nedenfor 

inntak overføringstunnel 

stort sett redusert vassføring gir tørrere luft og raskere og 
forsterkede svingninger i vanntemperaturen, både på års- og 
døgnbasis når elvene er isfrie. Isforholdene blir mer stabile. 
Ubetydelig økning i varigheten av isleggingen. Lokale grunn
vannsråker. Størst endring nær henholdsvis dam og inntak. 

Klimakonsekvenser: 

Små virkninger ut til siden fra elvene pga topografien. 

Vinter: Ingen nevneverdige endringer. 

Vekstsesong: Lufttemperaturen endres i takt med vanntempera
turen, dvs litt høyere maksimumstemperatur og litt lavere 
minimumstemperatur. 

Målbare fultighetsreduksjoner bare ved fosser og større 
stryk. 

3. Kjøljuamagasinet 

Magasinet er en kunstig innsjø, - tidligere elvestrekning. 
Med Torpa kr.v. i drift vil vannets sommertemperatur bli 
lavere, mens høst- og vintertemperaturen blir høyere enn i 
dag. Med kr.v. i drift vil magasinet hovedsakelig holde seg 
isfritt. 

Klimakonsekvenser: 

Liten virkning ut til siden pga topografien. 

Med Torpa kr.v. i drift blir temperatursvingningene nær 
elva redusert både på års- og døgnbasis. 

Fuktigheten blir høyere i vinterhalvåret, neppe i sommer
halvåret. 

4. Dokka fra Kjøljuadammen til Etna 

Redusert vassføring bortsett fra i tørrværsperioder pga 
slipp av minstevassføring. 

Med drift i Torpa kr.v. vil vannets sommertemperatur bli 
lavere, mens høst- og vintertemperaturen blir høyere enn i 
dag. Om høsten vil vanntemperaturendringene nå helt ned til 
Etna, ellers maksimalt halvveis (til Helvetesfossen). 

Islegging tar til nedenfra og oppover fra desember måned. I 
mars vanligvis isfritt 2-3 km nedover fra dammen. 
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Klimakonsekvenser: 

Liten virkning ut til siden fra elva pga topografien. Utslagene 
størst nærmest dammen. 

Lufttemperaturen endres i takt med vanntemperaturen, men med 
mindre utslag. Sommertemperaturen blir m.a.o. litt lavere og 
høst- og vintertemperaturen litt høyere. Ingen endring neden
for Helvetesfossen bortsett fra om høsten. 

Høyere luftfuktighet og økt rimavsetning bare på nedre halvdel 
om høsten. Frostrøykutvikling på nedre del i middel 5-7 dager 
i november og desember, av disse vil frostrøyken bre seg ut 
til siden ved Dokka sentrum i 2-3 tilfeller. Bare en del av 
denne frostrøykutviklingen kan tilskrives utbyggingen. 

5. ~tna/Dokka fra sammenløpet til Randsfjorden 

Redusert vassføring bortsett fra i tørrværsperioder pga slipp 
av minstevassføring. Meget små endringer i vanntemperatur-
og isforhold. 

Klimakonsekvenser: 

Ingen nevneverdige, 

6. Randsfjorden nær utløpet til Dokka kr.v. 

Med drift i Dokka kr.v. vil det holde seg åpen råk utenfor 
utløpet. Råka vil strekke seg mot S0. 

Klimakonsekvenser: 

Over råka vil det i middel danne seg frostrøyk ca 50 dager pr 
vinter. I ca halvparten av dagene vil røyken bre seg merkbart 
ut til siden. Fremherskende vind i området er imidlertid vest
lig i rolig, kaldt vær ("frostrøykvær"i, slik at frostrøyken 
bare unntaksvis vil nå bebyggelsen langs land, Før utbyggingen 
forekom frostrøykutviklingen sammesteds bare noen få dager 
før islegging. 
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Figur l. Dokkautbyggingen - Oversiktskart. Oppland Energiverk. 
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Figur 2. Endringer i temperatur og fuktighet i luft som strømmer 
med moderat hastighet ut over en vann- eller isflate. 
Temperalurfordelingen i vertikalsnitt ved A og B er 
skissert til høyre. Utaaker og Aune, 19R~. 
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KONSESJONSBETINGEDE FISKERIBIOLOGISKE 
UNDERSØKELSER I DOKKA 

SVEIN JAKOB SALTVEIT 

Konsesjon for utbygging av Dokkavassdraget ble gitt av 

Stortinget i 1985. Det ble her gitt tillatelse for bygging av 

Torpa og Dokka kraftverker, i samsvar med industrikomiteens 

innstilling av 15. mai 1985. utbyggingen omfatter et større 

magasin i Dokkfløyvatn og berører Dokka elv ned til Rands

fjorden. I sin innstilling peker Industrikomiteen på at 

Dokkavassdraget ved siden av Etnavassdraget er gyte-og 

oppvekstområde for fiskebestanden i Randsfjorden og for fisk i 

elvene. Dette gjelder særlig i de nedre delene av vassdraget, 

hvor strømsiken har sine gyteplasser og Randsfjordørreten sitt 

oppvekstområde. Det store fisket etter strømsik påpekes 

spesielt. Komiteen forutsetter derfor med bakgrunn i 

konsesjons- og manøvringsreglementet at det blir truffet tiltak 

for å unngå at reguleringen skaper uheldige virkninger for 

dette fisket (Innst. S nr 214-1984-85, s. 6). på denne bakgrunn 

ble det gitt pålegg om konsesjonsbetingede undersøkelser med 

varighet 3 år før igangsetting av kraftproduksjon. 

For best mulig å ivareta fiskeinteressene og reproduksjons

forholdene fremmet LFI et forslag til minstevannføringer og 

manøvreringsreglement (Styrvold et al. 1981). I konsesjonen til 

utbyggingen er dette i hovedtrekk fulgt, dog skal enkelte 

slippinger kunne reduseres i samband med fiskeforsøk, og 

reglementet til manøvrering kan tas opp til ny vurdering etter 

en driftstid på 5 år. De konsesjonsbetingede fiskeribiologiske 

undersøkelser i Dokkavassdraget ble satt igang i 1986. 
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Hensikten var å oppnå best mulig informasjon om fiske-

bestandenes naturlige variasjonsforhold. Dette er opplysninger 

som ikke kan skaffes til veie etter at utbygging er foretatt. 

Naturlige variasjon i biologiske samfunn vil alltid være 

tilstede, men det er viktig å kunne skille varige endringer fra 

endringer som bare er en del av de naturlige variasjoner. Det 

er derfor viktig med god dokumentasjon av forholdene før 

regulering og at undersøkelser strekker seg over tid. 

Ved et reguleringsinngrep bør derfor reguleringen få virke på 

vassdraget over tid, og at eventuelle reguleringsvirkninger 

belyses gjennom undersøkelser. Det gjelder spesielt i vassdrag 

der virkningen er lite forutsigbar, eller der konsesjons

vilkårene i særlig grad skal ta hensyn til fisk. Hvis 

reguleringen har negative virkninger på faunaen i vassdraget 

som kan spores tilbake til endret vannføring eller temperatur, 

kan mye trolig gjøres gjennom endringer av vannføringsforhold 

og manøvrering. Det er en slik praksis det ble lagt opp til i 

Dokka gjennom fiskeundersøkelser og et manøvreringsreglement 

som kan endres etter ny vurdering. 

FISKERIBIOLOGISKE FORHOLD. 

Livssyklus for strømsik og Randsfjordørret er beskrevet av 

Styrvold et al. (1981) Nielsen et al. (1985) og Saltveit og 

Brabrand (1987). Begge arter benytter nedre deler av vassdraget 

som rekrutteringsområder, og både sik og ørret beskattes i 

forbindelse med gytevandring (Brabrand et al. 1984). For en 

generell oversikt over livssyklus hos strømsik, se Fig. 1. 

For ørret er aktuell gytestrekning fra Randsfjorden til 

Høljeraset i Etna, og opp til Helvetesfossen i Dokka (Styrvold 

et al. 1981). For sik er gyteområdet i de nedre deler av 

Etna/Dokka etter samløp. ørret gyter i august/september, sik i 

september/oktober. For begge foregår rognutviklingen gjennom 

vinteren med klekking på våren. 
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Fig. 1. Skjematisk oversikt over livssyklus for strømsik. 

De fiskeribiologiske konsesjonsbetingede undersøkelsene er 

gjennomført i 1986, 1987 og 1988 (Brabrand et al. 1989). 

Undersøkelsen har som målsetting å gi mest mulig ajourført 

dokumentasjon om naturlige forhold og variasjoner. For strømsik 

knytter dette seg til populasjonsparametre som aldersfordeling, 

vekst, kondisjon og gytevandring. Gyteareal for sik er i ett 

område kartlagt. For strøm~ik er resultatene fra forunder

søkelsene stilt sammen med de konsesjonsbetingede undersøkelser 

for å kunne gi så lange og kontinu~lige serier som mulig. Det 

er foretatt tetthetsberegninger av ørretunger fra 1986 til 

1988, foruten ernæring og vekststudier gjennom sesongen. 

Bunndyr er i perioden 1986-1988 undersøkt og stilt sammen med 

bunndyrundersøkelsen fra 1978. I forbindelse med utslipp fra 

Dokka kraftverk ved Land Sag, ble det foretatt ekkolodd

undersøkelser i 1986-1987 i området der utslippet fra Dokka 

kraftverk er planlagt. 
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Bunndyrtettheter i Etna og i Dokka nedstrøms samløp er høye, 

mens tettheter i Dokka ovenfor samløpet er mer moderate. Etna 

er mer næringsrik, noe som gjenspeiles i høyere bunndyr

tettheter. Totalt er det påvist 14 arter døgnfluer, noe som er 

omlag en tredjedel av det totale antall norske arter. Stein

fluefaunaen er også forholdsvis artsrik med 19 registrerte 

arter. Xanthoperla apicalis er sjelden i Norge og er i Sør

Norge tidligere bare registrert i Glommavassdraget. Knott

faunaen i vassdraget er interessant, da flere registrerte arter 

er sjeldne og typiske for upåvirkede elver. Dette gjelder bl.a. 

Eusimulium cervans, Simulium ornatum, ~. reptans og ~. 

relictum. 

Strømsiken benytter først og fremt Dokka nedstrøms samløp med 

Etna til gyting, og den fordeler rogn over størstedelen av 

elveprofilet (Fig. 2). Gytingen foregår i siste halvdel av 

oktober. Rognfordeling i elveprofilet om våren før klekking 

antyder stor vinterdødelighet for rogn som ligger grunt. 

Levende rogn er imidlertid funnet på langt grunnere partier av 

elva enn det som skulle forventes å være vanndekket under 

lavvannføring, idet is og isdemninger er av meget stor 

betydning for den delen avelvearealet som var vanndekket. 

Spesielt ved gyting under høy høstvannføring vil en påfølgende 

lav vintervannføring gi antatt større vinterdødelighet av rogn 

enn gyting ved lav høstvannføring. 

For gytemoden sik er det observert liten endring i 

aldersfordelingen i periodeh som helhet, selv om styrken på 

årsklasser varierer. Imidlertid er forholdene i strømsik

bestanden endret vesentlig når det gjelder observert gjennom

snittslengde og gjennomsnittsvekt (Fig. 3 og Fig. 4). Den 

generelle nedgang som er observert i perioden som helhet henger 

sannsynligvis sammen med endring i forholdet mellom 

rekruttering, beskatning og innsjøens produksjonskapasitet. 

Endret størrelse på strømsik synes uavhengig av produksjons- og 

rekrutteringsforholdene i Dokka elva, og antas å henge sammen 

med redusert beskatning i Randsfjorden og Dokka. 
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Fi g. 3. Observert gjennomsnittslengde (95% konfidens intervall) av 
hunner og hanner av strømsik tatt på gytevandring i Dokka i 
tidsperioden 1977-1988 for aldersgruppene 3-5 år. 
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transekter i Randsfjordens nordlige del ut fra 
i september 1986 og opp etter mørkets frambrudd 

1987. Dette er umiddelbart før hovedtyngden av 
strømsikbestanden vandrer opp Dokka elv. 
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Ved hydroakustikk er det påvist betydelig økt mengde fisk på 

ca. 30 cm fra begynnelsen av august til begynnelsen av 

september. Dette reflekterer gytevandring av sik mot Dokka elv 

(Fig.S) .Området mellom Fluberg bro og deltaområdet hadde i 1986 

og 1987 meget høy tetthet av sik 2-3 uker før det ble 

registrert oppvandring til Dokka elva. Langs transektene ble 

det beregnet fra 663-1166 fish/ha med størrelse ca. 30 cm, 

tilsvarende biomasse fra 166-292 kg/ha. 

Mengden rekrutter av ørret på Dokka elv var relativt høy høsten 

1986, og stasjonene på strekningen nedenfor samløp hadde en noe 

høyere tetthet enn de på strekningen ovenfor. Total tetthet av 

årsunger (0+) ble beregnet til 32.1/100 m2 , mens tetthet av 

eldre ble beregnet til 16.0/100 m2 . stor mengde årsunger 

indikerer god rekruttering i 1986. 

Anleggsvirksomhet ved Dokkfløyvatn resulterte i en betydelig 

økt partikkeltransport og nedslamming i Dokka. Turbiditeten 

høsten 1986 og vår/sommer 1987 og 1988 var høy og elvevannet må 

i denne perioden klassifiseres som av dårlig kvalitet. Før 1986 

var turbiditeten normalt lav både i Etna og i Dokka. Økt 

turbiditet og tilslamming i 1987 og 1988 resulterte i til dels 

store forandringer i bunndyrfaunaen og tettheten av ørret i 

Dokka. Veksten hos ørretunger synes ikke å være påvirket. 

