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Sammendrag: Forskningsprogrammet Vassdrags
miljø ble gjennomført i perioden 1997 - 2001. 

Sluttrapporten inneholder en omtale av programmet 
og en kort beskrivelse av de enkelte prosjektene som 
er gjennomført. Prosjektbeskrivelsene er gruppert 

etter de tre fagområdene: naturgrunnlag, analyse av 
inngrep, opplevelse og miljø. Her får prosjektene en 
kort omtale og referansehenvisning som gjør det 
mulig med videre fordypning. I tillegg er det tatt ut 
fire felt som har fått en mer grundig beskrivelse. 
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Forord 

Forskningsprogrammet Vassdragsmiljø ble gjennom
ført i perioden 1997 - 2001. Det har vært organisert 
av Norges vassdrag og energidirektorat. Hensikten 
med programmet har vært å bidra til å øke kunnska
pen om naturgrunnlaget, prosesser i vassdragsmil
jøet, konsekvenser av inngrep og tiltak i vassdrag, 
behov og metoder for å sikre et levende vassdrags
miljø og gjøre ervervet kunnskap tilgjengelig for for
valtning, forskning og allmennhet. 

Denne sluttrapporten inneholder en omtale av pro
grammet og en kort beskrivelse av de enkelte prosjek
tene som er gjennomført. ProsjektbeskriveIsene er 
gruppert etter de tre fagområdene: naturgrunnlag, 
analyse av inngrep, opplevelse og miljø. Her får pro
sjektene en kort omtale og referansehenvisning som 
gjør det mulig med videre fordypning. I tillegg er 
det tatt ut fire felt som har fått en mer grundig 
beskrivelse. 

Programmet har fått bevilgningen direkte fra stats
budsjettet. Ressurser ble også tilført gjennom arbeid, 
egen finansiering og annen subsidiering fra de delta
kende instanser. 

Per Einar Faugli var leder for den interne styrings
gruppen og Gry Berg var programleder. Rapporten 
er utarbeidet av Gry Berg, med bistand fra Per Einar 
Faugli, Eva Skarbøvik, Jan Henning L'Abee-Lund og 
Elisabeth Ringen. 

Oslo, november 2002 

Gry Berg 

4 



Sammendrag 

NVE har helt siden 1970-årene initiert FoU-aktiviteter 
for å bedre forvaltningskompetansen innenfor vass
dragssektoren. Ikke minst gjelder det miljøfaglige 

forhold som det fokuseres sterkt på i FoU-program
met Vassdragsmiljø (1997 - 2001). Det var også et for
valtningsbehov for videreføring av Etterundersøkel
ses-, Biotopjusterings- og Vassdragsdriftprogrammet 

og deres type prosjekter. 

Administra tivt har Vassdragsmilj øprogrammet vært 
organisert som et forskningsprogram under NVE, 
med en intern styringsgruppe, en programleder og 

en arbeidsgruppe. For perioden 1997 - 2001 var bevilg
ningen på 12 millioner kr. Ressurser ble også tilført 
gjennom arbeid, egen finansiering og annen subsidi
ering fra de deltakende instanser. 

Programmet skulle bidra til å øke kunnskapen om 
naturgrunnlaget, prosesser i vassdragsmiljøet, konse
kvenser av inngrep og tiltak i vassdrag, behov og 
metoder for å sikre et levende vassdragsmiljø og 
gjøre ervervet kunnskap tilgjengelig for forvaltning, 
forskning og allmennhet. Det ble også innledet et 
samarbeid med Energibedriftenes Landsforening og 
Direktoratet for naturforvaltning. 

Det er en stor spennvidde i prosjektene, fra grunn
vann og glasiologi, fisk, vegetasjon og til holdninger 
folk har til tiltak i vassdrag. Alle prosjektene, 
bortsett fra fire felt, er plasser i et av de tidligere 
omtalte tre fagområdene : naturgrunnlag, analyse 
av inngrep, opplevelse og miljø. Fagområdet natur
grunnlag omfattet glasiologi, erosjon og sediment

transport, metodeutvikling innen sediment og ero
sjon, bevaring av Tanaelva som lakseelv i naturtil
stand, snø, is og flom, vanntemperatur, grunnvann 
og markvann, vannbalanse, økologisk vannføring 

og geoinformasjon. Fagområdet analyse av inngrep 

omhandlet miljøkonsekvenser av inngrep, min
stevannføring, flerbruk av vassdrag, mini/mikro
kraftverk, vegetasjon, fisk og vannkvalitet. Fagområ-
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det opplevelse og miljø tok for seg restaurering av 

vassdrag, friluftsliv og landskap. Her får prosjektene 
en kort omtale og referansehenvisning som gjør det 

mulig med videre fordypning. 

Det er plukket ut fire felt som har fått en bredere 

omtale enn de andre prosjektene: Gråelva, Langfjord
jøkelen, Børselva og øyeren. 

Bakerst i rapporten er det en alfabetisk liste over alle 
referansene. 



Om programmet 

En sentral oppgave for Norges vassdrags- og energi

direktorat (NVE) er å sørge for en forsvarlig forvalt
ning av våre vassdrag. Man må ta tilbørlig hensyn 

både til behov for energi og til miljø i og omkring 
vassdragene. Særlig de miljømessige kravene interes
serer og engasjerer både fagfolk og allmennheten. Til 
dette arbeidet er det behov for å utvikle ny kunnskap 
og lære av tidligere erfaringer og forskning. 

Bakgrunn og hensikt 
NVE har helt siden 1970-årene initiert FoU-aktiviteter 

for å bedre forvaltningskompetansen innenfor vass
dragssektoren, og ikke minst når det gjelder miljøfag
lige forhold som det fokuseres sterkt på i FoU-pro
grammet Vassdragsmiljø (1997 - 2001). Det var også 
et forvaltningsbehov for videreføring av Etterunder
søkelses-, Biotopjusterings- og Vassdragsdriftprogram
met og deres type prosjekter. Enkelte prosjekter fra 
disse programmene ble direkte videreført i Vassdrags
miljø, i tillegg til nyetablerte prosjekter. Det ble også 
gitt støtte til dr.gradstudier, professor II-, amanueses 

Il-stillinger og studieturer. 

Det er viktig at de forvaltningsrettede problemstil
lingene blir ivaretatt og at NVE kan ta hånd om dette 
i sine egne forskningsprogram. FoU-aktivitetene må 
sees på som et supplement til de program Fors

kningsrådet gjennomfører. Det er forskningens nytte

verdi for utvikling av direktoratets forvaltningskom
petanse som er retningsgivende. 

Programmet skulle bidra til å øke kunnskapen om 
naturgrunnlaget, prosesser i vassdragsmiljøet, konse
kvenser av inngrep og tiltak i vassdrag, behov og 
metoder for å sikre et levende vassdragsmiljø og 
gjøre ervervet kunnskap tilgjengelig for forvaltning, 

forskning og allmennhet. Det ble satset på tre fagom
råder: naturgrunnlag, analyse av inngrep, opplevelse 
og miljø. Det ble også innledet et samarbeid med 
Energibedriftenes Landsforening og Direktoratet for 
naturforvaltning. 
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Organisering 
Administrativt har Vassdragsmiljøprogrammet vært 
organisert som et forskningsprogram under NVE, 

med en intern styringsgruppe, en programleder og 
en arbeidsgruppe. Forskningssjef Per Einar Faugli var 
leder (1997 - 2001) og avdelingsdirektørene fra Hydro
logisk avdeling, Arne Tollan (1997 - 1. juli 1998) og 

Kjell Repp (1. juli 1998 - 2001), og fra Vassdragsavde
lingen, Bjørn Wold (1997 -1. september 2000) og Are 
Mobæk (1. september 2000 - 2001), var medlemmer i 

styringsgruppen. Programleder Gry Berg var sekretær 

i styringsgruppen. 

Arbeidsutvalget ble ledet av Gry Berg (1997 - 2001) og 
besto ellers av Arne H. Erlandsen, Energibedriftenes 
Landsforening (1997 - 2001), Steinar Sandøy, Direkto
ratet for naturforvaltning (1997 - 2001), jan Henning 
L'Abee-Lund (1997 - 2001), Eva Skarbøvik (1997 -1. mai 
1998,1. mai 1999 - 2001), Aanund Kvambekk (1. mai 
1998 - 1. mai 1999), Anne Kronen Helgestad (1997 -

1998) og Bente-Sølvi Toverød, (1998 - 2000). 

Finansiering 
Bevilgningene til programmet ble gitt direkte over 
statsbudsjettet. For perioden 1997 - 2001 var bevilg
ningen på 12 millioner kr. Ressurser ble også tilført 

gjennom arbeid, egen finansiering og annen subsidi
ering fra de deltakende instanser. 

Prosjektområdene 
Det er en stor spennvidde i prosjektene, fra grunn
vann og glasiologi, fisk, vegetasjon og til holdninger 
folk har til tiltak i vassdrag. Alle prosjektene, unntatt 
fire områder, er plasser i et av de tidligere omtalte 
tre fagområdene: naturgrunnlag, analyse av inngrep, 

opplevelse og miljø. Naturgrunnlag tok for seg glasio
logi, erosjon og sedimenttransport, metodeutvikling 
innen sediment og erosjon, bevaring av Tanaelva som 

lakseelv i naturtilstand, snø, is og flom, vanntempe
ratur, grunnvann og markvann, vannbalanse, øko
logisk vannføring og geoinformasjon. Analyse av 
inngrep omhandlet miljøkonsekvenser av inngrep, 



minstevannføring, flerbruk av vassdrag, mini! 

mikrokraftverk, vegetasjon, fisk og vannkvalitet. Opp
levelse og miljø tok for seg restaurering av vassdrag, 

friluftsliv og landskap. Her får prosjektene en kort 

omtale og referansehenvisning som gjør det mulig 
med videre fordypning. 

Det er plukket ut fire områder som har fått en bre
dere omtale enn de andre prosjektene. Dette er områ
der som det blant annet har foregått forskning på 

i en lengre periode med flere forskjellige prosjekter 
og har fått bevilgning fra programmet alle årene. 
Gråelva og Langfjordjøkelen har flere referansehen

visninger. Det er ikke laget en sluttrapport fra disse 
prosjektene mens Børselva og 0yeren har sluttrap
port som referansehenvisning. I sluttrapporten er det 

henvist til flere referanser. 

Det ble avholdt temadager 18. og 19. juni 2001 om 
sikrings- og miljøtiltak i et leirvassdrag med Gråelva 

som eksempel. De siste ti årene har det vært arbeidet 
for å sikre elva og omkringliggende områder mot 
kvikkleireras, og omfattende forskning er utført på 
dyreliv og vegetasjon i og langs vassdraget. Temada
gene var et ledd i avslutningen av vassdragsmiljøpro

grammet. 

Bakerst i rapporten er det en alfabetisk liste over alle 
referansene i rapporten. 
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Prosjektbeskrivelser 

Det er plukket ut fire prosjekter som omtales grun
digere enn de andre prosjektene. Gråelva og Lang
fjordjøkelen har hatt mange forslqellige prosjekter 
og her er det laget en sammenfatning av disse og 

Vassdragsmiljøprogrammet har vært hovedfinansiør. 
Børselva og 0yeren er deler av større prosjekter 
hvor Vassdragsmiljøprogrammet har vært delfin an
siør. Etter disse fire prosjektene er prosjektene delt 
inn i tre kategorier: naturgrunnlag, analyse av inn
grep og opplevelse og miljø. Prosjektene under disse 
kategoriene er kort omtalt samtidig som referanse
henvisning gjør det mulig med videre fordypning. 

Gråelva 
NGI hadde i sitt landsomfattende kartleggingsar
beide av rasfarlige områder på 1980-tallet, utarbeidet 

faresonekart som dekket store deler av Skjelstad
marka. Derfor igangsatte NGI et relativt omfattende 
program for grunnundersøkelser i Gråelvaområde 
for å oppnå en nærmere kartlegging av kvikkleirens 
utstrekning, mektighet og styrkeegenskaper. Det 

samlete kvikkleirevolum var beregnet til ca. 150 mil
lioner kubikkmeter. Gråelva, som er et sidevassdrag 

til Stjørdalselva, drenerer området og eroderte stadig 
i de ustabile leirmassene. NVE utarbeidet en plan for 
erosjonssikring i og langs Gråelva i begynnelsen av 
1990-årene og arbeidet med erosjonssikringen startet 
i 1992. Elvebunnen og elvebredden har blitt plastret 

med sprengt stein som er stabil mot erosjon. På de 
mest rasutsatte stedene er hele dalbunnen hevet 1,5 

- 2 meter. Enkelte plasser er selve elveløpet flyttet og 

rettet ut for å unngå bratte og rasfarlige skråninger. 

Det er foretatt undersøkelser både på vannkvalitet, 
bunn- og fiskefauna, gytegrus, kartlegging av sedi
mentkilder og estimat av sedimentbudsjett, vegeta
sjon, oter, fugl, erosjon og sedimenttransport, og 

sensor for måling av bunntransport. Noen av under
søkelsene har pågått siden 1990 og er finansiert av 
andre FoU-programmer som da gikk i NVE. 

Ornitologiske forundersøkelser i forbindelse med sik
ringsarbeidet i Gråelva ble foretatt i 1993. De kvanti-
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Gråelva. før heving av elvebunnen og steinsetting. Foto: Gry Berg 1993 

tative takseringene av fuglefaunaen ble utført innen 
områder der det enda ikke var foregått noen tekniske 

inngrep. Takseringene viste at den gråordominerte 
ravineskogen hadde en artsrik fuglefauna som inne
holdt karakterisktiske arter fra flere fuglesamfunn. 
Dessuten var den totale territorietettheten relativt 
høy innenfor denne skogtypen. Gransanger, bokfink, 

rødvinge og gråtrost forekom mest vanlig. Det fore
liggende takseringsmaterialet skulle derfor danne et 
godt grunnlag for senere ornitologiske konsekvens-

Gråelva. foto tatt mens heving av elvebunnen og steinsetting foregikk. 
Foto: Gry Berg 1993 



Grå elva, 5 å r etter heving av elvebunn og steinsetting. Foto: Gry Berg 1998 

analyser med henblikk på effekter av forbygnings ar

beidet. 

Sedimenttransporten i Gråelva har gått betydelig ned 

etter erosjonsforbygningene begynte i 1992. Men den 

har ikke gått ned i hele måleperioden. Den avtakende 

trenden fra 1992 med 163 000 tonn til 12 000 tonn i 
2000, fikk et avbrudd i 1997 da sedirnenttransporten 

økte kraftig fra 16 000 tonn i 1996 til 100 000 tonn i 

Berger, H.M., La mberg, A., Fleming, I.A. , Hindar, K. 
og Fjeldstad, H.P. 2001. Etablering av gyteområder for 
sjøaure og laks i Gråelva i Stjørdal i Nord-Trøndelag 
1999 - 2000. NINA Oppdragsmelding 678:1-27. 

Berger, H.M. 2000. Gråelva gytegrus. NINA, intern 
rapport 2000. 

Berger, H.M., Breistein, J.B., Nøst, T.H . og Larsen, B.M. 
1994. Effekter av redusert slamtilførsel på vannkvalitet, 
bunn- og fiskefauna i Gråelva. Forundersøkelser 1990-
1992. NINA Oppdragsmelding 291 :1-35. 

Berger, H.M., Breistein, J.B., Larsen, B.M. og Nøst ,T.H. 
1997. Gråelva - Mindre leirslam gir mer bunndyr og 
f isk. Sluttrapport 1991 - 1995. NINA Oppdrags
meiding 468:1-42 . 

Bønsnes, T.E. og Bogen, J. 2001 . Sedimenttransporten i 
Gråelva i perioden 2001. NVE-oppdragsrapport Bnr. 6 
2002. 

Bønsnes, T. E. og Bogen, J. 2001. Sedimenttransporten i 
Gråelva i perioden 1991 - 2000. NVE-dokument nr. 10 
2001. 

Bønsnes, T., Bogen, J. og Husebye, S. 2000. Effekten 
av erosjonsikring på sedimenttransporten i Gråelva, 
Nord-Trøndelag. NVE-rapport nr. 12 2000. 

Bønsnes, T.E. og Bogen, J. 2000. Sedimenttransport 
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1997. I 2001 økte sedimenttransporten til 18500 tonn. 

Grunnen til at sedimenttransporten ikke minker i 

direkte kontakt med etablering averosjonsforbygnin

ger, kan være den naturlige variasjonen i sediment

transport som finnes i alle vassdrag. Hyppigheten av 

flommer og nedbørforhold varierer ofte sterkt gjen

nom sesongen og fra år til år. Denne variasjonen kan 
overskygge effekten averosjonsforbygning. 

i Gråelva, resultater fra 1999. NVE HM-notat 8/2000. 
Bønsnes, T.E. 1999. Sedimenttransport i Gråelva, 
resultater fra 1998. NVE HM-notat 7/99. 

Husebye, S. 1997. Endringer i erosjonsprosesser og 
sedimenttransport som følge av forbygninger og 
erosjonssikringstiltak; Gråelva i Nord-Trøndelag. 
NVE HM-notat 11/97. 

Jonsson, N. 2000. Hvordan påvirker steinsetting den 
biologiske produksjonen i et vassdrag? 0rret- og 
invertebratundersøkelser i Gråelva, Nord-Trøndelag. 
NINA, intern rapport 2000. 

Jonsson, N. 1998. Hvordan påvirker steinsetting den 
biologiske produksjonen i et vassdrag? 0rret- og 
invertebratundersøkelser i Gråelva, Nord-Trøndelag. 
NINA, intern rapport 1998. 

Jonsson, N. 1997. Hvordan påvirker steinsetting den 
biologiske produksjonen i et vassdrag? 0rret- og 
invertebratundersøkelser i Gråelva, Nord-Trøndelag. 
NINA, intern rapport 1997. 

Bogen, J., Berg, H. og Sandersen, F. 1993 . Forurensning 
som følge av leirerosjon og betydningen av erosjonsfo
rebyggende tiltak. Sluttrapport. NVE Publikasjon nr. 21 . 

Sandersen, F. 1993. Gråelva, Stjørdal. Kartlegging 
av sedimentkilder og estimat av sedimentbudsjett. 
NGI rapport 1993. 



Allerede i dag kan man se endringer i vannkvaliteten 
og redusert sedimenttransport er en viktig årsak til 

denne bedringen av miljøtilstanden. 

Når det gjelder bunndyr og fisk så er de steinsatte 

områdene et bedre habitat for yngel og ungfisk enn 
tidligere. Steinsettingen har redusert utvasking av 
leire som har ført til klarere vann og mindre slam 
på vegetasjon og steiner i elva og større variasjon i 

bunnsubstratet. Kombinasjonene av kulper og stryk
partier med varierende steindekke vil føre til større 

produksjonsareal for bunndyr og flere attraktive 
steder både for yngel, ungfisk og eldre årsklasser av 
fisk. 

For ytterligere å forbedre vilkårene for fisk har det
blitt lagt ut gytegrus på flere strategiske strekninger i 
elva. Gytegrusen består av finkornete masser, hvilket 
gir fiskene meget gode betingelser for gyting. Det 
ble funnet årsyngel (deriblant laks og sjøørret) på 

alle strekningene med gytegrus. Yngeltettheten nå er 
langt større enn ved oppstarten av anleggsarbeidene 
i Gråelva. 

Sikringsarbeidet går nå inn i en ny fase der sidebek

kene til Gråelva skal sikres. Det vil trolig ta ti nye år 
før arbeidet i Gråelva er avsluttet og det er først da en 
kan studere de endelige virkningene etter sikringsar
beidet. 

Langfjordjøkelen 
Glasiologiske og hydrologiske undersøkelser på Lang
fjordjøkelen har pågått i periodene 1989 -1993 og 
1996 - 2002. Studier av kart og flybilder viser at den 

østlige utløperen av Langfjordjøkulen trakk seg til
bake ca. 750 m i perioden 1966 -1999. Frontmålinger 
viser at breen fortsatt trekker seg tilbake og i løpet 

av 4-årsperioden 1998 - 2002 har tilbakegangen vært 
ca. 150 m. Siden 1989 har breen hatt et samlet under

skudd på 7,6 m vannekvivalenter som tilsvarer ca. 28 
mill. m 3 vann. 