Døgnfluenes antalImessige dominans av bunndyrsamfunnet ble 

redusert, og fåbørstemark og fjærmygg økte betraktelig i antall 

på de stasjoner som ble berørt. Effekten på bunndyr var størst 

ovenfor samløpet med Etna. Forandring i bunndyrsamfunnet fant 

imidlertid ikke sted før etter en periode med økt turbiditet. 

Først høsten 1986 ble endringer i bunndyrsamfunnet tydelig. 
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KONKLUSJON 

Et av siktemålene med det vedtatte manøvreringreglement er å 

sikre bestanden av strømsik og Randsfjordørret. Den usikkerhet 

som knytter seg til angivelse av vannføringer for å dekke 

biologiske behov skyldes flere forhold. Dels skyldes dette 

mangelfull faglig informasjon for å kunne angi virkninger av 

endret vannføringsmønster, dels at biologiske samfunn viser 

stor naturlig variasjon. Denne variasjonen er dels respons på 

den naturlige variasjon i miljøparametre som er tilstede i 

uregulerte vassdrag, dels skyldes det egenvariasjon i 

biologiske samfunn. At særlig sterk islegging et år kan endre 

rekrutteringen av fisk i et uregulert vassdrag synes opplagt. 

Imidlertid har biologiske samfunn en egen variasjon som ikke 

kan forklares med bakgrunn i abiotiske miljøparametre. For en 

rekke fiskearter gjelder dette forholdet mellom sterke og svake 

årsklasser, som lett oppstår selv om miljøforholdene er 

konstante. Dette gjelder bl.a. for arter som sik, krøkle 

(8andlund og Kjellberg 1983) og lagesild (Hamrin 1979). Arter 

med relativt kort livsløp (lagesild) kan vise ytterpunkter i 

populasjonsparametre i tidsrom på 3-5 år, mens for arter med en 

relativt lang livssyklus, slik som sik i Randsfjorden, kreves 

en tilsvarende lengre periode for å kartlegge det som kan 

karakteriseres som naturlig variasjon. 
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MANØVRERINGSREGLEMENT OG KONSESJONSVILKÅRENE 

HANS KORSVOLD 

INNLEDNING 

Konsesjonsvilkårene for Do-utbyggingen ble fastsatt ved kgl. res av 26. juli 
./. 1985. (Vedlagt. i utdrag), 

I framføringen på fagmøtet ble korte kommentarer til DEs konsesjons-
søknad. I notatet blir det stort se t bare vilkår etter vassdrags
reguleringsloven. og særlig MVn som blir kommentert nærmere. 

VILKÅR I HENHOLD TIL VASSDRAGSREGULERINGSLOVEN 

Det ble gi·t få og spredte kommentarer til punktene 1 t.o.m. 12 som ikke 
refereres notatet. Disse vil være av litffil eller varierende interesse for 
fagll1(:'~tets 1':"illa. 

J<:()ns(~~s j onær"2n 
befn med 
Kom cilfeldigvis ove1' 
damfot på DokkfJøy. 

Dette er et 

hE~nsyn. og forebygge skader. HKs 
e,df)rl har vært svært b,cskjeden. eks. et besøk i året. 

en s\'ært uheldig si tuasjon knyttet til rensking av 

hvc)r vi SOill byggherre kunne lagt større 
anstrengelser i klar0re kontraktsvilkår overfor entreprenørene med tanke på 
å hindre tils1ammillg av vassdraget. Her kunne ha vært lagt opp med spesial
prosedyre for bedre å takle slike situasjoner, en aktsomhet som måtte bli 
prissatt spesielt i anbud8ne. 

Tilsvarende kunne tømmer-u; ine!' 1'0 r s laml aguner for de enkel te anleggss ted(;!' 
vært mere påaktet. 
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Jakt- og fiskeoppsyn tror jeg har virket uproblematisk å ordne pi} en brukba,' 
måte. Imidlertid kan vi erfare nå at vi burde bidratt til å kArtlegge og 
senere ev. forhindre et betydelig tjuvfiske i Do-elv og utenfor i Do
deltaet. Dette fisket er jo ikke en følge av Do-utbyggingen. Men vi 
risikerer nå å bli "straffet" for dette ved at vi må bekoste ekstra 
utsetting av fisk for å dekke antatt skade for dette ikke ubetydelige 
fisket. I henhold til forslag til utsettingspålegg forutsettes vi i tillegg 
å måtte kompensere for antatt tap av det reproduksjonspotensiale som 
uregistrert rovfiske på ørretens gytevandring innebærer. 

Il. 

Til a. kan mye kommenteres, vedr. foreslått pålegg for utsetting av fisk. 
Det foreligger forslag om utsetting både i 1) Dokkfløy og i 2) Dokka/deltaet 
ev. Randsfjorden. 

Til c. kan nevnes at å renske opp i magasinet til fiskernes tilfredshet vil 
være en håpløs oppgave, som i alle magasinområder under tre- og einer
grensen. Fisket er ved avtaler 100% erstattet, - og vel så det. 

Litra f. Her har vi ett av de store spenningsmomenter, knyttet til omfang av 
etterundersøkelser, kanskje spesielt pga. de omfattende forundersøkelsen og 
som en følge av den utforming som MVR har fått vedr. fiskesektoren. Her 
frykter vi at det er romslig for gode fiskefaglige forslag som kan blomstre 
opp under DNs utøvelse av de frie faglige skjønn, - som det her er hjemme] 
for. 

Her vises tilOpplandsprosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene .... " som \'i 
forutsetter kan ta vare på ordinære etterundersøkelser (dvs. fangstreg. + 

bestandsundersøkelser). I tillegg kan komme fiskefaglige undersøkelser som 
går på mulige (marginale) endringer i MVR, - noe som jeg kommer tilbake til 
senere. 

Ill. 

Det utbetales kr 60 000,- (som indeksreguleres) årlig til "opphjelp av 
fisket" i de tre berørte kommuner. Som utbygger har vi ikke fått orientering 
hittil om hva dette tilskuddet benyttes til, men fiskeforvalteren har lovet 
å bidra til det. Fra vår side ville det ikke være urimelig om dette er 
midler som fortrinnsvis benyttes til opphjelp avalmennhetens fiske, f.eks. 
til utsetting av fisk som tiltale for de besøk utbygde elveavsnnitt. Tyldull1 
nevnte at dette i nåverdi representerer 1 mill. kr. 

V. 

Dette er også et standardpunkt i mange reglement. Vi oppfatter dette som et 
sikkerhetsnett for utforutsette negative forhold som måtte dukke opp. Som 
utbygger, med ansvar for kraftverkenes driftsutgifter, legger vi ikke skjul 
på at formuleringen "såfremt omkostningene står i rimelig forhold til det 
som derved vinnes" burde vært med i grunnlaget for de fleste påleggs
muligheter, dvs. en kost/nyttevurdering. 
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Neste avsnitt VI. vil jeg oppfatte som t eksempel på en problemstilling som 
avsnitt V er myntet på. dersom risikop; over temperatur for fiskens 
reproduksjonsområder ikke hadde vært og undersøkt inn under 
forundersøkelsene. 

Løpende registreringer av vanntemperatur pågår og dette kan bli øket med 
flere registreringsstasjoner. 

14. Forurensning 

- !>1erkos tnader forbundet med skj erpede rensekrav. 
- Tiltak påkrevet, knyttet til forurensninger som står i forbindelse med 

utbyggingen. (Økt begroing m/konsekvenser for resipient, fiske .... 
- Bekoste overvåking (ref. undersøkelser for H-fJ. og Do. som pågår i 4 

år) . 
- SFT synes å ville henge seg på med konsekvens undersøkelser knyttet til 

terskelplanen? Her kan det foreligge en fare for at vi kommer inn i en 
loop med stadige konsekvensundersøkelser. 

18. Fastsettelse av MVR. 

19. Hydrologiske observasJoner. 

Her kommer pålegg for hydr. obs. som det offentlige finner påkrevet. OE 
vil være meget betenkt på forslag som måtte komme dersom disse ikke er 
koordinert og basert på åpenbare nyttevirkninger for "samfunnet". 

Her vurderes å fremme et forslag om tillegg i forbindelse med 
hydrofysiske registreringer i vassdraget. 

24. Naturvit. undersøkelser. 

Et vilkår med et fast beløp som kan disponeres for et gitt fagområde er 
en administrativt sett ryddig ordning, sett fra utbyggers side.OE kan 
forstå at angitt beløp på kr. 200.000 anses å være lite, for å dekke 
naturvitenskapelige interesser i del taet. OE føler at "overforbruk" av 
midler er gått og vil gå til arkeologi og fiske og at dette begrenser 
muligheter for å få avtalt ytterligere tilskudd til naturvitenskapelige 
undersøkelser. 

MANØVRERINGSREGLEMENT 

Som innledende kommentar skal påpekes at reglementet i utgangspunktet var 
foreslått å ta vare på en utbygging av både Etna og Dokkavassdragene. 
Reglementet er derfor blitt Iloe bedre enn opprinnelig foreslått spesielt for 
minstevannføringsforhold nedenfor sammenløp av Etna-Dokka. Minstevannføring 
for Dokka er nå forutsatt sluppet fra dam Kjøljua slik at restfeltet ned til 
Dokka kommer i tillegg, til opprinnelige forslag fra fiskefaglige hold om 
minstevannføringen i fot".mdersøke1sene. På denne bakgrunn har OE bygget et 
småkraftverk i KjøljuH dam. 

Kopi av MVR forutsettes delt ut samtidig som det vises på overhead. 

Pkt. 2. 
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Reglemelltets pkt. 2 dreier seg fortrinnsvis om Q-min forhold. Mellom linjene 
går det fram at 8stetiske forhold motiverer noe til de foreslåtte minste
vannføringer, men det er fiskehensyn som dominerer både generelt og 
spcsiel:: o 

Resipiellthensyn er anntatt å bli ivaretatt i verk de gitte rammer for 
fiskehensyn. 

Cenerel t er st:il1et krav til vannf~1ring forbi følgende snitt: 

Synna, (;1'ønvo11 , Kjøljua og ved Kolbjørnshus, dvs. etter sammenløp Etna. 

~J2.§si§lt er behandlet snitt ved Kjøljua og Kolbjørnshus hvor: 

Q-min kan reduseres etter Miljøverndep.s bestemmelse i samband med fiske
forsøk. Heri ligger et teoretisk potensiale for noe mere til kraftproduksjon 
Qg ikke minst til fiskefaglige undersøkelser. Å finne den optimale løsning 
kan kanskje være en prisverdig oppgave, men slik prosess virker ikke 
fristende for OE. Dette vil være fiskefaglige undersøkelser som skiller seg 
fra "de vanlige etterundersøkelsene" som skal inngå i Opplandsprosjektet, 
som nevnt foran. 

Spesielt er også reservasjon av vannvolum i magasinet, til ev. slipp av 
lokke flommer , etter MDs nærmere bestemmelser. For denne mulighet (eller 
umulighet) foreligger ingen prosedyre eller behovskriterier men slike kan 
selvsagt etableres dersom gytevandringen (antatt spes. for sik) blir 
problematisk. Ev. slipp av 10kkefJ_om må tilmåles over dam Kjøljua. 

Fra utbyggers side har vi et klart syn om at for utmåling og vurdering av 
slike tiltak må kost-nyttevurderinger bringes inn, selv om det er DNs frie 
faglige skjønn som formelt er tillagt å være avgjørende her. Som utbygger er 
vi nå klart interessert i å få klarlagt hvor store innsatser, rammer og 
målsettinger, som kan kreves for almenhetens fiske. 

Slik MVR er formulert viser at fiskehensyn er nærmest blitt vassdragets 
"hellige ku", særlig kan dette gjelde vedrørende sikens reproduksjon dersom 
videre undersøkelser blir pålagt. Her synes vi forslag til målsettinger og 
ambisjoner 
fra de fiskefaglige rapporter er gitt mulighet til å prege MVR ut i det 
urimelige. 

For øvrig kan manøvreringen foretas etter Oppland energiverks behov (tenk 
det!) Reglementet tas opp til ny vurdering etter en driftstid ps 5 år. Her 
legger vi merke til at det ikke står: "I samband med fiskeforsøk." 

Pkt. 4. 

Protokoll over manøvrering og avleste vannstander. Her vil vi forvente en 
konkretisering i forbindelse med pålegg fra Hydr. avd. i NVE. 

Pkt. 6. 

Tvist om forståelse av MVR avgjøres av OED. Vi kunne tenke oss å fremme et 
spørsmål til OEDs representant, (foreløpig hypotetisk tvist): 
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DN går inn for kontinuerlig overvåking, etter MVR pkt. 2. for å lete opp og 
vurdere marginale endringer for Q-min., i tillegg til de normale etterunder
søkelser på fiskefangst og ørretens reproduksjon. 

OE går imot dette fordi vi ønsker å komme i orden i forhold til omgivelsene, 
slik at vi reelt får prøvet det gitte reglement uten forstyrrende 
innslag av andre fisketiltak, terskelbygging osv. over en årrekke. Bl.a. 
vil vi forlange å få fram en målavklaring på almenhetens krav til fiske
interessene, i det utbygde Dokkavassdrag. 

Hvem kan ta initiativ til å aktivere disse poster i MVR? 

Pkt. 7. 