Hovedformålet med sedimenttransportundersøkel
sene er å få kjennskap tillangtidsvariasjonene av 
suspendert materiale fra Langfjordjøkelens østvendte 
brearm. Dette er gjort ved å analysere bunnsedimen
tene i Førstevann som ligger ca. 1,7 km fra brefron
ten. Tidligere (1989-1996) ble suspensjonstransporten 

i elva fra breen målt direkte med en automatisk 

målestasjon plassert ca. 800 m fra brefronten. Som
meren 1994 og 1997 ble det dessuten utført manuelle 
målinger der breelva munner ut i Langfjorden. 
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Langfjordjøkelen. Foto: Hallgeir Elvehøy 1999 

I 1999 ble det i Førstevann tatt opp sedimentkjerner 

av de øvre 30 til 80 cm av bunnsedimentene i 15 
lokaliteter. Tre av prøvene fra vannets dypeste deler 

(ca. 60 m dyp) ble analysert og beskrevet i 2000. Disse 
inneholdt laminerte (varvige) avsetninger tilbake til 

ca. 1860. Analyser av de resterende 12 prøvene ble 
i hovedsak konsentrert om materiale avsatt fra ca. 
1930 til 1999. Disse viser tydelig at sedimenttilfør
selen til Førstevann gradvis har avtatt i takt med 
breens tilbakegang, og at en stadig større andel av 
materiale har blitt avsatt på elvesletta fremfor breen. 
Det samme viser også kontrollmålinger av sediment

konsentrasjonene i elvevannet som reduseres med 
ca. 60 % på strekningen fra brefronten til sedi
mentstasjonen. Det betyr dermed at målingene 
i målestasjonen dessverre ikke reflekterte breens 
reelle finsedimentproduksjon. Bunnsedimentanaly
sene viser for øvrig også at av det materiale som 
passerer sedimentstasjonen avsettes 68 % vesentlig i 
Andrevann, noe som stemmer bra med tidligere kon
trollmålinger direkte i elva (63 %). Kontrollanalyser 
av de tre prøvene som ble beskrevet i 1999 viser at 

tolkninger av materialet avsatt i Førstevann før ca. 
1930 er noe usikre. Dette skyldes i første rekke at 
brefronten da sto i kanten av den nedre sanduren 

ved Andrevann, og at en liten sidearm av breen også 



drenerte direkte til Førstevann. Dermed var mate
rialtilførselen til dette vannet såpass stor at det 
er problematisk å skille årlige sediment-avsetninger 
(såkalte varv) fra bl.a. flomavsetninger, som da trer 

tydelig fram i bunnsedimentene. Det er forbausende 

god korrelasjon mellom analysene av de siste 40 års 
avsetninger basert på bare tre prøver fra vannets 

dypeste parti, sammenliknet med analyser og tolk

ning av samtlige 15 prøver. 

KjølImoen, B. 2001 . Breundersøkelser på 
Langfjord-jøkelen i 2000. NVE HB-notat 01/2001 . 

KjølImoen, B. 1999. Breundersøkelser på 
Langfjord-jøkelen 1998. NVE-dokument nr. 2 1999. 

KjølImoen, B. 1997. Breundersøkelser på 
Langfjord-jøkelen. NVE HB-notat 7/97. 

KjølImoen, B. og Olsen, H.C. 2002. Langfjordjøkelen 
i Vest-Finnmark. Glasiohydrologiske undersøkelser. 
NVE-dokument nr. 4 2002. 

Børselva 
Minstevannføring og begroingsproblematikk har 

vært gjenstand for diskusjon i Børselva i perioden 
1997 - 2001 i forbindelse med et endelig manøvre
ringsreglement for vassdraget. Det skal også foretas 

en nødvendig opprenskning og restaurering av dette 
vassdragsavsnittet. 

Målsettingen med Børselvprosjektet er omfattende, 
blant annet på grunn av de mange ulike brukerinte
ressene i vassdraget. Dette sammen med vassdragets 
egenart (lavlandsvassdrag -verneverdier mm) gj ør 

at oppgaven blir omfattende og innehar mange ele-

Gj engroing i Børselva Foto: Jan Henning L·Abee-Lund 
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menter av nybrottsarbeide. Det har (så langt en har 
kunnet bringe på det rene) ikke vært utført tilsva
rende oppgaver i Norge. Dette innebærer at prosjek
tet må ha elementer av forskning og at resultatene 

og kunnskap som bringes frem gjennom arbeide kan 

komme senere prosjekter til gode. Det er også rimelig 
å anta at denne problemstillingen blir mer og mer 

etterspurt i årene fremover (restaurering og forvalt
ning av regulerte vassdrag - skjøtselsplaner 0.1.). 

For å kunne komme med et forslag til endelig 
manøvreringsreglement for Børselv-vassdraget var 
det behov for detaljerte data om vannføring og fall
forhold på strekningen utløp Børsvann til Grunn

vannet. Hydrologiske målestasjoner er satt opp og 
tverrprofiler er oppmålt. Erosjonen i en jordbrukska

nal som ble bygget tidlig på 60- tallet ble tidlig i 

arbeidet pekt på som et betydelig forurensingspro
blem . Kanalen har årlig frem til høsten 2000 tilført 
vassdraget betydelige mengder med slam (ca. 10 000 
m3). Dette har før til en oppfylling av store deler av 

vassdraget. Nå er kanalen stabilisert. 

Resultatene av månedlig prøvetaking på 10 måle
punkter i vassdraget viser i utgangspunktet god vann
kvalitet, men samtidig en vannkvalitet som i meget 
stor grad er preget av et høyt innhold av plante

næringsstoffer tilført fra jordbruksaktiviteten langs 
vassdraget. Disse tilførslene er langt større enn det 
vassdraget kan tåle selv om vassdraget ikke hadde 
vært regulert. Det kan derfor konkluderes med at de 
fysisk kjemiske målingene i hovedvassdraget viser at 
Børselva er sterkt overbelastet. Visuelt kommer dette 
til uttrykk gjennom en kraftig gjengroing. Vurderes 
resultatene fra vannprøvens innhold av total fosfor 



opp mot SFTs kriterier i systemet for vurdering for 
miljøkvalitet i ferskvann gir dette Børselva tilstands

klasse 4: Dårlig. Det er behov for en kraftig reduksjon 
av kildene før vassdraget kan åpnes opp, ellers vil eu
trofisituasjonen bare flytte seg nedover i vassdraget. 
Vegetasjonen i elva er svært frodig og fram til 1997 
har det vært en økning av helofyttvegetasj on. I dag 
dekker denne nesten 70% av elva, og de mest domine
rende artene elvesnelle og starr hadde henholdsvis 
31 % og 34% dekning. Elvas øvre og nedre deler var 
i 1997 kraftig gjengrodd med bare enkelte åpne 

partier. I de sentrale delene ved Djupvika var det 
derimot et forholdsvis stort åpent vannspeil med 
vanndybder på 4-5 m. I 2001 og 2002 ble det gjennom

ført arbeid med ulike fYsiske tiltak for å begrense 
vegetasjonen i vassdraget. 

Resultatene av prøvefiske viser at garnfisket ga 
gode fangster av ørret. Fisken viste god vekst og kon
disjon og relativt høy middelvekt. Størrelsesfordelin
gen antyder at det er for liten rekruttering. Fisken 
hadde en svak usmak som kan skyldes vannkvali
teten og/eller alger på grunn av stor tilførsel av 
næringssalter. I Durmålselva, Botneelva og i utløpet 

av Åsvann ble det fisket et relativt stort antall yngel 
av ørret. I Børselva ble det ikke registrert yngel av 
ørret. Stingsild ble fisket på alle lokaliteter. Røye 

ble ikke registrert under prøvefisket i 1998, men 
enkelte eksemplarer ble registrert under prøvefisket 
året etter like nedenfor dammen i Børsvann. Fore
slåtte tiltak for å forsterke fisket i vassdraget peker på 

behovet for en reduksjon av forurensningstilførslene, 
økt vannføring (spyleflommer) og behovet for å åpne 
gjengrodde områder. En åpen vannstreng i Børselva 
vil gi ørreten i Grunnvann mulighet til å utnytte øvre 
deler av Børselva til gyting. 

Målet videre framover er å finne frem til metoder 
og tiltak som gir en best mulig stabilisering av forhol
dene i framtiden og da med en tilstand i vassdraget 
som i så stor grad som mulig tilfredsstiller de ulike 
interesser og brukere både i, av og ved vassdraget. 

Aanes, K.J. 2002. Børselvprosjekt et. Rapport nr. 8. 
Sluttrapport for delprosjektet: Minstevannføring og 
begroingsproblematikk i Børselv-vassdraget. 
NIVA Rapport LNR 4560-2002. 
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øyeren 
Målsettingen til de miljøfaglige undersøkelser som er 

utført i 0yeren i perioden 1994 - 2000 kan kortes ned 
til: 
1. Å belyse reguleringens betydning for naturver
diene knyttet til vannkvalitet, erosjon og sedi
mentasjon, vannvegetasjon, bunndyr, fisk og fugl. 

2. Å gi naturfaglig kunnskap som kan nyttes til å 

eventuelt modifisere manøvreringsreglementet. 

Vinternedtapping og våroppfylling 

Ut fra et vannkvalitetssynspunkt er det en fordel at 

vinternedtappingen skjer sent, og helst etter isleg
ging. Da forhindrer man tilgrumsing av vannet ved 
at bølgene får slå mot blottlagte sedimentbanker. Av 
samme grunn er det en fordel med tidlig våropp
fYlling. Den senere vinternedtappingen er også en 
fordel for bunndyrene ved at dødeligheten som skyl
des innfrysning reduseres. Det vil også være en fordel 
for fisk, særlig fiske unger, som får tilgang til vege ta
sjonsrike gruntområder, hvor de både kan finne skjul 
og mat lenger utover høsten. For vannvegetasjonen 

er tidspunkt for vinternedtappingen ikke kritisk da 
vannplantene i 0yeren er godt tilpasset tørrlegging 
på den kalde årstiden. For våtmarksfuglene er det 

imidlertid ikke noen fordel at det blir for tykk is før 
0yeren senkes da tykke isflak kan redusere tilgjen
geligheten til sedimentflatene for fuglene på tidlig 
vårtrekk. Men det er også et poeng for fuglene at 

ikke for mye bunndyr stryker med pga. innfrysing. 
Med hensyn til erosjon vil den senere vinternedtap
pingen føre til at frosten vil få virke kortere tid i 
sideskråningene langs elveløpene, noe som vil redu

sere frostgenerert erosjon og utrasinger. Likeledes vil 
bølgegenerert erosjon av blottlagte strender skje i en 
kortere periode. 