Dette punkt mener vi fanger opp de problemstillinger som måtte bli 
konstatert vedrørende marginaler på minstevannføringsforhold, omtalt i 
forbindelse med reglementets pkt. 2. Dersom det registreres klare skade
virkninger som ikke kan avbøtes med ordinære tiltak innenfor reglementets 
rammer, bør en vanlig behandlingsprosess foretrekkes for reglements
endringer, inkl. med høring hos berørte parter og i regi av konsesjons
givende myndighet, her v/NVE og OED. 

jf~ehammer 10.04.1990 

!I/Øff~ 

Vedlegg: Overhead (2 stk.) 
Utbyggingstillatelse, kgl.res. av 26. juli 1985 (i utdrag). 
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Tillatelse 
FOR 

Oppland fylkes elektrisitetsverk 

TIL ERVERV OG REGULERING M. V. FOR KRAFTUTBYGGING 
I DOKKA VASSDRAGET I OPPLAND FYLKE 

(FASTSATT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 26. JULI 1985) 

Ved kongelig resolusjon av 26. juli 1985 er bestemt: 

«1. I medhold av lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17, gis Oppland fylkes 
elektrisitetsverk tillatelse til regulering av Dokkavassdraget på de vilkår og under de 
forutsetninger som er nevnt i Olje- og energidepartementets foredrag av 26. juli 1985. 

2. Det fastsettes manøvreringsreglement for reguleringen i samsvar med det i overnevnte 
foredrag inntatte utkast. 

3. I medhold av lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom av 14. desember 
1917 nr. 16, gis Oppland fylkes elektrisitetsverk tillatelse til erverv av fallrettigheter i 
Dokkavasssdraget i samsvar med Olje- og energidepartementets foredrag av 26. juli 1985. 

4. I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940, ~§ 62 og 148 gis Oppland fylkes 
elektrisitetsverk tillatelse til ekspropriasjon av fallrettighetene samt nødvendige grunn
arealer og rettigheter for utbyggingen. 

5. Det gis tillatelse etter lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall, § 11 jfr. 
§ 7, i samsvar med Miljøverndepartementets uttalelse til konsesjonssøknaden.» 
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Tcrskler m. v. 

l de eieler av vassdragene hvor inngrepene 
medfører VCSt'n t1Ige endringer i vassføring 
cllt~r vasstand. kan OlJe- og energideparte
mentet palegge konsesjonæren å bygge ters
kler (grunndammerJ. foreta elvekorreksjoner, 
opprenskll1ger m. v. for a redusere skadevirk
ninger. 

Terskelpalegget vil bygge pa en samlet 
plan som ivaretar bade private og allmenne 
interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pa
legget samt tilsyn med utførelse og senere 
vedlikehold er tillagt NVE/Vassdragsdirek
toratet. Utgiftene forbundet med tilsynet 
dekkes av konsesjonæren. 

Dersom inngrepene forarsaker erosjons
skader. fare for ras eller oversvømmelse, eller 
øker sannynligheten for at slike skader vil 
inntreffe, kan Olje- og energidepartementet 
palegge konsesjonæren å bekoste sikringsar
beider eller de l ta med en del a v utgiftene for
bundet med dette. 

Arbeidene skal pa begynnes straks de· 
taljene er fastlagt og ma gjennomføres sa 
snart som mulig. 

Il. 

Rydding av reguleringssonen. 

Neddemmede områder skal ryddes for trær 
og busker på en tilfredsstillende måte. Gene
relt gjelder at stubbene skal bli så korte som 
praktisk mulig, maksimalt 25 cm lange. Ryd
dingen må utføres på snøbar mark. Avfallet 
fjernes eller brennes. 

Dersom intet annet blir pålagt konsesjo
næren, skal reguleringssonen holdes fri for 
trær og busker som er over 1,5 m høye, eller 
har over 5 cm stammediameter målt 25 cm 
fra bakken. I rimelig grad kan departementet 
pålegge ytterligere rydding. 

Dersom vegetasonen over HRV dør som 
følge av reguleringen, skal den ryddes etter 
de samme retningslinjene som ellers er 
angitt i denne posten 

Rydding av reguleringssonen skal være 
gjennomført senest 2 ar etter første neddem
ming og bør sa vidt mulig unngås lagt i 
yngletiden for vilt.et i området. 

Tilsyn med overholdelsen av bestemmel
sene i denne post er tillagt NVE 
Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet 
med dette dekkes av konsesjonæren 

12. 

Naturforekomster, fornminner m. v. 

Konsesjonæren plikter i den utstrekning 
det kan skje uten urimelige ulemper eller 
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utgifter a unnga ødeleggelser av naturfore
komster og omrader, nar dette er ønskelig av 
vitenskapelige eller historiske grunner, eller 
pil grunn av omradets naturskjønnhet eller 
egenart. Sa fremt slike ødeleggelser ikke kan 
unngas, skal Statens naturvernråd underret
tes I god tid pa forhand. 

Konsesjonæren skal videre i god tid pcl for
hand undersøke om faste fornminner som er 
fredet i henhold til lov om av 9. juni 1978 nr. 
50 eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir 
berørt, og i tilfelle straks gi melding om dette 
til vedkommende museum ogfeller Riksan
tikvaren. Viser det seg først mens arbeidet er 
i gang at det kan virke inn på fornminne som 
ikke har vært kjent, skal melding sendes med 
en gang og arbeidet stanses. 

Om bestemmelsene i denne post gis ved
kommende ingeniører eller arbeidsledere 
nødvendig underretning. 

Oppland fylkes elektrisitetsverk skal 
besørge flytting a v helleristningene ved 
Dokkfløyvatnet til et annet passende miljø, 
samt bekoste modellbygging av den gamle 
fløtningsdammen ved Dokkfløyvatnet. 

13. 

Fiske og vilt. 

1. 

Konsesjonæren plikter Gl. pase at han selv, 
hans kontraktører og andre som har med 
anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, 
tar de nødvendige hensyn for å forebygge 
skader på vil t og fiskebestandene som berø
res av utbyggingen, reguleringene og den 
øvrige drift av anleggene. Herunder skal kon
sesjonæren i rimelig grad forebygge fare for 
tilsi amming og annen forurensning av 
vassdragene, samt dekke utgiftene til nød
vendig jakt- og fiskeoppsyn i anleggstiden. 

Il. 

Konsesjonæren plikter etter nærmere be
stemmelse av Direktoratet for vilt og fersk
vannsfIsk: 

a. å sette ut yngel og/eller settefIsk (herunder 
flerårig fisk) av det antall, de arter og 
stammer. den størrelse og kvalitet, og på 
den tid, sted og mate som måtte fastset
tes, 

b. a sørge for fangst av stamfisk og dekke 
alle utgifter med klekking, oppforing og 
transport, 

c. å bekoste tiltak pa de berørte elvestrek
ninger for a sikre oppgang og fremme fiske 
av f. eks. aure og sik, gjennomføre opp
renskninger, hmdre erosjonsskader m. m., 
for å redusere skadevirkninger på fisket, 



d. å bekoste biotopforbedrede tiltak for vilt
et i det berørte området, 

e. å anordne sperregitter foran tappetunne
ler og utløpet av kraftstasjonene, 

r. a bekoste tlskeri- og viltbiologiske under
søkelser, herunder langtidsundersøkelser 
og å delta i fellesfmansiering av større bio
logIske undersøkelser som omfatter de 
populasjoner som berøres av utbyggin
gene og reguleringene, 

g. å foreta uttlskinger (uttynninger) dersom 
rer;ulenngene fører til overbefolkning eller 
forverring av de naturlige forhold. 

Ill. 

F'ra og med det ar konsesjonen er gitt, plik
ter konsesjonæren å innbetale årlige beløp til 
hver av kommunene Søndre Land, Nordre 
Land, og Gausdal på henholdsvis kr. 15 OOO,~, 
kr. 35 OOO,~ og kr. 10 OOO,~. Beløpene skal 
indeksreguleres med 5 års mellomrom. Belø
pene skal nyttes etter nærmere bestemmelse 
av kommunestyrene til opphjelp av fisket i 
kommunene. Vedtekter for bruk av beløpene 
skal godkjennes av Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk. Tilsvarende til opphjelp av 
viltet plikter konsesjonæren å innbetale kr. 
10 OOO,~ til hver av Nordre Land og Gausdal 
kommuner. Indeksregulering og godkjen
ning av vedtekter som nevnt ovenfor. 

IV. 
Konsesjonæren plikter å bygge og drive et 

eget klekkeri/oppdrettsanlegg, eller delta 
med partsinnskudd i et klekkeri/opp
drettsanlegg for prOduksjon av yngeUsette
fisk/smolt dersom Direktoratet for vilt og 
ferskvannsfisk finner dette nødvendig. 

V. 

Dersom det som følge av kraftutbyggin
gene og reguleringene oppstår skader som 
berører v ilt- og fiskebestandene i området, 
tilpliktes konsesjonæren utover det som er 
nevnt ovenfor å bekoste ytterligere tiltak 
som departementet eller den dette bemyndi
ger bestemmer, så fremt omkostningene står 
i rimelig forhold til det som derved vinnes. 

VI 
Av hpnsyn til temperaturforholdene i 

Dokka nedenfor Kjøljuadammen må regu
lanten etter nærmere bestemmelse av DVF' 
kunne pålegges å bygge et øvre vanninntak i 
Dokkfløymagasinet. 
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VII 

Alle utgifter forbundet med nødvendig 
kontroll og tilsyn med overholdelsen av 
ovenfornevnte vilkår eller pa.legg gitt med 
hjemmel i disse VII kar, dekkes av konsesjo
næren. 

14. 

r'orurensning m. v. 

Konsesjonæren plikter etter vedkom
mende departements nærmere bestemmelse: 

~ il. betale merkostnader forbundet med at 
det kan sUlll's skjerpende rensekrav til 
kloakkavløp, heri innbefattet industri, ogi 
eller fastsettes kortere gJennomføringsfris
ter og/eller mer omfattende tilknytning til 
felles kloakkrenseanlegg eller andre tiltak 
i forbindelse med forurensning for all 
bebyggelse m. v. langs Dokkavassdraget 
ned til Randsfjorden. alt som følge av 
utbyggingen. 
å utføre eller bekoste tiltak som er påkre
vet for å avverge eller redusere virkning av 
forurensning som star i forbindelse med 
utbyggingen. 
å bekoste overvåking av de berørte deler 
av DOkkavassdraget samt iRandsfjorden 
for å følge med i forurensmngstilstanden i 
vassdraget i forbindelse med reguleringen. 

15. 

Dersom det skulle være behov for å utnytte 
noe av reguleringsvannet til annet formål 
enn kraftproduksjon utover det enhver grun
neier til vassdraget normalt har rett til å 
bruke i henhold til vassdragslovens ~~ 14 og 
15, kan Olje- og energidepartementet bes
temme at en del av reguleringsmagasinet 
skal stilles til disposisjon til annet nærmere 
bestemt bruk. Brukere av denne del av 
magasinvolumet betaler regulantens inves
teringsutgifter og driftsutgifter i forhold til 
det magasin de disponerer. 

16. 

Konsesjonæren skal ved hjelp av skilt satt 
opp lokalt orientere om usikre ispartier i 
magasinomradene. Skiltene skal ogsa inne
holde kart der de usikre partiene er avmer
ket. 

17. 

Det avgis det til den alminnelige nøting i 
vassdraget nødvendig vatn dersom ikke 
framføringen av tømmeret ordnes på annen 
måte overensstemmende med overenskomst 
eller skjønn. 



18. 

Manøvreringsreglement m. v. 

Vannslippingen skal [orega overensstt~m
mende med et manøvreringsreglement som 
Kongen pa forhand fastsetter. 

Viser det seg at slippingen etter dette reg
lement medfører skadelige virkninger av 
omfang for allmenne interesser. kan Kongen 
uten erstatning til konsesjonæren. men med 
plikt for denne til å erstatte mulige skade
virkninger for tredjemann. fastsette de 
endringer i reglementet som finnes nød
vendige. 

En norsk statsborger som NVE' 
Vassdragsdirektoratet godtar. skal foresta 
manøvrerinl~en. Ekspropriasjonsskjønn kan 
ikke påbegynnes før reglementet er fastsatt. 

For så vidt vannslippingen foregår i strid 
med reglementet. kan konsesjonæren påJeg
ges en tvangsmulkt til staten av inntil kr. 
5000,-- for hver gang etter Olje- og energide
parten :entets nærmere bestemmelse. 

19. 

Hydrologiske observasjoner, kart m. v. 

Konsesjonæren skal etter nærmere be
stemmelse av Olje- og energidepartementet 
utføre de hydrologiske observasjoner som i 
det offentliges interesse finnes påkrevet og 
stille det inn vunne materiale til disposisjon 
for det offenlige. 

De tillatte reguleringsgrenser betegnes ved 
faste og tydelige vasstand'smerker som det 
offentlige godkjenner. 

Kopier av alle karter som konsesjonæren 
måtte la oppta i anledning av anleggene. skal 
sendes Norges geografiske oppmaling med 
opplysning om hvordan malingene er utført. 

20. 

Militære foranstaltninger. 

Ved reguleringsanleggene skal det tillates 
truffet militære foranstaltninger for spreng
ning i krigstilfelle uten at konsesjonæren har 
krav på godtgjørelse eller erstatning for de 
herav følgende ulemper eller innskrenknin
ger med hensyn til anleggene eller deres 
benyttelse. Konsesjonæren ma uten godtgjø
relse finne seg i den bruk av anleggene som 
skjer i krigsøyemed. 

21. 

KonseSJonskraft. 

De vannfalls- og brukseiere som benytter 
seg av det ved reguleringen innvunne 
driftsvann er forpliktet til a avgi til den eller 
de kommuner. derunder ogsa fylkeskommu-
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ner. som Olje- og energidepartementet bes
temmer. etter hvert som utbygging skjer. 
inntil 10 pst. av den for hvert vannfall 
innvunne øking av kraften (beregnet som 
angitt i post 2). 

Fordelingen av kraften bestemmes av 
oepartementeL Staten forbeholoes rett til 
inntil 5 pst. av kraften. 

Palegget om avgivelse av kraft kan etter 
begjæring aven interessert tas opp til ny 
avgjørelse eUer 30 år. 

Kraften kan kreves avgitt med en brukstid 
ned til 5 000 brukstimer årlig. Kraften avgis i 
den form hvori den produseres. 

Elektrisk kraft uttas etter Olje- og energi
departementets bestemmelse i kraftstaSJo
nen eller fra fjernledningene eller fra led
ningsnettet. hva enten ledningene tilhører 
konsesjonæren eller andre. Forårsaker kraf~ 
tens uttakelse av ledningene økede utgifter, 
bæres disse av den som uttar kraften, enten 
denne er staten eller en kommune. Avbry
telse eller innskrenkning av leveringen som 
ikke skyldes vis major, streik eller lockout, 
må ikke skje uten departementets samtykke. 

Kraften skal leveres til vanlig pris i ved
kommende forsynings- eller samkjøringsom
rade. Dersom det ikke er mulig å påvise noen 
slik pris. skal kraften leveres til selvkos~ 

tende. Hvis den pris som således skal legges 
Lil grunn blir uforholdsmessig høy fordi bare 
en mindre del a v den kraft vassfallene kan gi 
er tatt i bruk. skal kraften leveres til rimelig 
pris. 

Uenighet om prisen avgjøres av Olje- og 
energidepartemen tel. 

Konsesjonæren har rett til a forlange et 
varsel av l år for hver gang kraft uttas. Samt
idig som uttak varsles kan forlanges oppgitt 
den brukstid som ønskes benyttet og dennes 
fordeling over aret. Tvist om fordelingen 
aVgjøres av departementet. Oppmgeise av 
konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. 

Eventuell avgivelse av overskytende kraft
mengder i henhold til endret pålegg etter 3. 
ledd kan bare kreves etter hvert som kraft 
blir ledig Unnlater konsesjonæren å levere 
kraft som er betinget i denne post uten at vis 
major. streik eller lockout hindrer leveran
sen. plikter han etter departementets bes
temmelse a betale en mulkt til statskassen 
av kr. 2.- pr. dag for hver kW som urettelig 
ikke er levert. Det offentlige skal være beret
tiget til etter departementets bestemmelse å 
overta driften av anleggene for eierens reg
ning og risiko sa vidt nødvendig til levering 
av den betingede kraft. 

22. 

Eieren skal uten vederlag for de utførte 
anlegg fmne seg i enhver ytterligere regule-
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.Manøvreringsreglement 

for Oppland fylkes elektrisitetsverks utbygging og regulering 
av Dokkavassdraget. 

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 26. juli 1985.) 

1. 
A. Reguleringer. 

Dokkfløyvatn .............................................................. . 
Kunstig magasin Dokkfløy-Veslefossen ................ . 
Kjøljua (inntakmagasin) .......................................... . 

Nat. 
v.st. 

696 
664 
238 

Reg-.grenser 

Øvre Nedre 
Reg.høyde 

m 
------------------------

735 
735 
265 

696 
670 
262 

39 
65 

3 

Høydene refererer seg til NVE's vassdragsnivellement nr. 318 og 319. 

B. Overføringer. 

Synna 005,9 km') overføres til DokkflØY
magasinet ved Veslefossen. 

2. 

Ved manøvreringen skal det has for øye at 
vassdragets flomvannføring såvidt mulig 
ikke økes. 

Forbi inntaket i Synna skal det i perioden 
1. mai til 30. september slippes hele den 
naturlige vannføring, inntil 100 liter/sekund. 

Fra dammen ved Veslefossen skal det slip
pes nødvendig vann til Dokka for å opprett
holde en vannføring målt ved GrØnvoll på 0,4 
ml/sek. i perioden 1. oktober-3D. april og 1 
m'/sek. i perioden 1. mai-3D. september. 

Fra dammen i Kjøljuamagasinet skal slip
pes en minstevannføring på 1,5 m 3/sek. i peri
oden 1. november-3D. april og 3 m 3/sek. i peri
oden 30. april-l. november. Dette vannslip
pet kan reduseres etter Miljøverndeparte
mentets bestemmelse i samband med fiske
forsøk. 

Det skal i Dokkfløyvatn reserveres et vann
volum på inntil 1,5 mill. ml pr år, begrenset 
oppad til 6 mill. m 3 over en 5-årsperiode som 
etter Miljøverndepartementets nærmere bes
temmelse kan brukes til slipp av lokkeflom
mer i Dokka nedenfor Kjøljuadammen for å 
bringe fisk opp i elva. 

Dokka kraftverk kan om nødvendig påleg
ges stanset i perioden 15. september til 1. 
november. Samtidig må oppgangen av fisk 
til Dokka sikres ved slipp av lokkevann. 

I perioden 15. september til 20. oktober 
skal vannføringen ved Kolbjørnshus ikke 
underskride 10 m'/sek. Denne vannføringen 
kan underskrides etter Miljøverndeparte
mentets nærmere bestemmelse i samband 
med fiskeforsøk. I perioden 20. oktober til l. 
november kan vannføringen reduseres lang
somt. Alle endringer i vannføringen skal skje 
med myke overganger. 

Det tillates at fastsatte vannføringer ved 
Grønvoll kan underskrides med inntil 20 pst., 
men dette skal kompenseres slik at samlet 
vannmengde over en 10-døgnsperiode blir 
som fastsatt. 

For øvrig kan manøvreringen foretas etter 
Oppland. fylkes elektrisitetsverks behov. 

Reglementet tas opp til ny vurdering etter 
en driftstid på 5 år. 

3. 
Det avgis det til den alminnelige fløting i 

vassdraget nødvendig vann dersom ikke fra
mføringen av tømmeret ordnes på annen 
måte etter overenskomst eller skjønn. 

4. 

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke 
hindres av is eller liknende samt at regule
ringsanleggene til enhver tid er i god stand. 
Det føres protokoll over manøvreringen og 
avleste vannstander samt observeres og 
noteres om det forlanges nedbørmengder, 
temperatur, snødybde m. m. Hovedstyret for 
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan 
forlange å få tilsendt utskrift av protokollen 
som regulanten plikter å oppbevare så lenge 
reguleringen består. 
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5. 

Til å forestå manøvreringen antas en norsk 
statsborger som godtas av vedkommende 
departement. 

6. 

Mulig tvist om forståelse av dette regle
ment avgjøres med bindende virkning av 
Olje- og energidepartementet. 

7. 

Viser det seg at vasshppingen etter regle
mentet medfører skadelige VIrkninger for 
almene interesser, kan Kongen uten erstat
ning til konsesjonæren, men med plikt for 
denne til å erstatte mulige skadevirkmngpr 
for tredjemann fastsette de endringer i regle
mentet som finnes nødvendig. Endringer i 
reglementet kan bare foretas etter at de 
interesserte har hatt anledning til ,l uttale 
seg. 
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r--------~OKKAU TBYGGINGEN - LANDSKAP S P LEI E / NATURVERN l 
I IVAR SÆVERAAS J 
L ______________________ _ 

Høsten 1977 ble det holdt et møte og en befaring for å koordinere 
arbeidet med forundersøkelser for Dokka-Etna utbyggingen. De 
naturvitenskapelige undersøkelsene skulle bl.a. vurdere 
verneverdien av vassdragene og omfang og plassering av 
forskjellige tekniske inngrep. Natur- og landskapsavdelingen 
foretok samme år en grovvurdering av landskapsmessige 
konsekvenser for aktuelle utbyggings- alternativer, og vurderte 
mulighetene for terskelbygging i Dokka, Synna og Etna. 

l. FORUNDERSØKELSER. 

I 1980 ble det vedtatt at det skulle utarbeides en egen forunder
søkelse på utbyggingens virkning på "Landskap og friluftsliv". 
Undersøkelsen ble gjennomført av Landskapsarkitekt Arne O. Moen, 
Biri. Rammen for undersøkelsen ble vurdert samarbeid med Natur-
og landskapsavdelingen i NVE. 

Dette var en de første konsesjonssøknader som også omfatter en 
samlet vurdering av konsekvensene for landskap og friluftsliv. 
Friluftsliv- utredninger er i de senere år blitt en vanlig del av 
konsesjonssøknader, jfr. retningslinjene i 
Vasssdragsdirektoratets rundskriv nr.36. 

Undersøkelsen skulle resultere i en relativt grov oversikt over 
utbyggingsplanens virkninger i forhold til: 

A. Spørsmål om konsesjon eller ikke i forhold til planene som 
helhet. 

B. Virkningene av de ulike anleggselementene, med eventuelle 
skisseforslag for tiltak som kan bøte på eventuelle skader 
og ulemper. 

Aktuelle emneområder vurderte Landskapsarkitekt Moen i samråd med 
friluft- og naturvernkonsulenten i Oppland og omfatter: 

fiske, bading, turgåing, båtsport og landskapet (opplevelses
verdi). 

Undersøkelsen bygger på lokale reaksjoner på forhåndsmeldingen, 
kommunale planer og registreringer, øvrige faglig beslektede 
natur- vitenskaplige forundersøkelser, fylkesplan, 
Synnfjellutvalgets inn- stilling, billedmateriell og befaringer 
området. Undersøkelsen omfatter både Etna og Dokka, og 
sluttrapporten systematiserer tilgjengelig materiale som har 
betydning for vurdering av utbyggings- alternativene i forhold til 
frilufts- og rekreasjonsinteressene. Det ble utarbeidet en 
tilleggsvurdering for alternative planer i 1982. 

2. SAKSBEHANDLING/VEDTAK. 

Olje- og energidepartementet hadde likhet med NVE's hovedstyre, 
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valgt å tilrå en utbygging etter alt. 2, dvs. overføring av Etna 
til Dokkavassdraget, men med unntak av Mjogsjøen ( jfr. St. prp. 
nr. 8 1984-85). Departementet la i sin vurdering vekt på at en 
overføring av Etna vil ha en akselrerende effekt for fyllingen 
av Dokkfløymagasinet som ville ha vært fylt i juni måned. 

Flertallet i Energi- og industrikomiteen ( jfr. Innst. S. nr.214-
1984-85 ) tilla de berørte miljø- og naturvernhensyn i Etna så 
stor vekt at de vedtok å ta denne delen ut av prosjektet. 
Dokka-Etna har tidligere vært behandlet i Verneplan l for vassdrag 
og Etna er nå til behandling i Verneplan 4. 

Landskaps- og friluftsrapporten konkluderer bl.a. med følgende: 
"Landskapsinngrepene i forbindelse med anleggsveger og steintipper 
blir i hovedtrekkene moderate og kan underordnes omgivelsene i 
detaljplanleggingsfasen ved lokalisering, forming og vegetasjons
etablering. Unntatt fra dette er inngrepet i Dokka-deltaet, et 
foreslått naturvernområde. Landskapsestetisk kan inngrepet 
tilpasses tilfredsstillende ved forming av steinmassene og 
revegetering, men skadevirkningene på de spesielle 
naturverninteressene knyttet til deltaet kan bare dempes til en 
viss grad. 

I konsentrerte områder, særlig i forbindelse med magasinområdene 
både for Etna og Dokka, er virkningene klart negative. Ut fra det 
foreliggende materiale fra kommunene og fylkesplanen er ikke 
utbyggingsplanene av slik karakter at dette kan være avgjørende 
for hvorvidt kon~esjon bør gis". 

3. GENERELLE AVBØTENDE TILTAK. 

Følgende typer inngrep bør bearbeides under planleggingen for en 
best mulig landskapsmessig tilpassing og for å redusere ulempene 
(jfr. forøvrig V-direktoratets rundskriv nr. 29 ): 

A. Magasinområdene med damanlegg 

Manøvreringsreglement, fyllingstidspunkt 
Rydding og fjerning av vegetasjon 
Etablering av ny strandsone 
Tilpassing av dammer til terrenget 
Utforming av dammer, flomløp m.m. 

B. Terskelbygging - vannspeil 

Minstevannsføring 
Fisk 
Bading 
Friluftsliv 
Landskapsopplevelse 

C. Massetak og steintipper 

Lokalisering 
Utforming 
Etterbehandling/vegetasjon 

D. Permanente anleggsveger og tiltaksveger tilpasses 
terrenget i størst mulig grad. 

E. Portal bygg, bygninger og riggområder 
- lokalisering og utforming 
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F. Utløpsområdet - lokalisering og utforming 
- Best mulig tilpassing til landskapet 

G. Koplingsanleggene - lokalisering og utforming 

H. Permanente kraftledninger og overføringsledningene 
- Natur- og landskapsmessige vurderinger/tilpassinger 

Godkjenning av planer for ovennevnte og tilsyn med utførelse og 
senere vedlikehold og drift (dvs. A-F ) er tillagt 
NVE/Vassdragsdirektoratet. Dette er fastsatt i 
konsesjonsvillkårenes pkt. 8 som også krever at "innen en rimelig 
økonomisk ramme plikter konsesjonæren å planlegge, utføre og 
vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det landskaps
arkitektoniske resultatet blir best mulig". Dette arbeidet er 
gjennomført av Tore O. Sandnæs og Ivar Sæveraas i Natur- og 
landskaps- avdelingen. 

4. UTBYGGINGEN - GJENNOMFØRING AV TILTAK. 

Et godt landskapsmessig resultat er avhengig av fortløpende 
planer, gode anbudsbeskrivelser og skikkelig oppfølging under 
byggeperioden. Kontraktsbeskrivelsene for Dokkautbyggingen 
inneholder generelle bestemmelser om "Landskaps- og terrenghensyn 
- skogrydding - uttak og deponering av masser - orden og 
opprydding. Det er presisert at kontroll med inngrep i terrenget 
og istandsetting av berørt terreng er underlagt NVE. Alle inngrep 
i naturen skal skje etter avtale med byggherren, og de skal 
planlegges og utføres slik at terrenget skånes mest mulig". 