Deltaet i Nordre øyeren. Foto: Fjelianger·Widerøe AS 



For fuglene vil det være en fordel å tappe øyeren 
langt ned i april, gjerne ned til LRV, og det er også 
viktig å holde den lave vannstanden så langt som 
mulig utover i mai. Her er det en konflikt med tidlig 

gytende rovfiskarter, spesielt gjedde, der det er viktig 
at øyeren fYlles opp til nedre del av strandsonebelte 
i slutten av april til første uke i mai. Sterkt stigende 
vannføring på lav vannstand om våren kan ha en stor 
eroderende virkning. Sen vinternedtapping (februar! 
mars) og mer konstant og høy vannstand resten 
av året, kan øke sideveiserosjonen og føre til bank
dannelse i elveløpene. Langvarige perioder med kon
stant vannstand er imidlertid gunstig for utvikling 
av grunne laguner. For vegetasjon og bunndyr er det 
ikke avgjørende når i mai våroppfYllingen skjer. 

Vannstand om sommeren 
Med hensyn til vannkvalitet ønskes mest mulig kon
stant vannstand rundt kote 101,34 moh. (4,8 m), eller 
noe høyere, fra medio juni og utover til midten av 
september. Begrunnelsen for dette ligger først og 
fremst i at det da vil skje mindre bølgegenerert til
grumsing fra gruntområdene i nordre Øyeren. For 
vannvegetasjonen vil det være gunstig om vannstan
den synker svakt utover sommeren fra kote 101,34 
moh. etter vårflommen til ca. 101,19 moh. i begyn
nelsen av august. Vegetasjonen vil bli dårlig utviklet 
hvis det er høy vannstand i denne perioden, noe som 
kommer av at lyset må trenge gjennom mye vann 
for å nå ned til plantene så lenge de er små. Med 
hensyn til fisk ønskes vannstanden forholdsvis stabil 
rundt 101,34 moh. om sommeren, slik at årsungene, 
spesielt gjedde, kan søke skjul i vegetasjonsbeltet. 
Velutviklet vannvegetasjon er svært viktig for fisk, 
noe som gjør at vannstander som er gunstig for vege
tasjon også vil være gunstig for fisk. For fugl er det 
ikke noe særlig krav til vannstand før høsttrekket 
begynner i midten av juli. Trekket av vadefugler varer 
til midt i september. I denne perioden er det ønskelig 
med svakt synkende vannstand til 101,04 moh. eller 
lavere midt i september, slik at nye ferske mudder
flater blir tilgjengelig for beiting hver dag. Ved vann
stander over 101,34 moh. reduseres mengden fugl 
under høsttrekket dramatisk og ved vannstander over 
101,54 moh. er alle borte. Bunndyrene har ikke noe 
spesielle krav til vannstand innenfor de rammene det 
er snakk om i denne perioden. 
Pendling av vannstanden fra august og utover synes 
å skape problemer for nærmest alle naturverdiene. 
For bunndyr så det imidlertid ikke ut til å bety så 
mye. For fugl kunne også ulempene bli små, eller 
fraværende om pendlingen ble gjort rundt et lavere 
vannstandsnivå. 

Vannstand om høsten 
Etter midten av september er flere av de undersøkte 
naturverdiene mindre følsomme overfor over
skridelse/underskrivelse av bestemte vannstander. 
Det er imidlertid et generelt ønske at vannstanden 
ikke går under 101,34 moh. før vinternedtappingen 
starter. Det er særlig fisk og vannkvalitet som vil ha 
fordel av dette. 
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Akershus Fylkeskommune 2002. Miljøfaglige under
søkelser i 0yeren 1994 - 2000. Hovedrapport. 



Briksdalbreen rykker framover. Foto: Gry Berg 

Naturgrunnlag 
Målet med denne delen av programmet var å skaffe 
til veie ny og økt kunnskap om naturgrunnlaget og 

prosesser i vassdragsmiljøet. Innunder her kommer 
bLa. materialtransport i vassdrag, erosjon, glasiologi, 
grunnvann, klima og hydrologi. 

Glasiologi 
Gjennom regional breovervåking har om lag 120 nor
ske breers front- og arealendringer blitt undersøkt. 
Breene har gjennomgått store endringer det siste år

hundret. I hovedtrekk har så å si alle breene vært i til
bakegang til 1960-årene, men siden da har breene 
hatt ulik utvikling både lokalt og regionalt. I Sør
Norge ble de største frontendringer funnet for Kjenn
dalsbreen med + 920 m og -1050 m for Lodalsbreen, 
begge to utløpere fra Jostedalsbreen. Breene på Sunn
møre har økt lite i areal, og frontposisjonen har 
ikke endret seg. Det samme gjelder utløperne på den 

nordligste delen av Ålfotbreen. I Jotunheimen har 
seks av de sju undersøkte breene hatt en tilbaketrek
ning. På Jostefonn har utløperne i sørøst hatt en tilba
ketrekning, men i nordvest har det ikke vært noen 

endring. I Svartisenområdet i Nordland har Engabre
en gått fram ca. 150 m siden 1968, mens Høgtuvbre
en har smeltet ca. 700 m tilbake fra 1972. Tilsvarende 
lokale variasjoner ble funnet i Okstindan og Blå
mannsisen, mens alle de undersøkte breene i de tre 

nordligste områdene i Nord-Norge (Skjomen, Troms 
og Finnmark) har redusert sitt areal siden 1960-årene. 
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Sorteberg, H.K. 1998. Regional breovervåking 
i Sør-Norge 1997. NVE-rapport nr. 8 1998. 

Andreassen, L.M. (Ed.) 2000. Regional change of 
glaciers in northern Norway. NVE, Report No. l , 2000. 

Erosjon og sedimenttransport 
Oldenelv i Sogn og Fjordane fylke representerer et 

vassdrag som påvirkes av fremrykkende breer. Her 
har derfor endringer i erosjons- og sedimenttran
sportprosessene og i sedimentkilder blitt undersøkt. 

Økt kunnskap om disse forhold vil bLa. være av inter
esse for tolkning av avsetninger etter "den lille istid". 

Målinger for å se på dynamikken til bre tunga til 
Briksdalsbreen er også foretatt. Økningen av materi
altransporten fra 1976 til 1996 var på ca. 250%. Det 
viser med all tydelighet at brefremstøtene som har 
pågått også virker markert inn på de fluviale proses
ser og materialbudsjettet i vassdraget. Briksdalsbreen 
har fra 1987 til 1996 gått fram ca. 400 m . Fra 1996 og 
til 2001 har den gått tilbake ca. 35 m. 

Husebye, s. 1997. Erosjon og sedimenttransport i 
felt med fremrykkende breer; Oldenelv i Sogn og 
Fjordane fylke. NVE HM-notat 24/97. 

Elvehøy, H. (red.) 1998. Briksdalsbreen. 
NVE HB-notat 3/1999. 



I Gaula i Trøndelag har det blitt gjennomført en 
sammenstilling av vannføringsdata med vannkvalitet 
for perioden 1980 til 1997. Undersøkelsen viser at 
vannføringen er en styrende faktor for vannkjemien. 

Studier på fisk i 1997 og 1998 viste ingen dramatiske 
endringer i tettheten på årsyngel av laks og ørret i 
det slampåvirkede området. Det ser derfor ikke ut til 

at slammet påvirker gyteforholdene i betydelig grad. 

Godtland, K., Hindar, K. og Arnekleiv, J.V. 199B. 
Tilslamming av Gaula. Årsaker og konsekvenser for 
vannkvalitet og livet i elva. SINTEF, NINA og NTNU. 
SINTEF-rapport STS 22 A98404. 

Det er blitt utført undersøkelser av effekten av grus
uttak på de morfologiske og hydrauliske forholdene 
i Bøvra-Medalen. Senkningen av elveløpet har til nå 
ikke ført til noe problemer for veien eller bruer. 
Videre har senkningen vært positiv for gårdbrukerne 
på grunn av lavere grunnvannstand under vekstpe

rioden og mindre problemer med flom. 

Berg, G. og Fergus, T. 1998. The morphological and 
hydraulic impacts of gravel-mining in the Bøvra, 
Norway. NHP Report No. 441998. 

Hensikten med å undersøke stabilitet i kvikkleire, 
Røesgrenda i Verdal, var å se på sammenhengen 

mellom skredaktivitet, porevannstrykk og værpara
metre i et kvikkleireområde. De undersøkte skrånin

gene befinner seg i det forbygde området hvor det 
fortsatt foregår små skred. Foreløpige konklusjoner 
av undersøkelsen viser at porevannstrykket i leira har 
ingen særlig korrelasjon til nedbør- og smeltevanns

infiltrasjon i grunnen. Sannsynligvis har tørre perio
der med nedgang i kapillærkreftene større påvirk
ning på stabiliteten enn det positive porevannstryk

ket. 

Larsen, J.O. 1998. Stabilitet i kvikkleire, Røesgrenda i 
Verdal. Institutt for geoteknikk, NTNU. Intern. 

Metodeutvikling innen sediment og erosjon 
Det er et klart behov for økt kunnskap om trans
portprosessene til bunnmaterialet i vassdrag, inklu
dert målemetodikk og matematiske modeller. Dette 
er bl.a. viktig for å kunne si noe om virkninger av for

skjellige inngrep. Det ble derfor utført en gjennom
gang av internasjonal litteratur om bunntransport
prosesser i grus- og steineiver. Resultatet ble en rap

port som beskriver de siste 20 års utvikling innenfor 
fagfeltet. 
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Fergus, T. og Bogen, J. 1998. Bunntransport i 
vassdrag - en gjennomgang av internasjonal 
litteratur. NVE-rapport nr. 4 1998. 

Det er et mål for forvaltningen å forbedre mulig
hetene for å fastsette grenser for masseuttak, samt å 

gi sikrere konsekvensanalyser av andre inngrep, som 

f. eks vannkraftutbygging. Det er også ønskelig å for
bedre mulighetene til å iverksette tiltak og forhindre 
negative virkninger. Imidlertid er det en utfordring 

å måle bunntransporten i vassdrag. Det ble derfor 

igangsatt en utvikling aven sensor for måling av 
bunntransport. Sensoren har blitt testet ut i tre vass
drag, Bayelva på Svalbard, Gråelva i Trøndelag 
og elva fra Nigardsbreen, og har vist lovende resul

tater. Arbeidet har derfor fortsatt etter at Vass
dragsmiljøprogrammet ble avsluttet. 