Dokkfløy ( seksjon 4 ): 

Dammen og magasinet representerer et betydelig naturinngrep som 
vil forandre områdets utseende totalt. Forundersøkelsen viser til 
at opplevelsesrikdommen i området blir redusert. Områdene omkring 
Dokkfløy er til dels sterkt kulturpåvirket med skogsbilveger, 
skogbruk og seterdrift, mens selve magsinområdet bestod av mye 
gammel barskog ( blåbær- og småbregnebarskog, vesentlig gran ). 

Magasinet utgjør ca 9500 da når det er fullt ved kote 735 ( 65m 
reguleringshøyde ). Det er sjelden magasinområdene legges i så 
produktive barskogområder. Ryddingen av magsinet bød på til dels 
større utfordringer enn man hadde regnet med. Det måtte avvirkes 
ca 38000 kbm tømmer og alt hogstavfallet skulle fjernes eller 
brennes i henhold til konsesjons villkårenes pkt. Il som bl.a. 
sier: 

"Reguleringssonen skal holdes fri for trær og busker 
som er over 1,5 m høye, eller har over 5 cm stamme
diameter målt 25 cm fra bakken". 

Ryddepålegget ble gjenstand for tolking, og det var enighet om at 
gammel kvist og hogstavfall kunne ligge igjen, mens alt ferskt 
fjernes eller brennes. Det ble vurdert å utnytte deler av ca 60000 
kbm med bjerk og kvist til flisproduksjon, men ingen av de 
aktuelle produsentene fant det økonomisk lønnsomt. Hogstavfallet 
ble samlet i hauger med gravemaskin, tørket og brent. Hele 
ryddingen kostet ca 10,5 mill. kr (jfr. Tyldums innlegg ). I 
utgangspunktet ble det lagt størst vekt på god rydding i den øvre 
delen av magasinet opp mot HRV, men ryddingen ble i realiteten 
utført meget bra i hele magasinet. 
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Dokkfløy. Rydding av magasin med gravemaskin 
Foto: I. Sæveraas 

Dokkfløy. Istandsetting av området ved dammen 
Foto: I. Sæveraas 
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Det ble ansett som vesentlig for friluftslivet å få et 
manøvrerings- reglement som gir så tidlig fylling som mulig av 
magasinet. Fyllings- tidspunktet er av stor landskapsmessig 
betydning. I et normalår vil det ved St.Hans stå igjen ca 9 m til 
fullt magasin som fylles gradvis fram til l.oktober, da det 
normalt skal være fullt. Nordre Land kommune pekte i sin uttalelse 
spesielt på betydningen av tidlig fylling. 

Den øvre delen av steinbruddet er nettopp utformet i forhold til 
fyllingen av magasinet ( jfr. bilag) med ordnete skråninger. 
Strandsonen over HRV mellom dammen og forbi steinbruddet blir 
formet og vegetasjonsbehandlet etter en egen plan. 

Det er lagt stor vekt på arealdisponeringen for steinbrudd i 
magasinet, steinbrudd over HRV for uttak siste sesong, morenetak, 
mellomlager, knuseverk, riggområder - utforming og 
etterbehandling. Entreprenøren foreslo tidlig i byggeperioden å 
flytte steinbruddet av teknisk/ økonomiske grunner ut av magasinet 
og SV for dammen ved Bjørnhaugen. Flyttingen ble ikke aktuell av 
bl.a. motforestillinger rent natur- og landskapsmessig. 

Etterbehandling og landskapspleie i området koordineres nå med 
planer om etterbruk av området etter ønsker fra Statens skoger, 
Valdres skog- forvaltning og N. Land kommune. Morenetaket i nord 
blir planert ned til slake, jevne terrengoverganger og det legges 
opp en del aven fløtingsdam med et lite vannspeil på 2-2,5 da. 
Det bygges opp stier og oppholssoner for rasting. Forholdene 
legges til rette for bygging av naust og utsetting av båter i 
magasinet. Steinbruddet over HRV vil bli satt i stand til 
stevneplass. Knuseverkstomta blir ryddet og planert til rasteplass 
om sommeren og parkeringsplass om vinteren. Verksteds- riggen 
ønsker en lokalt å benytte til et eventuelt motell/hotell. 

Berørt terreng ned strøms dammen er blitt mer omfattende enn 
forutsatt i forbindelse med masseforflytninger ( jfr. skråfoto fra 
dammen i brosjyrene for utbyggingen ), men det er enkelt å sette 
området i stand og plante til. Flomoverløpet måtte av 
sikkerhetsgrunner bygges med kanal for å hindre tilstopping med 
eventuell flytetorv. 

Adkomsten til Dokkfløyområdet blir vesentlig forbedret. 
Eksisterende skogsbilveg fra Skartlia til Veslefossen er rustet 
opp, og den måtte legges om forbi dammen. Landskapsmessig var det 
ønskelig å legge den øst for kollen ved østre damfeste, men den 
endelige traseen ble av økonomiske hensyn og ønske fra 
skogforvaltningen lagt langs flomløps- kanalen. Vegen videre langs 
Dokkfløyvatn er lagt om, og det er også under arbeid en ny 
skogsbilveg langs vestsiden av magasinet. Både traseer og 
utførelse er gjennomført ut fra landskapsmessige hensyn. 

Kulturminneundersøkelsene i magasinområdet har gitt ny viten om 
kultur- historien i området som har gitt utslag i etablering aven 
egen "kultursti" fra Kittilbu setergrend og ned til magasinet. 

Torpa kraftverk ( Seksjon 3 ): 

~raftverket er plassert i et relativt skjermet område nord for 
Amot. Anlegget omfatter bl.a. portalbygg, driftsbygg og 
koplingsanlegg, permanent adkomstveg og midlertidige riggarealer. 
Tippen og 132 KV kraftledningen representerer det vesentligste 
landskapsinn- grepet i området. 
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Økt installasjon i kraftstasjonen ( OE's søknad av 16.02.83 ) 
førte til en øking av tunnel tverrsnittene fra 25 kvm til 32 kvm, 
og tippen økte betydelig i størrelse. Noe av massene er benyttet 
til bl.a. idrettsanlegg ved Veisten og noe av tippen vil på sikt 
bli tatt ut lokalt etter en egen plan. Formen på den øvrige delen 
av tippen er justert noe under byggeperioden og formet etter 
godkjente planer. Tippen har fått en god landskapsmessig utforming 
og den skal plantes til. 

Kjølua ( Seksjon 2 ): 

Anleggsstedet ligger meget usjenert plassert i et dypt parti av 
Dokka og stedet preges av bratte fjellskråninger ned til elva, 
stedvis dekket med ur. Anlegget omfatter en 35 m høy fyllingsdam 
med magasin og en tipp på ca 150000 kbm i magasinet, riggområder 
og morenetak og et minikraftverk rett nedstrøms dammen. Til tross 
for beliggenhet og karrige omgivelser blir det gjennomført 
naturlig etterbehandling og noe tilplanting. 

Dokka kraftverk - utløp (seksjon l ): 

De første planene av desember 1980 for utløpsområdet ( se bilag) 
omfatter 2 alternative plasseringer i Dokkas delta iRandsfjorden 
og et ved Land sag. Inngrepet med avløpskanal i deltaets østre 
side ville legge beslag på ca 7% av det indre deltaområdet. 
Arealbehovet inkluderte deponering av tunnel massene som kunne 
formes og plante~ til. Allerede i forundersøkelsene ble det 
imidlertid anbefalt eventuelt å bare plassere kanalen i deltaet og 
plassere resten av tippmassene i lia vest for Andersgård, slik at 
man unngikk en tipp på ca 220000 kbm i deltaet. 

Deltaet hører med til de største og mest velutviklete i Sør-Norge 
utenom Nordre øyeren. I gammel tid ble området flittig brukt av 
primærnæringene. Ut fra naturvitenskaplige interesser er området 
verneverdig. Området har høyeste prioritet ut fra ornitologisk 
vurdering i lands- målestokk. Botanisk sett har området høy verdi 
i regional og til dels i nasjonal sammenheng. 

Vi mente også at deltaet i seg selv har så stor egenverdi ut fra 
generelle landskapsmessige betraktninger, og at enhver form for 
tipp i deltaet måtte unngås. De aller fleste naturvitenskapelige 
interesser ønsket utløpet lagt til Land sag. 

S-Land kommune arbeidet med en reguleringsplan for Odnes/Land sag
området for boligområder, friluftsliv og reiseliv. Kommunen ønsket 
å gjøre hele området ved Land sag mer attraktivt ved utfylling, 
opprydding, tilplanting og samtidig få nye industri arealer. Det er 
bygd ny permanenet adkomstveg til området. Tippen på 160- 240000 
kbm masse er plassert vest for Land sag. Strandsonen er formet med 
etablering av gangveg og "grønnsone" mot Randsfjorden. I utgangs
punktet var det planlagt å kombinere bygging av moloer ved utløps
kanalen med en småbåthavn, men vanskelige geotekniske forhold og 
utrasinger forhindret en slik løsning. Lokalt vurderes nå andre 
løsninger som også omfatter alternativ badeplass. Det er planlagt 
å bygge et eget tårn på den nordre delen av tippen for 
observasjoner i deltaet. 

Tippen på Andersgård viste seg å bli ca 80000 kbm større enn først 
planlagt, fra 340-420000 kbm, uten muligheter for noen særlig 
utvidelse av arealet økte høyden med ca 5 m. Lokalt ble det yttret 
ønske om å benytte en del av massene til utfylling av bekkedaler 
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og heving av dyrka mark langs vassdraget, men dette ble ansett 
som helt uøkonomisk. God forming av tippen resulterte i en meget 
god løsning. Hele tippen skal plantes til og med vegetasjon vil 
den gli godt inn i landskapet. 

Øvrige tekniske anlegg som portaler, driftsbygg, veger, 
riggområder og koplingsanlegg er alle bearbeidet ut fra 
landskapsmessige planer. 

Kraftledninger: 

Overføringsledningene som er bygd i forbindelse med utbyggingen 
består av 132KV-ledningene Torpa-Dokka og Dokka-Fall. Traseene har 
ikke bydd på store natur- og landskapsmessige problemer, men 
traseer i forbindelse med en eventuell Etna utbygging ville 
sannsynligvis gitt større problemer, særlig i forholdet til 
skogbruksinteressene. 

Elvestrekningene: 

Villkår om terskler er fastsatt i post 10, og Natur- og 
landskapsavdelingen utarbeidet en skisse for terskelplan i 1981. 
Det ble på nytt foretatt vurderinger i 1988. En foreløpig 
terskelplan er utarbeidet i sept. 1988 av Landskapsarkitekt Moen 
og ble sendt på høring i mars 1989. I juni 1989 ble det arrangert 
en felles befaring over 2 dager med berørte parter 

Terskelplanen ble delt i 6 områder og særlig Synna får liten 
vannføring nedenfor inntaket hvor det vil bli sluppet 100 l/sek i 
perioden l.mai- 31.september. Terskelbyggingen er prioritert til 
områder nær vegen. 

Lokalt er det ytret ønske om flere terskler i Torpa, ved Øistad 
bru og fra Walhovd bru til Torpa kr.v. 

Fiskeinteressene har påpekt betydningen av at terskler i nedre 
delen av Dokka sikrer oppgangen for sik og ørret. 

Den foreløpige planen var vesentlig basert på estetiske kriterier 
og det vil nå bli utarbeidet en mer detaljert terskelplan hvor det 
blir lagt større vekt på den enkelte terskels plassering og 
forholdet til fisk og flomforhold. 

5. DPPSUMMMERING. 

Dokkautbyggingen representerer store naturinngrep i Dokkfløy, men 
samtidig er alle teknisk inngrep vurdert landskapsmessig samtidig 
som det er lagt ned et omfattende etterarbeid. Utbyggingen har 
fått en omfattende vurdering i de rapporter som er utarbeidet til 
konsesjons- søknaden. Erfaringer fra andre utbygginger er kommet 
prosjektet til gode, bl.a. fra Lomen kr.v. Det gjelder 
vekstforsøk/erfaringer fra landskapsmessige arbeider. DE har 
greid å gjennomføre utbyggingen ved bruk av minnelige ordninger og 
uten rettslig skjønn. Det tyder på at forundersøkelsene har vært 
tilfredsstillende, planene for utbyggingen gode og og 
gjennomføringen av utbyggingen profesjonelt utført. 

Forundersøkelsen på friluftsliv/rekreasjon kunne vært noe mer 
omfattende, men ut fra de 10 årene jeg har fulgt saken ser det ut 
til at både Dokkfløy- og Dokkadeltaet vil bli betydelig mer 
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benyttet til friluftsformål i fremtiden. Det er regisrert en meget 
stor interesse fra publikum i byggeperioden, særlig i 
Dokkfløyområdet. Allerede neste år vil vi kunne registrere 
effekten av de avbøtende og kompenserende tiltak i Dokkfløy. 

Det har i hele byggeperioden vært nær kontakt mellom byggeledelsen 
i DE og NVE's Natur- og landskapsavdeling. Utbygger har benyttet 
landskapsarkitekt til alle vesentlige landskapsmessige 
vurderinger, og dette har sikret en kontinuerlig oppfølging av 
disse hensyn. 

Referanser: 

Moen, A.D. Virkning på landskap og friluftsliv -
Forundersøkelse, Biri 1980. 

DE, Etna- og Dokkavassdragene - Konsesjonssøknad, sammendrag av 
utbyggingsplaner og forundersøkelser, Lillehammer 1980. 

DE/Ing. A.B. Berdal A/S, Dokkaverkene - Byggtekniske arbeider -
Prosjektbeskrivelser, Oslo 1985. 

DEO, St. prp. nr. 8, DE. Tillatelse til erverv og regulering m.v. 
for kraftutbygging i Etna- og Dokkavassdragene i Oppland 
fylke. 
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BILAG: 

Alle plankopier er tatt inn 
etter tillatelse fra OE ). 
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KVARTÆRGEOLOGISKE UNDERSØKELSER I 
DOKKFLØYMAGASINET 

LARS ERIKSTAD 

I forbindelse med forundersøkelsene tilDokkautbyggingen ble det utført prosjekter knyttet til 
geofaglige verdier i Dokka og Etnas nedbørfelt. Disse undersøkelsene var konsentrert om 
generell geomorfologi (Gjessing 1980), Dokkadeltaets fluvialgeomorfologi (Engen 1980) og 
om kvartærgeologiske verdier i de øvre delene av de to nedbørfeltene (Hagen & Sollid 1980). 
Det ble påvist betydelige verneverdier knyttet til de øvre delene av Etnas og Dokkas løp. 
Selve Dokkfløyområdet ble da stilt noe i skyggen av de nevnte kvartærgeologiske 
avsetningene i nord og nordvest. Det ble likevel kommentert i rapporten at det p.g.a. de 
mektige moreneavsetningene i området burde utføres en undersøkelse særlig knyttet til 
morenestratigrafi. I tillegg til behovet for en grundig morenestratigrafisk undersøkelse har det 
vært et ønske om å gjennomføre en generell kvartærgeologisk arkivundersøkelse som skulle 
gi en generell dokumentasjon på de kvartærgeologiske formelementer og avsetninger som 
ble neddemt. 

Slike arkivundersøkelse ble imidlertidig ikke prioritert innenfor rammen av etterunder
søkelsene knyttet til Dokkautbyggingen. Denne foreliggende undersøkelsen er derfor satt 
igang og er finansiert av VassdragsforskJNINA. Budsjettet har vært meget beskjedent og har 
ikke gitt rom for en rask fremdrift av prosjektet. Resultatene som presenteres her er derfor 
foreløpige. 

Metode 

En vesentlig del av prosjektbudsjettet ble benyttet til å finansiere flyfotografering av området. 
Hensikten med dette var at en slik detaljfotografering i seg selv utgjør en solid dokumentasjon 
på de kvartærgeologiske forhold i området. Hele magasinområdet ble fotografert (serienr. 
9630) i målestokk 1: 11 000. Fotograferingen ble utført 6.8.1988 på et tidspunkt da 
dambyggingen var godt igang og mesteparten av skogen i magasinområdet var fjernet. På 
grunn av avskogningen gir bildene en klart bedre dokumentasjon av kvartærgeologien i 
området enn tidligere flyfotografier. Ulempen med billedserien er imidlertid at 
dambyggingsaktiviteten var kommet så langt at kvartærgeologien på damstedet ikke kunne 
dokumenteres. 

Flyfotoserien dannet også grunnlag for en detaljert kvartærgeologisk kartlegging av området, 
med vekt på de geomorfologiske forhold. Kartleggingen ble utført i et tradisjonelIt stereoskop 
og registreringene overført til de meget gode økonomiske kart i målestokk 1 :5 000 som 
dekker hele damområdet. Registreringene ble videre kontrollert og justert gjennom feltarbeid 
høsten 1988 og våren 1989. Resultatene fra dette arbeidet presenteres her som et foreløpig 
kart i målestokk 1 :20 000. Kartet er produsert på en Macintosh SE datamaskin med 
utgangspunkt i forminskede og scannede bilder av det økonomiske kartverket. 

I tillegg til denne geomorfologiske kartleggingen er det gjort enkelte detaljstudier av 
morenehaugene i det sentrale nordlige del av magasinområdet. Samtidig finnes det et 
omfattende seismisk materiale og prøvetakingsmateriale knyttet til vurderingen av mulige 
massetak til kraftanlegget. Disse undersøkelsene er foreløpig bare i liten grad nyttet i dette 
prosjektet. 
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Regional kvartærgeologi 

Området ligger umiddelbart SØl eg vest lor fl')Vec]isski i :,'1 iUI tiedlsning. Relativ1 mektige 
moreneansamlinger, gjerne !ornwl i hauger og ryqger er en v:kh;;:, df;1 av det 
kvartærgeO!oglske bildet i de rolige fieliO.-n~rjcJene sor';: ~)okkf!::JY'Jmrddet er en del av iSollid & 
Torp 1984). De mest utpregete formtypene er drurminer og HO';Jenmorener. Drumliner er 
avlange. gjerne sigar10rmede morenerygger orientert p;';\raiePt fTled !sbevegeJsen 
Rogenrnorener er uregelmessige mektige rnorenehaugcr S(· rl1 gjerne ligger i serier. mer eller 
mindre paraleIit og i store trekk vinkelrett på isbevegelsen Dru:,:!ir;ene forekommer ofte i 
konvekse terrengpartier. mens rogenmorenene ~ljerne OV8iiar ! dalsenkningene. 

Dannelsen av disse moreneformene har vært et sentra:! diSk.usjonstiOHl'13 innen 
kvartærgeologien i iengre tid (Lundqvlst 1968. Shaw 1979) Den opprinnelige tolkningen av 
Rogenmorenene er at disse utgJores av abiasionSf710rene som h,u akkumulel1 i sprekker i 
overtlaten aven døende bre. At morenene opptrer safll~nen med cjrvmliner og andre radiære 
morenetyper som utvilsomt har en subglasial dannelse og som er (lirekte påVIrkelog 
retningsbestemt av Isbevegelsen, viser at også Rogenmorenene mfl være dannet aven aktiv 
bre (Lundqvlst 1968) En subgiaslal dannelse av disse morenefc r r;lene har nå lenge vært 
akseptert selv om de konkrete dzmnelsesmekanismene frerndeles er uklare. Senere 
forskning antyder at utbredelsen av Rogenmorenef ogs~ kan ialle sammen med soner av Kald 
bre is (Shaw 1979, Sollid & Sørbe11984) Dette er observasIoner som vil kunne fa stor 
betydning i tolkningen av mange store moreneformer og for forst<'felsen av observert 
morenestratigrafi i de sentrale fjellstrøk I Skandinavia. Det er denar grunnlag for å si at studiet 
av nsttop disse morenetormene og deres dannelse er et viklig forskningsområde fremover i 
norsk kvartærgeologi, og sentralt for en bedret forstaeise av den siste istiden 

Foreløpig kart 

Det foreløpige kvartærgeologiske kartet som presenteres legger vekten på glasialgeologiske 
formeiernenter. Viktige elementer som Dokkas delta ut I Dokkfløyvann, samt de fleste fluviale 
avsetningene langs elva er ikke 'liSt. Disse avsetningene er for en stor del dekket av mektige 
torv og myrlag og er vanskelige å kartleggø morfologisk De er tildels godt dokumentert 
gjennom prøvetaking i forbindelse med kraftanlegget. Grovelvegrus i banker utenfor 
elveløpete! som Ikke har torvoverdekning er derimot vist. 

Det viktigste forrnelementet i omrMet er store morenehauger, som er særlig fremtredende i 
de nordlige delenø av magasinområdøt, men som ogS<1 finnes som markerte landskapstrekk 
sør tor Dokkfløyvann En av disse haugene. eller kanskje rettere et av disse haugsystemene 
skiller seg markert ~it ved at det er onentert med en lengderetning nordvest-sørøst. Denne 
ryggen ii~JQer i de nordøstlige delene av rnagasinområdet (kartblad CG074-S-4, ØK) der 
terrenget er videre og ~pnere enn i resten av dalen. Langs lengderetningen av ryggen er det 
svak stigning mot sørøst. Ryggen har en markert kjerne av fast fjell I den nordvestlige enden 
og ryggens mektighet avtar svakt mel 50mst. Dette er eri radiær ITlorenetype som gjerne 
kalles "Crag-and tail" på grunn av fjellKjernen 09 (jon gradVIS minkende mektighet på ryggen 
vekk fra fjeilkjernen. Ryggen er savidt mektig at den nærmer seg en clrumlinforrn. Retningen 
pas!.;er m~::i retrw1<Jen p~ andre radiære morenesystemer I fjellområdene rundt. Direkte i 
tilknv'tni:iCj ~':<jCF;r: '!~:;9er rnorenehauqer og systemer av morenphauger med lAndenser til 
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orientering på tvers av ryggen men i hovedsak uten noen klar orientering. 

Det ble tatt endel moreneprøver i tilknytning til disse avsetningene, men de er ennå ikke 
analysert. Snitt i morenen viser en sandig morene med relativt lite finstoffinnhold, men med 
store variasjoner lokalt. Linser med lagdelt fint materiale er ikke uvanlig. Morenen er godt 
konsolidert. Det er gjort steintellinger i tre nivåer på begge sider av elven. Resultatene er vist i 
figuren. Bortsett fra øverste nivå på vestsiden av elven antydes en brebevegelse fra nordvest 
mot sørøst som er i overenstemmeise med retningen på den radiære morenen. 

Sør i Dokkfløyvann ligger det en markert esker som viser subglasial drenering langs 
dalbunnen. Alt materiale i eskeren var tatt ut før feltarbeidet startet, og den kunne derfor ikke 
undersøkes. Det finnes også endel lignende, men mindre former i tilknytning til spylerenner i 
dalsiden. Dette er små slukåser som består av raskt sammenskylt materiale som i den siste 
avsmeltningsfasen ble avsatt under kanten av breen. I tillegg er det i dette morenelandskapet 
registrert markerte spylerenner og markerte bekkevifter. 
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Foreløpig diskusjon og konklusjon 

Morenehaugene er svært godt konsolidert. Dette tyder på en subglasial dannelse. Flere 
steder er de i markslagsregistreringen på det økonomiske kartverket registrert som 
grunnlendt mark. Morenetyper av denne karakter er karakterisert som ablasjonsmorene i 
anleggsammenhengen (Ingeniør A B. Berdal AlS 1985). Hauger og rygger av lignende 
karakter, men løst lagret er tilsvarende tolket som ablasjonsmorene øst for dette området 
(Sveian 1979), mens lignende avsetninger umiddelbart nordvest for området er beskrevet 
som Rogenmorener (Carlson & Sollid 1983). Steinenes langakse er sterkt påvirket av den 
regionale isbevegelsesretningen og dette viser at haugene er avsatt aven aktiv bre. En av 
ryggene har dessuten form aven subglasial radiær morenerygg (crag and tail). De resterende 
haugene og ryggene tolkes som dårlig utviklede rogenmorener. Området ligger i 
overgangsonen mellom utvikling av morenehauger av rogenmorenekarakter og radiære 
morenerygger som drumliner. Både terrengposisjon og formutvikling viser dette. 

Dannelse av Rogenmorener tyder på stedvis forekomstav kald is langs bresålen. Eskeren sør 
for Dokkfløyvann viser at smeltevann under isavsmeltingen hadde mulighet til å søke under 
isen og gå subglasialt. Dette tyder på tempererte forhold i isen og viser dermed varierende 
temperaturforhold over korte avstander. 
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Steintellinger imorenehauger (kartblad eG 
074-5-4). Se hovedkartet for eksakt lokalisering. 

Mørke områder på snittegningene er mer 
konsolidert enn de lyse. De nederste delene av 
snittene er delvis dekket av rasmateriale. Store 
steiner er skissemessig avmerketsom svarte 
sirkler. 

Nord er rett opp. Målestokk på kartutsnittet er i 
målestokk 1 :29 000. 
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Erosjonskant 

Bekkevifte 

Bart tJell 

Erikstad, L. 1990. Kvartær-
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OM ETTERUNDERSØKELSER 

ARNE ERLANDSEN 

Undersøkelser knyttet til miljøforhold i forbindelse med 
kraftutbygging har vanligvis vært knyttet til planleggings
fasen, den såkalte 4A-fasen etter Vassdragsreguleringslovens 
§ 4A. 
I forbindelse meq konsesjonssøknaden har NVE gitt ut retnings
linjer for hva en søknad skal inneholde av undersøkelser. 
Dette er nedfelt i "Nytt rundskriv 36. Vassdragsregulerings
loven - krav til søknader." 
Her står bl.a. (kap 4) at positive og negative virkninger av 
reguleringen(e) på forskjellige brukerinteresser skal belyses, 
og det skal gis forslag til avbøtende tiltak. 
Konklusjonene fra fagrapportene skal gjengis. Fagrapportene 
vil som regel omfatte: 
is, vanntemperatur (klima), flomforhold, erosjon, jorbruk og 
skogbruk samt grunnvann; reindrift, transport, vannkvalitet, 
vannforsyning, naturfag, jakt og fiske, kulturminner, fri
luftsliv og turisme, pluss eventuelt andre. 

Disse undersøkelsene danner grunnlaget for konsesjonssøknaden 
og for de pålegg og vilkår som blir gitt i konsesjonen, og 
undersøkelsene vil derfor være relativt omfattende totalt 
set:t. 
Hver for seg kan enkelte undersøkelser muligens være mangel
fulle eller for kortvarige til å gi et tilstrekkelig godt 
grunnlag for å forutsi virkningen av reguleringen. Her kommer 
en imidlertid ofte i konflikt mellom hva fagfolk helst vil ha 
av data og hva som kan brukes av tid og ressurser i planleg
gingsfasen. 