Bogen, J. og Møen, K. 2002. Bed load measurements 
with a new passive ultrasonic sensor. In: J. Bogen, 
T. Fergus and D. Walling (Eds.) (Erosion and sediment 
transport measurement: Technological and methodo
logical advances. Volume of extended abstracts from 
the international workshop in Oslo 19 - 21 June 2002). 

ClampOn Energy AS. 1998. Forsøksserier i testrigg for 
utvikling av passiv akustisk sensor for å registrere 
bunntransport i vassdrag. Rapport: C E 32.01.001.98. 

Gaula tilslammes ved at vannet graver i blottlagt 
leire i elvebunnen. Georadarundersøkelse av sedi

menter i Gaulas elvebunn ble foretatt for å sjekke 
hvor tykt dekklaget av grus og stein var i elva. Meto
den fungerte meget godt for kartlegging av tykkelsen 
til dekklaget over leira i Gaulas elveløp. Langs de 
aller fleste profilene har det vært mulig å se en klar 
og utholdene reflektor i overgangen mellom leirdo
minert materiale og overliggende sand- og gruslag. 
Tykkelsen varierte på mellom 1,5 - 8 m. 

Sensor for måling av bunntransport i Bayelva på Svalbard er montert. 
Foto: Gry Berg 1999 



Lauritsen, T. 1998. Georadarundersøkelse av sedimen
tene i Gaulas elvebunn. NGU Rapport 98.147. 

Bevaring av Tanaelva som lakseelv i naturtilstand 

Dette prosjektet utføres i samarbeid mellom Finland 

(Lappland miljøsenter, LAP) og Norge (Fylkesmannen 
i Finnmark og NVE) og har resultert i to delrapporter. 
Tanavassdraget framstår i dag som et unikt vassdrag 
i naturtilstand og det er viktig å opprettholde denne 

situasjonen også i framtiden. Det nære samarbeidet 
mellom norske og finske myndigheter som er utviklet 
gjennom dette prosjektet gir et solid utgangspunkt 

for felles bestrebelser til beste for Europas viktigste 
lakseelv. 

Erosjon og sedimenttransport i Tanaelva har kartlagt 
og posisjonsfestet til sammen 83 erosjonsstrekninger 
langs grensestrekningen av vassdraget. Transporten 
av suspenderte sedimenter er undersøkt og endringer 
som har skjedd mellom 1974 og 2000 er kartlagt ved 
hjelp av flybilder. Erosjonens virkning på nærings
livet er også kartlagt ved hjelp aven spørreunder
søkelse og det er utarbeidet felles anbefalinger om 
arealbruk og vassdragstiltak i Tanadalen. 

Vandringshindre for fisk i Tanas sideelver og -bekker, 
samt konsekvenser av veibygging er også undersøkt. 
Vandringshindre som er laget ved menneskelige inn
grep i Tanavassdragets sideelver og -bekker er kart
lagt, først og fremst i forbindelse med veibygging 
på riksgrense strekningen av Tanaelv og Anarjohka. 
Det er undersøkt 77 elverfbekker på finsk side og 
68 på norsk side. Kryssingspunktene ved vei er delt 
i 6 kategorier, alt etter forbedringspotensialet for 
fiskens oppvandring. Oppvandringsforholdene ved 
større gyteeiver er også undersøkt. 

Som en del av prosj ektet ble det på finsk side høsten 
2000 gjennomført 4 pilotprosjekter i form av utbe
dring av vanngjennomføringer. På norsk side ble 
det gjennomført pilotprosjekt med utbedring ved to 
objekter. Ved nybygging, vedlikehold og oppgrade
ring av alle typer veier, må det alltid tas hensyn til 

fiskens vandringsmuligheter i bekker og elver som 
veien krysser. Eventuelle feil må rettes opp ved vedli
kehold og oppgradering av gamle veier. 

Fergus, T. og Ronka, E. (red.) 2001. Erosjon og sedi
menttransport i Tanaelva. NVE-rapport nr. 4 2001. 

Fergus, T. (red .) 2001. Vandringshindre for fisk i 
Tanas sideelver og -bekker, konsekvenser av veibyg
ging. NVE-rapport nr. 3 2001. 
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Skråningserosjon i Tana. Foto: Gry Berg 1999 

Snø, is og flom 
Det er behov for bedre faglig grunnlag for vurderin

ger i forbindelse med varsling av isgang og vann
standsendringer i forbindelse med is , risiko og sår
barhetsanalyser, erosjonssikring og vassdragsforvalt

ning. Undersøkelser og vurderinger er foretatt i 
Tanavassdraget og Neidenvassdraget. 
Det har vært foretatt målinger av istykkeiser og 
observasjoner av utviklingen av isforholdene, spesielt 
under islegging og isløsning. Resultatene av arbeidet 

er brukt som innspill i flomsonerapporten som er 
utarbeidet for Karasjok. Tilsvarende har resultatene 
av arbeidet vært innspill til et felles Interreg-prosjekt 
mellom norske og finske vassdragsmyndigheter. 
Isundersøkelsene blir årlig formidlet til Fylkesman

nens beredskapsavdeling i Finnmark som grunnlag 
for forberedelser av eventuell flomberedskap. 
Den tidligste observerte isløsning i perioden fra ca. 
1850 til i dag inntraff våren 2002. Det er overras
kende liten forskjell på istykkelsen fra år til år. Forlø
pet av isløsningen og eventuell isgang og oversvøm
melser avhenger særlig av værutviklingen fra midten 

av april til elva er isfri. 

Asvall, R.P. og Hoseth, K.A. 1999. Isforhold i 
Finnmark. NVE HM-notat 19/1999. 

Lier, Ø.E. 2002. Flomsonekart, Delprosjekt Karasjok. 
NVE, Flomsonekart nr. 1 2002. 

NOSIT er et verktøy som er utviklet for å styrke 
NVEs operasjonelle snøinformasjonstjeneste. Dette 
verktøyet er blitt utviklet ved hjelp av midler fra 
Vassdragsmiljøprogrammet, og har bidratt til at det 

nå kan lages oppdaterte landsdekkende snøoversikter 



på døgnbasis . Dette er viktig for bl.a. nasjonal flom

varsling og kraftforvaltning, samt for energimarke

det og klimaendringstudier. 

Engeset, R. 2000. NOSIT - utvikling av NVEs ope
rasjonelle snøinformasjonstjeneste. NVE-dokument 
nr. 1 2000 

MUFFO er en metodisk gj ennomgang av flom og flom

fare i hoved- og sidevassdrag for å forbedre areal

disponering. I prosjektet ble det laget et kart over 

Jostedøla som viser dekket areal fra en vannføring til

svarende 100 års flom. Dette kartet viser at området 

vest for elva er godt sikret mot en 100 års flom. Selv 

en 1000 års vannføring er godt sikret. Uten sikring vil 

1000 årsflommen totalt oversvømme Myklemyr. 

Høydal , Ø.A. og Sandersen, F. 1999. Metoder for å 
utarbeide faresoner i flomutsatte områder (MUFFO). 
NVE-dokument nr. 101999. 

Vanntemperatur 

En undersøkelse av vanntemperaturendringer i 
bratte vassdrag har sett på forskjellene mellom felter 

med mye snø og breer, og felter som blir tidlig snø

frie . Målingene i Vinddølva, som Statkraft har målt 

i tre sesonger, viser at en sesong er for lite for 

en eksakt dimensjonering av oppvarming/nedkjøling 

ned et vassdrag. Men noen konklusjoner kan likevel 

trekkes . 

Ned en bratt elv med stor breandel i nedbørfeltet 

skjer det, i tillegg til falloppvarming, en oppvarming 

på grunn av varmeoverførsel fra luft til vann. Til

leggsoppvarmingen ser ut til å ligge i området 0.5 

-1.0 °C og holder seg stabilt gjennom sommerseson

gen. Mens ned en bratt elv med et tidlig snøfritt 

nedbørfelt er det sjelden ytterligere oppvarming enn 

falloppvarmingen. Hvis vannføringen er liten, lufta 

tørr og det er stor andel av fosser, kan fordamping 

føre til en nedkjøling av vannmassene. I perioder kan 

dette til og med overgå falloppvarmingen, slik at den 

målte vanntemperaturen er lavere nedenfor fallet. 

Kvambekk, A.5., 2002. Water temperature changes in 
steep rivers. XXII Nordie Hydrological Conference, 
NHP Report no. 47, Volume 1. 

Kvambekk, A.s. 2001. Vanntemperaturendringer i 
bratte vassdrag. NVE HM-notat 10/2001. 

Grunnvann og markvann 

Utvikling av standardisert metodikk for sårbarhets-
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vurderingen av grunnvannsforekomster utføres sær

lig for å kunne bestemme sikringssoner rundt grunn

vannsanlegg i løsmasser. I denne sammenhengen er 

estimeringen av grunnvannets oppholdstid i akvife

ren vesentlig for fastsettelse av sonegrenser for å 

sikre tilfredsstillende mikrobiologisk rensing og be

skyttelse av grunnvannet mot forurensing. Dette er 

en del av forberedelsene til forvaltningsmessige opp

gaver innen grunnvann som følge av den nye vann

ressursloven. Spørsmålet om beskyttelse av grunn

vannsforekomster er blitt ytterligere aktualisert i for

bindelse med implementering av EUs ferskvannsdire

ktiv. 

Viktige endeprodukt fra dette FoU-prosjektet er, 

i tillegg til faglige rapporter, veiledere og infor

masjonsmateriale ved konsesjonsbehandling av 

grunnvannsuttak langs vassdrag. 

Colleuille, H. 2000. Bruk av sporstoff ved fastsett
else av sikkerhetssoner rundt grunnvannsverk. 
Erfaring med DNA-tracer. Fagseminar "Sporing av 
forurensingskiider i vann" ChemTAG as. Det Norske 
Veritas, Høvik 29. aug. 2000. 

Colleuille, H. 1999. Forvaltningsrettet forskning på 
grunnvann. Hydrologisk månedsoversikt, mai 1999, 
NVE. 

Colleuille, H., Pedersen, T.S. og Dimakis, P. 2000. 
Utvikler metodikk for analyse av grunnvann. 
Vann & Energi, NVE nr. 2. 2000. 

Colleuille, H., Pedersen, T. 5., Dimakis, P. og Skrede, 
K.M. 2000. Forvaltningsrettet forskning på grunn
vann i Rena, Hedmark. Georadarundersølelser, spor
stoff-forsøk og strømningsanalyser: Preliminære 
resultater. Det 9. Seminar om hydrogeologi og miljø
geokjemi, NGU 9. - 10. februar 2000. 