Systematisk oppfølging av effektene av kraftutbygging på 
miljøforholdene er lite gjennomført til dags dato. En del 
undersøkelser som kan klassifiseres som etterundersøkelser er 
enten knyttet til rettslig skjønn eller hjemlet i konsesjons
vilkårene som pålegg om gjennomføring av undersøkelser innen 
spesielle fagområder. 
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I NTNF's forskningsprogram "Miljøvirkninger av vassdragsut
bygging (MVU) som ble oppstartet i 1982 og avsluttet i 1989, 
var "Etterundersøkelser" tidlig ett av 8 prioriterte prosjek
tområder. 

Etterundersøkelsesprosjektet i MVU ble imidlertid igangsatt 
først i 1987 etter at en planleggingsgruppe gjennom et for
studie hadde valgt ut vassdragene Hallingdalselva, Ulla-Førre 
og Orkla som prøvevassdrag. 

Prosjektet hadde som mål: 

Å klarlegge hvordan det gikk etter reguleringen i forhold 
til det som var forutsagt 

Å bidra til å forbedre forutsigelsesmetodene 

Prosjektet har samlet alt tilgjengelig materiale om disse tre 
vassdragene, både for perioden før og etter utbygging. 
Oversikten over registrerte data viser at det er ujevn 
fordeling mellom de ulike fagfelt og at data på mange områder 
er mangelulle. Nedenforstående tabell som er hentet fra MVU
programmets sluttrapport gir en oversikt over de registrerte 
rapportene fordelt på de enkelte fagområdene. 

Fagområder 

Is og vanntemperatur 
Flomforhold 
Erosjon/sedimenttransport 
Klimaforhold 
Begroing/vannkvalitet 
Jordbruk 
Fisk 
Vilt 
Kulturminner 
Fri l uftsli v 

SUM 

F Situasjonen før utbygging 
p Prognosert utvikling 

Hallingdalselva 

F p E 

10 5 7 
3 2 l 
2 ] 2 
3 ] 4 
- - -

9 6 3 
22 14 26 

5 - -

4 - 2 
5 - -

63 29 45 

E Observert situasjon etter utbygging 

Ulla-Førre Orkla-Grana 

F P E F P E 

8 5 2 12 7 8 
2 2 - 2 l 2 
3 1 3 2 l 2 
4 1 3 5 2 3 
3 1 7 - - -

2 2 - 13 10 3 
I l 4 6 5 2 6 
5 3 - 7 l -
- - - 5 - 2 
8 - - 6 - -

46 19 21 57 24 26 

Fra tabellen går det fram at flest rapporter er konsentrert om 
is og vanntemperatur, jordbruk og fisk. 

Endelig rapport fra prosjektet foreligger ikke når dette 
skrives, så det er ikke mulig å gå i detaljer om resultatene. 
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Til sluttrapporten fra MVU-programmet er det imidlertid laget 
en generell oppsummering hvor det konstateres at det på de 
områder hvor endringer er blitt prognosert og hvor det har 
vært mulig å etterprøve resultatene, ikke er funnet store 
avvik mellom forutsigelsene av virkninger og observerte virk
ninger etter utbygging. Derimot er det flere eksempler på at 
det har oppstått endringer som ikke var forutsatt. 

For flere fagområders vedkommende har det på grunn av mangel
fulle data vært vanskelig å foreta sammenligninger mellom 
forutsagte og observerte virkninger. 

Når det gjelder fisk som er et av de mest undersøkte fag
feltene har det vist seg vanskelig å måle virkningen som en 
regulering påfører fisken og fisket. Virkningen på fiske
bestanden kan være enten positiv eller negativ. 
utviklingen av innlandsfisket kjenner en ofte lite til fordi 
forskerne og myndighetene tidligere var lite opptatt av 
brukerundersøkelser av før- og ettersituasjonen ved en vass
dragsutbygging. 

De problemer som ble registrert i undersøkelsesvassdragene med 
å vurdere situasjonen for fisket før og etter en utbygging, er 
oppsummert som følgende: 

Når det gjelder valg av undersøkelsesområder og detaljer
ingsgrad, e~ det registrert dårlig samsvar mellom under
søkelser utført før og etter utbyggingene. 

Det er ofte benyttet ulik metodikk i undersøkelser som er 
utført før og etter utbygging. 

Undersøkelser forut for utbyggingen prognoserte ofte 
virkninger uten å ta hensyn til avbøtende tiltak, som 
f.eks. kompensasjon ved utsetting av fisk. 

Det mangler ofte undersøkelser fra sammenlignbare refe
ransevassdrag. Dette gjør det vanskelig å kartlegge 
hvilke endringer som skyldes naturlige variasjoner og 
hvilke endringer som skyldes reguleringen. 

Målsettingen for MVU-programmet var: 

Å klargjøre miljøvirkninger av vasssdagsutbygging 
herunder å bidra til å systematisere eksisterende 
kunnskap. 

Å bidra til tilrettelegging av kunnskapsgrunnlaget for 
tiltak mot eventuelle negetaive miljøvirkninger. 

Når en i ettertid ser på den prioritet "Etterundersøkelser" 
fikk i forhold til målsettingen for MVU-programmet kan det 
diskuteres om ikke dette feltet fortjente større opp
merksomhet enn de vel 2 % av 12.5 millioner kroner som det ble 
tildelt gjennom programmet. 
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For å belyse virkninger av inngrep er det nødvendig med lang
siktige undersøkelser i ulike vassdragstyper. Spørsmål som 
naturlig kommer opp er hva som skal undersøkes, hvor lenge det 
skal undersøkes og til hvilken pris. 

Alle vassdrag - også de regulerte, er dynamiske systemer. Når 
det foretas inngrep i vassdraget vil det ofte ta lang tid før 
det etableres en ny "stabil" situasjon. Hvor lang tid vil av
henge aven rekke faktorer og hva en anerkjenner som "stabile" 
forhold. 

Sett fra en forskers synsvinkel er mulighetene uante når det 
gjelder hva som er ønskelig å få belyst gjennom en etter
undersøkelse. Når det gjelder tidsperspektivet for en slik 
undersøkelse kan dette bli såvidt langt at kostnadene vil bli 
svært store. 

Regulerte vassdrag er i prinsippet et fullskala eksperiment 
hvor naturen etter en tid innretter seg etter nye rammebeting
elser. For å få belyst hva som skjer trengs det systematiske 
undersøkelser, men ressursene som er disponible tilsier at det 
må foretas en prioritering mellom vassdragene og de ulike 
fagfeltene. 
Forskerne alene har ikke den nødvendige oversikt over hvilke 
problemstillinger som samfunnet ønsker svar på og vil sann
synligvis ikke være objektiv nok til å foreta en prioritering 
som kan føre til at "hans" vassdrag ikke blir valgt. 

Innenfor forskning spiller forskningsrådene en sentral ko
ordinerende rolle. Å overlate prioriteringen av etter
undersøkelser til et forskningsråd er etter min mening ikke 
den beste løsning. Her bør forvaltningen som påleggsmyndighet 
og ansvarlig for godkjenning av forundersøkelser være den 
nærmeste til å vite hvilke problemstillinger som bør belyses i 
et undersøkelsesprogram. Et samspill mellom forvaltnings
etatene, forskerne og brukerne er imidlertid selvsagt i en 
prioriteringsprosess. 

I flere konsesjonssaker blir det gitt pålegg om etter
undersøkelser av ulike slag. Hensikten er å fremskaffe 
informasjon om virkningen av utbyggingen på ulike områder. Å 
drive etterundersøkelser i mange ulike vassdrag vil bli en 
omfattende og kostbar prosess. For å få mest mulig ut av 
ressursene bør det diskuteres muligheter for å samle under
søkelsene i utvalgte vassdrag. 

I de vassdrag hvor problemstillingen er generell vil sann
synligheten for at resultatene aven ny undersøkelse skal gi 
de beste svarene øke med kunnskapsnivået en har fra før om 
vassdraget. En bør derfor vurdere om enkelte regulerte vass
drag bør fungere som referansevassdrag for å gi svar på 
generelle problemstillinger knyttet til reguleringene istedet 
for å pålegge etterundersøkelser mer eller mindre tilfeldig. 
Helt spesifikke problemstillinger knyttet til et bestemt 
vassdrag derimot, bør gjennomføres i det aktuelle vassdraget. 
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Etterundersøkelser gjennomføres for å belyse konsekvenser av 
inngrep i vassdrag. MVU-programmet ble avsluttet i 1989 og i 
dag drives "Etterundersøkelser" som et innsatsområde i regi av 
NVE. Som Faugli tidligere har orientert om pågår det for tiden 
undersøkelser i en del utvalgte vassdrag. 

Som ansvarlig forvaltningsinnstans er det naturlig at NVE har 
en koordinerende rolle for å samordne undersøkelsene og 
avgjøre i hvilke vassdrag de ulike etterundersøkelsene bør 
gjennomføres. Jeg vil imidlertid stille spørsmål om ko
ordineringen fungerer tilfredsstillende. 

Behovet for koordinering er absolutt til stede. Det finnes 
flere eksempler på at ulike institusjoner/organer driver 
undersøkelser som med fordel kunne vært samordnet. 
Selve koordineringsansvaret ligger hos forvaltningen, men 
koordineringen mellom forvaltningsetatene synes å mangle. For 
å få til en funksjonell ordning på dette feltet må de ulike 
forvaltningsetatene finne fram til egnete samarbeidsformer. I 
dag fungerer det ikke godt nok. 

Regulantenes holdning til etterundersøkelser er i utgangs
punktet positive, og vi vil gjerne delta i diskusjonen om 
omfang og målsetting. Når det gjelder konsesjonspålagte og 
skjønnspålagte e~terundersøkelser er det regulanten som 
betaler og har således en oversikt over hvilke undersøkelser 
som er gjort eller er i gang i vassdraget. Regulanten har som 
regel også svært god generell kjennskap til vassdraget og kan 
derfor gi verdifull informasjon som ledd i et koordinerings
arbeid og bør derfor delta aktivt i dette. 

Etterundersøkelsesprogrammet finansieres over Konsesjons
avgiftsfondet (KA). Fra regulanthold er dette bruk av KA
midler som vi finner naturlig i forhold til fondets mål
setting. 

NVE har ~::att mål av seg å ha den overordnede styring over 
programmet. Dette er vel og bra så lenge det etableres de 
nødvendige kontakter med brukerorganisasjonene og de øvrige 
aktuelle forvaltningsetatene. 
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VEDLEGG 1 

I forbindelse med seminaret om Dokkautbyggingen, er det noen 
spørsmål/problemstillinger vi vil dere skal ha i tankene under 
innlegget/diskusjonene: 

1. Bør det settes faglige minstekrav til etterundersøkelser 
vurdert ut fra kostnad-nytte for 
- forvaltningen 
- utbyggeren 
- optimal drift av vassdraget for de ulike brukerinteressene. 

2. I hvilken grad tas det hensyn til utbyggers behov for 
datagrunnlag for eventuelt erstatningsskjønn? 

3. Hvilke prosjektfaglige undersøkelser hadde vært ønskelige, ut 
over de som nå er igang eller som planlegges igangsatt? 

4. Hvilke deler av utførte eller programmerte for- og 
etterundersøkelser kunne vært utdypet innenfor igangsatte eller 
nye forskningsprogram? 

5. I et lO-års perspektiv mellom for- og etterundersøkelser, hvor 
er det forventet samsvar eller klare avvik mellom 
forhåndsvurderte virkninger av utbyggingen (ca. 1980) og nå 
(1990) erfarte/forventede virkninger som beskrives i 
etterundersøkelser. 

Hvor ble det godt nok eller for dårlige registreringer i 
forundersøkelsene (sett med dagens briller)? 

Hvor/i hvilke fag er graden av nøyaktighet i forhåndsutsagn 
viktig (med begrunnelse)? 

6. Samarbeid/samordning. 

Hvor foreligger muligheter og erfart samarbeid mellom 
fagområdene (imellom fagene, eksempler)? 

Hvor er det dratt nytte (konkret) av fagerfaringer fra andre 
vassdragsprosjekter i Dokka-undersøkelsene (andre 
prosjektreferanser, innen faget)? 
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VEDLEGG 2 

DISKUSJON FRA DOKKA-MØTET, SJU 

utbygger påpekte at dersom de 
undersøkelser i forbindelse 
dette begrunnes utfra hvem 
Da blir det lettere å akse 

> 19,,04.1990 

eqqe.s flere 
y"-r"";' 'rna" tte "h. t," ~ l, 

oq hvorfor. 

utbygger mente ogSe) at. det.klm;-I,E: Vå;re si.n plass med 
en faggruppe som la opp stra en tor undersøkelser 
med et klart mål for øye. Delunder lser burde 
skisseres, og ende opp i svar det ~an ønsket, jmfr. 
Randsfjordsutbyggingen. For å kunne gi forklaring på 
hvem som har skyld i hva, må man ha en 
langtidsdokumentasjon og koordinering. 

Flere påpekte at koordinering er v ktlq, og man savnet 
koordineringsmøter ved etterundersøkelser for dem som 
er delaktige i disse. En flertrinnsrakett er nyttig; 
man bygger på hverandre og unngbr dermed unødig 
spekulasjon omkring det sem ikke angår eget fagområde. 
Hydrologene trer f.eks. inn første trinn slik at 
andre kan bruke dette som bakgrunnsmateriale. Hver må 
forholde seg til det fagpersonene foran i raketten har 
funnet ut. 

Veien frem til Dokkauthyggingen har vært lang og 
tornefull, og som eksempel på lig koordinering kan 
nevnes at SFT/NIVA korn inn i undersøkelsene lenge før 
NINA (Norsk institutt for naturforskning) og 
fiskeundersøkelsene. Dokka er en kraftutbygging hvor 
miljøundersøkelsene er dårlig koordinert. l større 
naturinngrep er det vikt med en modell før og etter 
utbyggingen, og se på hvilke faktorer som har ført til 
dette resultatet. 

Ingen har sett på den effekten det har for deltaet at 
f.eks. materialtransporten kuttes, noe som er viktig 
ved en kraftutbyg lng. Det ble reist spørsmål om hvor 
mye forbygningen har irket elveløpet og om ikke elva 
meandrerer lenger. ingene forhindrer en naturlig 
utv kling av de et ~q har effekt på 
sedimentasjont':!1 lFor. 1 ~:evel er det masseuttak som har 
hatt st:z;rst bc~tydrLl nq mIlt. sed imentas j onen. 

Enkelte mente at Oppland Energiverk bør punge ut med 
mer penger til nat rvitenskapelige undersøkelser -
f.eks. ble etterundersøke ser på ornitologi etterlyst. 

Årsaken til at det ke e foretatt forundersøkelser 
på deltaet ble hevdet å være de sterke 
verneinteressene. Konsesjonsbetingede undersøkelser ble 
gjort 2 år før og ett ingen. Dokka var det 
siste deltaet 0stld,det som var fri for inngrep. 
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Det ble diskutert om det er andre enn regulanten som 
skal bekoste slike etterundersøkelser. Ettersom 
undersøkelsene har et større perspektiv enn nettopp 
denne konkrete utbyggingen, er det naturlig at også 
andre bidrar med finansieringen selv om regulanten bør 
ha hovedansvaret. 

DISKUSJON DOKKA-MØTE 20.04.1990 

Det ble reist spørsmål om den fremtidige hjemmel for 
etterundersøkelser. Ettersom det ikke finnes hjemmel 
i loven for slike undersøkelser, har dette mer eller 
mindre foregått frivillig. En ny lovbestemmelse tilsier 
at det bør være en slik hjemmel. vil så endringen av 
vassdragsreguleringsloven fra OED ha en hjemmel for å 
pålegge utbygger slike undersøkelser? 

Det er tydeligvis behov for å definere 
etterundersøkelser og hvilke fag som skal være med her. 
Forvaltningen prioriterer fisk og vilt, mens andre 
naturfaglige interesser, også botanikk, har problemer 
med å få penger. Slik har det vært i Dokka. Hvordan 
skal man utvide etterundersøkelsene til annet enn 
"matnyttige" undersøkelser som fisk og vilt? 

NVE satte i gang etterundersøkelser for å få med andre 
fag, herunder natur og miljø. Det er behov for større 
undersøkelser, slik at det bør avsettes fond, men blir 
hvordan man ordner dette dersom utbygger knyttes til 
"sitt" vassdrag og man ønsker større undersøkelser i 
andre vassdrag. 

Hvis vilkårene for utbyggingen gir muligheter for 
pålegg, burde andre fag påpeke sine faginteresser i en 
tidlig fase. Dermed får man kanskje framprovosert et 
helhetlig syn på vassdraget. Når det gjelder 
utbyggingen av Dokka, vil Oppland Energiverk gjerne 
være med på å få del i hvilke undersøkelser som er 
nødvendige. Man må finne ut hva samfunnet trenger å 
vite om virkningene i et vassdrag etter en utbygging. 
Vassdraget må ses som en helhet, ikke som delfag. 

utbygger skal kompensere for en utbygging, men det er 
urimelig at de skal erstatte alt. Brukerne må også være 
med på bekoste tiltak som f.eks.å sikre 
fiskemuligheter, og ikke la dette bare bli et pålegg 
til utbygger. 



1200 - 1230 

1230 - 1330 

1330 - 1400 

1400 - 1445 

1445 - 1515 

1515 - 1535 

1535 - 1555 

1555 - 1625 

1625 - 1645 

1645 - 1715 

1715 - 1735 

1735 - 1755 

1755 - 1815 

VEDLEGG 3 

181 

DOKKA - ETTERUNDERSØKELSER 

PROGRAM 

TORSDAG 19. APRIL 

Per Einar Faulgi, NVE: Etterundersøkelsesprogrammet 
generelt og Dokka spesielt. 

Lunch. 

Jon Tyldum, Oppland Energiverk: Dokka-utbyggingen og 
faglige undersøkelser - miljøkostnader. 

Harald Jacobsen, Oppland fylkeskommune: Arkeologiske 
undersøkelser knyttet til utbyggingen av 
Dokkavassdraget. 

Knut Wold, NVE: Observasjoner av is og vanntemperatu~ 
Etna- og Dokka-vassdragene og iRandsfjorden. 

Sigurd Skjeseth, Jordforsk: Hydrogeologiske forhold 

Sigurd Rognerud, NIVA: Vannkvalitet. 

Einar Beheim, NVE: Om forbygginger. 

Kaffe. 

Gunnar Halvorsen, NINA: Ferskvannsbiologiske 
undersøkelser i Dokkadeltaet iRandsfjorden. 

Tor Erik Branderud, NIVA: Vannvegetasjon. 

Egil Bendiksen, NINA: Botaniske forhold. 

Margrethe Elster, NVE: Sedimenttilførsel til Dokkas 
delta iRandsfjorden. 



0900 - 0920 

0920 - 0950 

0950 - 1030 

1030 - 1050 

1050 - 1120 

1120 - 1135 

1135 - 1155 
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FREDAG 20. APRIL 

Carl Boe, (privat firma): Lokalklimatiske virkninger av 
Dokkautbyggingen. 

svein Jakob Saltveit, LFI: Konsesjonsbetingede 
fiskeribiologiske undersøkelser i Dokka. 

Hans Korsvold, Oppland Energiverk: 
Manøvreringsreglement og konsesjonsvilkårene. 

Ivar Sæveraas, NVE: Dokkautbyggingen -
Landskapspleie/naturvern 

Kaffe 

Lars Erikstad, NINA: Kvartærgeologiske undersøkelser i 
Dokkafløymagasinet. 

Arne Erlandsen, VR: Om etterundersøkelser. 



!-ia ttS }':~Or:::-~""l() ].C1 f 

~Jon ldtUl1. 
Svein Jacob Saltv81t • 
Haraid Jacobsen, 
Arne Erlandsen, 
Gunnar Halvorsen, 
Egil Bend , Nl;d~ 
Lars Erikstad, NI 
Bjørn Walsenq, NINA 
Svein Erik S oreid 

L 

Tor Er Brandrud, N 
steinar Skjeseth, NLH
Carl Boe 
Per Einar Faugli, 
Anne Kroken, NVE 
Einar Beheirn, NVE, 
Ivar M. Sæveraas, 
Tor Sandnæs, NVE 
Margrethe Elste . 
Knut \';</01(1 f l\J\/i:~ 

Tore Røde 
Torbjørn ø~:;t(: LI 
Jens Landma.r .-
Per Er T 

, I,. ' 

øJ;2rnavd. 



Denne serien utgis av NVE 

Adresse: Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 3. 

I PUBLIKASJONSSERIEN ER UTGITT: 

'v' • D. Lundqulst, L.-L Petterson, E. Skofteland, N. R. 
Beregning av dimensjonerende og påregnelig maksimal 
Retningsl.injer. (32 s.) 1986. 

flO);1 

J. A. Eie, o. Fossheim, Å. Hjelm-Hansen: "Nytt rundskriv 10' 

'lassdragsreguler ings loven - kca v t l l søknader. (39 s.! ; 'l fl ~ 
(Erstattet av nr. V-lO). 

3. T. Jensen: Hydroelectric Power in Lesotho. (3:' s.) 'l')81 

~. 8. Aspen, T. Jensen f H. Stensby: Nyttbar vannkraft pr. 
01.01.87. 'Jannkrafttilgang fram til år 2000 (7S 5.) 19~~l 
l;tght. 

Cl. Bård Andersen: Biologlcal and technlCdl eftorts to prot0ct 
against nature damages and to improve conditions of livln~ 
in Norway. (6 s.) 1987. 

6. Per E"lnar faug':l (red): FoU 1 Josted01a - sE~minart"3pport. 

(249 s. i 1987. 

7. Ola Kjeldsen (red.): Glasiologiske Ul dersøkeiser i Norge 
1984. (70 s.) 1987. 

a. Tron Laumann: En dynamisk modell for isbreers bevegelse. 
(17 s.) 1987. 

9. Jon Arne EIe, Bjørn-Thore Amundsen: BiotoPJusterings
prosjekt.et Status 1987. (21 s j :988. 

10. J. A. Eie, O. Fossheim, A. Hlelm-Hansen: Nytt rundskriv _~ 
RetningslinJer: KonseSJonssøknader vedr. vassdragsregu
leringer. (20 s.) 1981)-88. 

lI. K. Wold (red.): LomenprosJektet .. Råkdannelse ved utsllpp , 
innsjøer. (98 s.) 1988. Utgått. 

12. ø. A. Tilrem, H. A. Viken: Instruks for vannføringsmålinq 
med flygel. (50 s.) 1988. 

13. T. Laumann, N. Haakensen, B. Wold: Massebalansemålinger pA 
norske breer 1985,1986 og 1987. (46 s.) 1988. 

14. B. Krokli: Analyse av lavvannførlnger. (46 s.) 1988. 

15. I. K. Engen: Flommen på Sør- og Ost landet i oktober 1937 
(37 s.) 1988. 

16. H. ytterstad (red.): Erfaringer fra flomvarsling 1988. 
(21 s.) 1988. 

17. Per Einar faugli (red.): FoU-program 1988-1992. 
(57 s.) 1988. utgått 

18. Vidar Nebdal Svendsen: Flomavledning ved dammer. Erfarlnaf'f 
fra oktoberflommen 1987. (24 s.) 1989. 

19. V.N. Svendsen, E. Torblaa: Karbonatisering av betong, et 
problem på norske dammer? (21 s.) 1989. 

20. V.N. Svendsen, E. Torblaa: Alkali - tilslagreaksjoner. l not"5 rl ,,·, 

betongdammer. (33 s.) 1989. 

21. B. Jakobsen, T. Herfjord: A case study on optimal water 
management of small catchments, Aaros river in Norway. 
(20 s.) 1989. 

22. S. Homstvedt: Nedbørfelt i vassdragsregisteret. 1989. 
(kr. 250,-). 

23. M. Flood, T. Jensen, H. Stensby, S. Norbom, J. slapgård: Mulq 
vannkrafttilgang fram til år 2005. (77 s.) 1989. 

24. S. Homstvedt (red): vassdragsregisterets kartbok (137 5.1 IQ 
(kr. 1 100,-). 

25. B. Jakobsen, T. Herfjord: Vannbruksplan for Årosvassdragel 
(42 s.) 1990. 

26. P. E. Faugli: \'assdragsforskning mot år 2015. (234 s.) l'F"'. 



27 . G. Berg, P . E. Faugli (red): Etterundersø kelses progr aaaet
statusrapport . (89 s . ) 1990 . 

28 . J . A. Eie, J. Brittain : Biotopjusteringsprogrammet -status 1988 . 
(54 s . ) 19 9 0. 

29 . J. Britta i n , J .A. Eie: Biotpjusteringsprogrammet-status 19 8 9. 
( 49 s. ) 1990. 

30. N. R. Sælthun , J. Bogen , M. H. F l ood , T. Laumann, L . A. Roald, 
A.M . Tvede , B. Wold : Kl i maend ringer og vannressurser. 
( 105 s . ) 1990. 

3 1 . B. Andersen: Naturulykker, flom og skred. Samordning av innsats. 
Rapport f ra ~rbeidsgruppe . (1 6 s . ) 19 90 . 

32. T . Jensen , E. Kil land , A. Ko rva l d, S . Norbom, J. Slapgård: 
Utbygd vannkra ft pr. 01.01. 1990 . ( 48 s . ) 1990. 

33. K. Molke~srød: Etterkontroll av fundamentstabilitet ved 
hvelvdammer . (7 s .) 1990. 

34. G. Berg, P. E . Faugli : FoU-programmet "Vassdragsdrift" -
Statusrapport 1988/1989. ( 52 s) 1990. 

35. J. Bekken: Verneplan I V, Fuglefaunaen i vassdrag i No r d l and. 
(151 s.) 1990 . 

36. E.-B. Strømø, H. O. Bråtå: Friluftsliv/reiseliv i Vernep l a n IV, 
vass drag i søndre Nordland . (219 s . ) 1990. 

37. E . -B. Strømø og H. O. Bråtå: Friluftsliv/reiseliv i Vernep l an I V, 
'!assdrag i nordre Nordland. ( 451 s . ) 1990. 

38. E.-B. Strømø: Vernep l an IV, botanisk vurdering av vassdrag i 
nordre Nord l and. ( 1 3 9 s. ) 1 990. 

3 9. M. Elster , H. C. Olsen , J. Bogen: Verneplan IV, geofaglig 
vurderin9 av vassdrag i Aust- og Vest-Agder . ( 50 s.) 199 0 . 

" 40. M. Elster, H. C. Olsen , J . Bogen : Verneplan IV, geofag lig 
vurdering av vassdrag i Buskerud og Telemark. (103 s) 1 99 0 . 

41 . M. Elster, J . Bogen: Verneplan IV, geofaglig vurder ing a v 
vassdrag i Hedmark og Oppland . (6 4 s.) 1990. 

4 2. N. R. Sælthun, J. Bogen , M. H. Flood, T. Laumann, L. A. Roald , 
A. M. Tvede , B. Wold: Climate change impact on No r weg i an water 
resources . ( 45 s. ) 1990. 

43 . A. Kroken, P. E. Faug l i : Etterundersøkelser i Dokka. (182 s.) 
1 9 90 . 