Heidenstrøm, B. og Colleuille, H. 2001.Beskyttelses
soner rundt grunnvannsverk. Eksempel fra Alvdal, 
Hedmark. Det 10. Seminar om hydrogeologi og mil
jøgeokjemi, NGU 8.-9. februar 2001 . NGUs rapport 
2001.010. 

Heidenstrøm, B. og Colleuille, H. 2000. Beskyt
telsessoner rundt grunnvannsverk. Fastsettelse av 
beskyttelsesoner rundt grunnvannsverk ved bruk 
av modellverktøy. Et tilfellestudie på Gulløymoen, 
Alvdal kommune. NVE-dokument nr. 21 2000. 

Eikenæs, O. (red.) 2001 . Fokus på grunnvatn. Besky
ttelse av grunnvannsverk. Forsking og utvikling i 
NVE, Årsrapport 2000. 

Pedersen, T.5. 1999. Bruk av geo radar i hydrologien. 
Hydrologisk månedsoversikt, oktober 1999, NVE. 

5abir, I.H., Haldorsen, 5., Torgensen, J., Gaut, 5., Col
leuille, H., Pedersen, T.5., Kitterød N.O. og Alestrøm, 
P. 2000. Synthetic DNA tracers: examples of their 
application in water related studies. Tracers and 
Modelling in Hydrogeology. Proceeding of the 
TraM'2000 Conferenee i Liege, Belgium. Mai 2000. 
IAPH5 Publ. No 252.2000. 
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For å kunne foreta analyser av grunnvannsbevegelser 
i oppsprukket fjell har det vært nødvendig å skaffe 
et troverdig modelleringsverktøy. En av de viktigste 
resultater som etaten har fått fra dette prosjektet er 
konklusjonen at konseptuell modellering er viktigere 

enn direkte modellering. Dette har å gjøre med frem
gangsmåten som brukes til å bygge opp en modell. 
Direkte modellering innebærer at man på en direkte 
måte setter alle tilgjengelige data inn i en numerisk 
modell og deretter utfører analysen. Konseptuell 
modellering innebærer at man først foretar en tolk

ning av alle de tilgjengelige dataene og deretter 
setter man disse inn i modellen slik at tolkningen 
av dataene og implementeringen i modellen ikke er i 
strid med hverandre. 

Kitterød, N.O., Colleuille, H., Pedersen, T.S., Langsholt, 
E. og Dimakis, P. 1998. Vanntransport i oppsprukket 
fjell. Numeriske simuleringer av vannlekkasjer i 
Romeriksporten. NVE-dokument nr. 11 1998. 

Det blir stadig oftere nødvendig å kunne løse foru

rensningsproblemer relatert til hydrogeologi. Dette 
behovet gjør seg gjeldende i utbyggingsprosjekter, 
som for eksempel Gardermoen eller Fornebu, der det 

foretas store inngrep i miljøet. Videre kan det være 
behov for denne type kunnskap ved rehabilitering av 
områder som tidligere har blitt brukt som dumping
plass, eller ved opprydning etter større ulykker. Foru-
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rensningsproblematikken som er knyttet til vann i 
umettet og mettet sone kan i de aller fleste tilfeller 

betraktes ut fra vannets rolle som "bærer" av foru
rensning gjennom bakken. 
For å kartlegge vannbevegelsene i et heterogent jords

monn under umettede forhold ble det utført to spor
stofforsøk ved Moreppen. Sporstoffene som ble brukt 
var klorid i det første forsøket og tritium, brom id og 
DNA-tracer i det andre. Instrumenteringen av feltet 

skulle sørge for kontroll med graden av oppfukting. 
Det var på forhånd blitt foretatt datasimuleringer 
av transporten under idealiserte forhold. Forsøkene 
viste at det oppsto foretrukne strømningsveier langs 
et skrånende, siltholdig lag. 
I tillegg til å være en dokumentasjon av det arbeidet 
som ble gjort, er rapportens hensikt å kunne være et 
hjelpemiddel for andre som ønsker å konstruere et 
liknende forsøksfelt. 

Gillebo, E., Pedersen, T. S. og Aagaard, P. 2000. 
lysimetergrop Il Moreppen. NVE-rapport nr. 6 2000. 

Pedersen, T.S., Gillebo, E., Alfnes, E., Søvik, A.K. og 
Aagaard, P. 2000. lysimetergrop Il Moreppen, beskri
velse av felt og installasjoner. NVE-oppdragsrapport 
nr. 32000. 

Vannbalanse 

Det er nedlagt et betydelig arbeid med metodeutvik

ling og gjennomgang av grunnlagsdata for å pro
dusere et nytt og bedre isohydatkart for normalpe
rioden 1961-1990. Kartet viser årlige middelverdier 
for vannbalanse-elementene nedbør, fordampning og 
avrenning, både nasjonalt og for regioner. Kartet ble 
ferdig ved årsskiftet 2001-2002, og finnes nå både i 

papirutgave og på digital form. 

Beldring, S., Roald, L.A. og Voksø A. 2002. 
Avrenningskart for Norge. Arsmiddelverdier for 
avrenning 1961-1990. NVE-dokument nr. 2 2002. 

Beldring, S., Engeland, K., Roald, L.A., Sælthun, N.R. 
og Voksø, A. 2002. Regional calibration of a 
distributed hydrological model. XXII Nordie Hydro
logical Conference, Røros, Nordie Hydrological Pro
gramme, Report no. 47. 

NVE 2002. Avrenningskart for Norge 1961-1990, 
1 :500 000, Blad 1-8. 

I forbindelse med klimadebatten er det interessant å 

undersøke om tørke forekommer hyppigere i Europa 

enn før. En regionalhydrologisk undersøkelse viser at 
det ikke finnes noe enkelt svar på dette. Analysene 
viser at Europa ikke kan behandles som en region. 



Flere ulike mønstre fra økt til minkende frekvens , 
og fra mer til mindre alvorlige tørker finnes for alle 

periodene som er analysert. For de fleste stasjonene 
ble det ikke funnet signifikante trender. Innenfor 

bestemte "tids-vinduer" er det imidlertid regioner i 

Europa som viser klare mønstre i retning av mer eller 
mindre alvorlige tørker og flere eller færre tørker per 
år. Endringer i nedbøren har i perioden 1962 - 1990 
ført til at Spania, Storbritannia og vestlige deler av 
Øst-Europa har blitt rammet av mer alvorlige tørker. 
Samtidig har tørkene i Sentral-Europa og østlige 

deler av Øst-Europa blitt mindre omfattende. Mulige 

forklaringer på dette ligger i et endret klima (nedbør 
og temperatur) og menneskelige inngrep i vassdraget, 
som for eksempel uttak av grunnvann. Studien inn
gikk i et doktorgradsarbeid som ble avsluttet i 2002. 

Hisdal, H. 2002. Regional aspects of drought. PhD 
thesis. Series of dissertations submitted to the Faculty 
of Mathematics and Natural Sciences, University of 
Oslo, No. 221, Norway 

Hisdal, H., Tallaksen, L.M., Stahl, K. og Demuth, S. 
2000. Forekommer tørke i Europa hyppigere og har 
tørkene blitt mer alvorlige? Hydrologisk månedsover
sikt februar 2000, NVE. 

Tørke og tørt elveleie i Spania 1995. Foto: Per Einar Faugli 
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Geoinformasjon 
AREALIS består av geografisk informasjon som er 

innrettet på å utgjøre beslutningsgrunnlag for are
alplanlegging og saksbehandling på kommunalt og 

regionalt nivå. Informasjonene er kartfestet, standar

disert og valgt ut med denne anvendelsen for øyet. 
AREALIS datasettet består av natur, kulturminner, 
rekreasjon, landbruk, landskap, kyst/fiskeri, befolk
ning, beredskap, plan, reindrift, forurensning og 
drikkevann. 
Forurensning som hovedtema i AREALIS skal bedre 
beslutningsgrunnlaget for alle ledd i forvaltningen 

med hensyn på tiltak som skal gi en akseptabel foru
rensningssituasjon i vassdragene. Tema forurensning 
vil i AREALIS bli tilgjengelig på linje med en rekke 
andre tema som sammen vil gi en helhetlig doku

mentasjon og bakgrunn for forvaltning av vann og 
vassdrag spesielt og miljøet generelt. 

Fylkesmannen i Vestfold 2001. Forurensning som 
hovedtema i AREALIS. Sluttrapport 2001. 



Analyse av inngrep 
Inngrep er et viktig begrep i beskrivelsen av våre vass
drag. Effektene av et inngrep varierer i tid og rom. 
Økt kunnskap om miljøkonsekvenser av inngrep er 
derfor viktig for at inngrepet skal kunne gjennomfø
res med minst mulig negativ effekt. Relaterte prosjek
tene er kort omtalt samtidig som referansehenvis
ning gjør det mulig med videre fordypning. 

Mini/mikrokraftverk 
Mini- og mikrokraftverk har fått økten oppmerksom
het i senere tid. Miljøkonsekvensene av slike inngrep 
er viktig i konsesjonsbehandlingen. I en analyse er 
naturforhold, kulturmiljø, landskapsbilde og frilufts
liv vurdert ut fra situasjonen før og etter utbygging. 
Ved å studere ulike mini- og mikrokraftverk ser en 
at det i sum er gode løsninger på hvordan en skal 
utforme for eksempel et inntaksarrangement, men 
også opplegg som er mindre gode med tanke på land
skap og estetikk. 

Sægrov, I. og Fimreite, G. 1999. 
Miljøkonsekvensar av mini- og mikrokraftverk. 
NVE-rapport nr. 8 1999. 

Økologisk vannføring 
Økologisk optimalisert vannføring begynner å bli et 
begrep i regulerte vassdrag. Det er utført en littera
turgjennomgang om økologisk optimalisert vannfø
ring i regulerte vassdrag, hvor erfaringer fra inn- og 
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Mandalselva. Foto: Gry Berg 1999 

utland inngår, sammen med en vurdering avaktu
elle simulerings- og optimaliseringsdataverktøy. Litte
raturgjennomgangen om fleksible manøvreringer av 
elver viser at det finnes få gjennomførte prosjekter, 
men mange metoder for å finne fram til økologisk 
optimale vannføringer. En kombinasjon av endret 
elveutforming og dynamisk vannføring er ofte hen
siktsmessig på strekninger med tidligere lave krav til 
minstevannføringer. 

Halleraker, J.H., Daae, T.C. og Fjeldstad, H.P. 2000. 
Økologisk optimalisert vannføring i regulerte vass
drag - erfaringer fra inn- og utland samt en vur
dering av aktuelle simulerings- og optimaliserings
dataverktøy. SINTEF Rapport STF 22A00411. 

Mandalselva var tidligere en god lakseelv og mye av 
gytearealene lå ovenfor Laudal kraftverk som ble satt 
i drift i 1982. Ønsket om å bedre på oppvandringsfor
holdene for laks avdekket behovet for en optimalise
ring av vannføring og restaurering av elveløpet på 
strekningen La udal til Manflå. Denne strekningen er 
ca. 6 km lang. 
Fra 1997 er vassdraget fullkalket, og det er et mål å 
reetablere en selvreproduserende laksebestand i vass
draget. Full tilgang til den øvre halvdel av vassdraget 
for oppvandrende fisk er sentralt i denne sammen
heng, både for å styrke reetableringen aven bestand 
og for å øke allmennhetens tilbud om fiske etter laks 
og sjøaure. 



I en frivillig avtale med regulanten er minstevann

føringen forbi Laudal kraftverk fastsatt til 3 og 1,5 

m 3/s henholdsvis om sommeren og vinteren. Prosjek

tet har sett på muligheten for å optimalisere vannfø

ringsregimet for laksen på strekningen dam Manflå 

til Laudal ut fra de vannmengder som er tilgjenge

lige. I tillegg er det trolig nødvendig å endre elve

løpet på utvalgte deler av strekningen for å sikre 

gode vandringsforhold for laksefisk. Dette er en del 

av arbeidet med å vurdere om det er nødven dig for 

laksens oppgang å øke minstevannføringen eller å 

gjøre tiltak i vassdraget. 

Man antok at simuleringsmodellen ga et riktig bilde 

av hva som kunne komme til å skje dersom en terskel 

ble åpnet og det ble gravet en kanal. Modellen viser 

et forbedret minstevannsføringsløp både med hensyn 

til oppvandring og med hensyn til ungfiskhabitat. 

Figurene over strømningsforholdene ved endret løp 

stemmer godt med målsetningene i prosjektet. Dette 

ble brukt som arbeidsskisser for arbeidet som nå er 

utført. Tiltaket er vurdert som vellykket, da man ut 

fra den kunnskapen som er tilgjengelig har tilret

telagt for økt oppvandring ved å skape mer strøm 

og mer skjulmuligheter. Ulempen er at det på vinter

vannføring har blitt mindre vanndekket areal som i 
dette tilfellet først og fremst er et estetisk problem. 

Tøfte, L.S. 2000. Økologisk forbedring av vannføring 
og elveløp i Mandalselva - Hydrologisk mangfold. 
Not at SI NTEF. 

Ugedal, O., Stra nd, R. og Lamberg, A. 2002. Vur
dering av fysiske t iltak på strekningen Manflåvann -
Solkrona i Mandalselva 2001 . Intern NINA rapport. 

Harby, A, Fjeldstad, H.P. og Lamberg, A 2000. 
Økologisk forbedring av vannføring og elveløp 
i Mandalselva. Notat SINTEF. 

Brå variasjoner i vannstand kan medføre betydelig 

stranding av fiskeunger med dødelig utgang. Det har 

vært ukjent i hvilken grad slike variasjoner også har 

influert på atferd og vekst. Eksperimentelle forsøk 

viser at effektkjøring som medfører vannstands- og 

vannføringsendringer av det omfang som ble testet, 

ikke medfører noen spesiell fare for ørretpopulasj0-

nen. Dette gjelder vel og merke en sommersituasjon, 

og forsøket var designet slik at stranding ikke skulle 

være et problem. 

Flodmark, L.E.W., Forseth, T., L'Abee-Lund, J.H. og Vøl
lestad, L.A 2002. Behaviour, growth, and energy use 
in juvenile brown trout subjected to fluctuating flow 
in artificial streams. Submitted Journal of Fi sh Biology. 
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St randet ørret. Foto: Jan Henning l'Abee-Lund 

Vegetasjon 

Krypsiv er en vanlig art i Norge med et tyngdepunkt 

på Sør- og Vestlandet. Planten er meget fleksibel i 

vekst og livsformstrategi, noe som gjør den godt 

egnet til å vokse i strømmende vann (optimalområde 

0,5 - 1,5 m dyp). Store bestander, dominert av såter 

med langvokste planter som ofte danner overflate

matter, omtales som problemvekst. Denne veksten 

kan dekke store arealer og har uheldige konsekvenser 
for en rekke brukergrupper. Problemvekst kan også 

føre til endringer i og eventuelt tap i biologisk mang

fold lokalt. Selv om krypsiv lokalt har forholdsvis 
store forekomster i flere elver, er problemvekst til nå 
bare registrert på en eller flere lokaliteter i syv elver. 

De to viktigste forutsetningene for problemvekst av 

krypsiv er høyt C02 -innhold og gunstige hydrolo

giske forhold. De aller fleste problemområdene med 

krypsiv finnes på regulerte elveavsnitt. To hovedom

råder med problemvekst skiller seg ut: terskelbasseng 

i elver med redusert og utjevnet vannføring og områ

der nedstrøms utløp kraftverk med utjevnet vannfø

ring. Perioder med gunstig klima i form av reduserte 
flommer og milde vintre med mye nedbør og liten 

eller manglende islegging, vil på samme måte som 

regulering føre til mindre erosjon og slitasje på plan

tene. Tilvekst og årsvekst av krypsiv kan være like 

stor i uregulerte og regulerte vassdrag. Problemvekst

områdene skiller seg først og fremst ut ved mangelen 

på avgang av plantebiomasse. 

Johansen, S.W., Brandrud, T.E. og Mjelde, M. 2000. 
Konsekvenser av reguleringsinngrep på vannvegeta
sjon i elver. Tilgroing med krypsiv, kunnskapsstatus. 
NIVA rapport LNR 4321. 

Vegetasjonsutvikling på forbygnings anlegg er viktig 

for at disse raskest mulig skal gli inn i landskapet. 



Erfaringer fra Orkla og Søya i Midt-Norge viser at 
man bør satse på en kombinasjon av brakklegging 
gjennom naturlig tilgroing og bearbeidelse av sub
stratet gjerne med tilføring av mindre grovt vekst
substrat. Man bør ta i bruk en strategi med beplant
ning og tilsåing bare på ekstreme lokaliteter, dvs. 
under sterk erosjonsfare. Hvis frøblandinger brukes, 
bør disse være stedegne. 

Holten, J. I. 1999. Vegetasjonsutvikling på for
bygningsanlegg. Eksempler fra Orkla og Søya 
i Midt-Norge. NVE-rapport nr. 1 1999. 

Etablering av vegetasjon i reguleringssonen i et regu

leringsmagasin er problematisk. I Meltingen med 
en reguleringshøyde på 21 m , har man i perioden 
1989-92 utført forsøk med vegetasjonsetablering. 
Behandlingene var gjødsling, torvtilsetning, erosjons
matter samt kombinasjoner av disse. Den stedegne 
vegetasjon ble brukt på 9 felt, mens 5 arter ble 
utplantet på de øvrige feltene. Plantene ble satt ut 
i 1989 og 1990. Uansett hvilke tiltak som gjøres i 
strandsonen, kan ikke en regulert innsjø av Meltin
gens type få tilbake et fullstendig naturlig preg 
hva vegetasjonsforhold angår. Man må avfinne seg 
med betydelige svingninger i plantedekkets utbre
delse og sammensetning, og tolerere at ruderatplan
ter ("ugras") vil forekomme i en viss mengde. Dessu
ten vil det å holde på plantedekket og finmaterialet i 
strandsonen nødvendigvis medføre at magasinet ikke 
kan kjøres utelukkende etter energimessige retnings-
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Fiskefelle i Imsa. Foto: Jan Henning L'Abee-lund 

linjer. Periodevis bør magasinet holdes lavt (helst en 
hel sommersesong) slik at plantedekket kan bygges 
opp i strandsonen og frøbanken der kan fornyes. 
Gevinsten ved dette tiltaket vil bli mindre erosjon i 
strandområdene. 

Johansen, S.w. 1999. Vegetasjonsetablering i MeItin
gen, en regulert innsjø i Nord-Trøndelag. Erfaringer 
fra langtidsforsøk 1989 - 98. NIVA-rapport 4013. 

Fisk 
Tettheten av laks- og ørretunger varier innen og 
mellom vassdrag. En systematisering av data fra vest
landselver viser at laks er overlegen ørret ved ulike 
vannføringer, men blir utkonkurrert av aure ved lave 
vanntemperaturer og ved dårlig vannkvalitet. Dette 
er mest sannsynlig et resultat av fYsiologiske avgrens
ninger for laks, og ikke et resultat av direkte konkur
ranse. 

Sægrov, H., Kålås, S. og Urdal, K. 1998. Tettleik av 
presmolt laks og aure i Vestlandselvar i høve til vass
føring og temperatur. Rådgivende Biologer AS, Rap
port 350. 

Hvordan er sammenhengen mellom antalllakse
smolt som forlater et vassdrag og antall laks som 
kommer tilbake til vassdraget for å gyte? Undersøkel
ser har pågått i Orkla i perioden 1983-2001 med 
den hensikt å fremskaffe basiskunnskap om smolt
utvandringen og sammenhengen mellom antall gyte-



fisk og antall rekrutter (smolt) i et stort laksevass
drag. Årlige estimat for smoltproduksjonen har vist 

at denne har variert mellom 4 (1983) og 11 smolt 
pr. 100 m 2 (1990). Etter en jevn økning til 1990, har 

estimatene etter 1993 ligget på omkring 5 smolt pr. 

100 m 2• Det er utviklet en modell for hvordan smolt
produksjonen er bestemt av vintervannføringen. Tel
linger av oppvandrende individer ved Bjørsetdam
men har muliggjort en analyse av sammenhengen 
mellom antall gytefisk og tilhørende produksjon av 
smolt. Et forslag til gyternål for Orkla vil bli utviklet. 
Undersøkelsene indikerer at det enkelte år kan være 
for lite gytefisk i vassdraget, men på grunn av at 
smolten er gammel (3-4 år), skal det flere årsklasser 

med lite gytefisk til før smoltproduksjonen blir redu
sert. 

~-~-~~-- ---~--- -I 
Hvidsten, N.A. og Johnsen B.O. 1997. Screening of 

. descending Atlantic salmon (Saimo salar L.) smolts 
from a hydro-power intake in the river Orkla, 
Norway. Nordie J. Fresh. Res. 73: 44-49 

Jensen, A.J., Zubchenko, A., Hvidsten, N.A., Johnsen, 
B.O., Kashin, E., Kuzmin, o. og Næsje, T. F. 1997. A 
com-parative study of life histories of Atlantic sal mon 
in two Norwegian and two Russian rivers. NINA rap
port 007. 

Hvidsten, N.A., Heggberget, T.G. og Jensen, A.J. 1998. 
Sea water temperatures at Atlantic salmon smolt I 

enterance. Nordie J. Fresh. Res. 74: 79-86. 

Jensen, A. J., Grande, M., Korsen, I. og Hvidsten, N.A. 
1998. Reduced heavy metal pollutation in the Orkla 
river, Norway: effects on fish populations. Verh. 
Internat. Verein. Limnol. 26: 1235-1242. 

Hvidsten, N.A. og Johnsen, B.O. 2002. Bestand og 
rekruttering av laks i Orkla. NINA Fremdriftsrapport. 

Vannføring og vanntemperatur er viktige faktorer 

som påvirker opp- og nedvandring av fisk mellom 
saltvann og vassdragene. Hvordan disse to miljøva
riablene styrer vandringsatferden varierer imidlertid 
mellom arter og lokaliteter. I Imsa-elven i Rogaland 
foreligger det daglige nedtegneiser av opp- og ned
vandring hos sjøørret i perioden 1976-1999. I tillegg 

er vanntemperatur og vannføring registrert hvert 
døgn i perioden. 
I en elv som Imsa med lite vårflom og høy vannføring 

høst og vinter, er vanntemperaturen viktigst for når 
fisken skal vandre ut om våren, mens både vann
temperatur og vannføring påvirker tidspunktet for 
utvandring og oppvandring om høsten. Dette gjør 
vandringsmønsteret følsomt for naturlige klimavaria
sjoner så vel som endringer i vannføring og tempera
tur som skyldes menneskelige inngrep i vassdrag. 
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Jonsson, B. og Jonsson, N. 2002. ørretens vandring i 
vassdrag: betydningen av vannføring og temperatur. I 

NINA Oppdragsmelding 728. 

Utvandring av vinterstøinger og smolt kan være et 

problem i regulerte elver. I Hunderfossen har man 
sett på når og under hvilke vannslippsituasjoner 
utvandringen av hunderørret inntreffer. Fisketrappa 
ved Hunderfossen fungerer ikke som utvandringsvei 
for utgytt hunderørret. Det er kun ved få anledninger 
blitt observert nedvandrende vinterstøing i trappa 
om våren. Veteranvandrende hunderørret må derfor 

ha sluppet seg ut gjennom flomlukene i demningen 
under foregående gytevandring, enten om høsten 
eller om våren. Resultatene indikerer at vannførin
gen og lukemanøvreringen er viktigere enn vanntem
peraturen for utvandringen av vinterstøing. Det er 

grunn til å tro av nedvandrende smolt fra opp
vekstplassene ovenfor Hunderfossen kan møte de 
samme problemene med utvandring over dammen 
som vinterstøingen. 

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

Arnekleiv, J.V. og Kraabøl, M. 1998. Utvandring av 
vinterstøing og smolt av Hunderørret forbi Hunder
fOS~~~. Fiskesymposiet 1998. EnFO PUbli~~sjo.:.nr.~1. 

Det kan være vanskelig å evaluere effekten av inn

grep og tiltak i vassdrag. I Guddalsvassdraget i Kvinn
herad, Hordaland, har man bygget en permanent fis
keteller som gjør det mulig å registrere all opp- og 
nedvandrende fisk. Det gjør det mulig å evaluere bio
topjusteringer som er planlagt i vassdraget. 

Skaala, 0. et al. 2002. Fisken og Havet. Nr. 9 2002. 

Vassdragreguleringer har ført til overføring av orga
nismer mellom vassdrag. Nye genetiske analysemeto
der gjør det mulig å studere populasjonsgenetikk til 
ørekyt i Norge med sikte på å få økt kunnskap om 
artens spredningsmekanismer. Prosjektet har kunnet 
fastslå at noen av de nyetablerte bestandene på Har

dangervidda har en genetisk historie som er svært 

forskjellig fra hva den naturlig utbredte ørekyten 
har. Dette betyr at noe av spredningen trolig skyldes 
langtransport av levende fisk. Noen nyetablerte øre
kytpopulasjoner har imidlertid samme genetiske his
torie som naturlig utbredt ørekyt. 

Vøllestad, A. 1998. Slektskap og kolonisering hos 
ørekyt. Fiskesymposiet 1998. EnFO Publikasjon nr. 281. 



Fangstutbytte, vekst og kondisjon hos aure i de tre 

reguleringsmagasinene Tesse, Vinsteren og Aursjoen 
ble undersøkt. I Tesse er det grunn til å opprettholde 
dagens utsettinger med rundt 10 000 individ årlig for 
den naturlige rekruttering vurderes som lav. Avkast
ningen her var fire ganger høyere før regulering enn 
etter regulering. 
Fiskeutsettingene i Vinsteren er midlertidig stoppet 
nå fordi det ikke har hatt noen avgjørende betydning 
for fangstutbytte. 

En kombinasjon av for store utsettinger og redusert 
næringsgrunnlag gjorde det nødvendig å redusere 
rekrutteringen i Aursjoen på slutten av 199Q-årene. 

I de siste årene har det vært en positiv utvikling, både 
vekst og kondisjon har økt hos aurebestanden. 

Hesthagen, T. 2002 Fangstutbytte, vekst og kondi
sjon hos aure i de tre reguleringsmagasinene Tesse, 
Vinsteren og Aursjoen. NINA, intern rapport 2002. 

Vannkvalitet 
Massedeponering av sprengstein i vann og vassdrag 
fører i de fleste tilfeller til endret vannkvalitet. End
ringer i vannkvalitet kan gi problemer for vannle
vende organismer. Miljøeffekten av sprengsteindepo
nering er variabel, og avhenger aven rekke faktorer 

som pH, bergart, utfyllingmengde og vannføring. Føl
gende tiltak kan tenkes brukt for å avbøte skadevirk
ningene: spyle og vaske sprengsteinmassen, utplas
sering av "skjørt" rundt steinfyllingen, unngå bløte 
bergarter og bergarter som gir sur avrenning og 
ta bunnprøver med hensyn på miljøgifter, truedel 
sårbare arter. 

Sørensen, J. 1998. Massedeponering av sprengstein 
i vann - forurensningsvirkninger. NVE-rapport nr. 29 
1998. 
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Opplevelse og miljø 
Opplevelse og miljø er viktige elementer ved vassdra

gene. Økt kunnskap om behov og metoder for å sikre 
et levende vassdragsmiljø er derfor viktig. Prosjekter 

innen feltene restaurering av vassdrag, friluftsliv og 

landskap er kort omtalt samtidig som referansehen
visning gjør det mulig med videre fordypning. 

Restaurering, rehabilitering og biotopjustering av 
vassdrag er blitt sentrale begrep innen vassdragsfor
valtning i de senere år. Deres fellesnevner er å gjen
skape egenskaper ved vassdraget slik det var før et 

inngrep. De skiller seg fra hverandre ved graden av 
tilbakeføring mot opprinnelig struktur og funksjon. 
Måna som er elven mellom Møsvatn og Tinnsjøen 
er sterkt påvirket av vannkraftutbygging og på de 
nedre deler også veibygging. I et prosjekt på denne 
strekningen ønsket man å se nærmere på hvilke erfa
ringer og teknikker som kan anvendes under norske 
forhold for å bedre på forholdene. 
Elverestaurering ble i dette prosjektet her definert 
som målrettet forbedring av fysiske og økologiske 
forhold knyttet til vassdrag. For å vinne praktisk 

erfaring med planlegging og gjennomføring av slike 
tiltak er det valgt ut en delstrekning av Måna ovenfor 

Tinnsjøen der man tar sikte på å bygge et demonstra
sjonsanlegg og forsøksfelt med utprøving aven del 
nye teknikker. Strekningen er vel 2 km lang, og utgjø
res aven kanal med riksvei på toppen av flomverkets 
venstre side. Strekningen har i dag et monotont preg, 
og riksveien danner en barriere mot elva. Naturlig 
vegetasjon er sparsom. Det er blant annet på grunn 
av kulpgraving behov for å gjøre reparasjonstiltak i 
kanalen. Det hører også med til bildet at restvannfø
ringen i elva i dag er liten, og at det er aktuelt med 
fastsetting aven minstevannføring som tar hensyn 
til både utseende, vannkvalitet og mulighet for å 
gjenskape bedre forhold for den lokale bestanden av 

tinnsjøørret. 
Den foreslåtte restaureringsplanen omfatter forsøk 
med flere forskjellige teknikker. Viktige forutsetnin
ger er at flomvernet ikke skal svekkes og at forhol
dene for jordbruket ikke forringes . 

Berg, E. 1999. Internasjonal elverestaurering. 
Erfaringer som kan anvendes i Norge. 
NVE-rapport nr. 41999. 

Berg, E. 2001. Elverestaurering i Norge, demonstra
sjonsprosjekt Måna. NVE-rapport nr. 9 2001 

Vassdragsmiljøet er viktig element i naturopplevel

sen. En kraftutbygging vil være positivt eller negativt 
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Måna. Foto: Gry Berg 

for friluftsliv og reiseliv, og en utbygging vil kunne 
gjøre et område mindre attraktivt for slike brukerin

teresser. Undersøkelser er foretatt både før og etter 
kraftutbyggingen ved Svartisen for å avklare hvilke 
endringer som skjedde fra oppstarten av utbyggingen 
til etterpå. Bruken av området har økt med 60-80% 
avhengig av om en måler bruksendringen i antall 
besøkende personer eller antall brukstimer per som
mersesong. Veksten er imidlertid ikke en effekt av 
kraftutbyggingen alene, men en samspilleffekt av at 
flere andre store prosjekter ble gjennomført i nærhe

ten på 1990-tallet. 
Når bruken av Engabreområdet har økt vesentlig i 
løpet av den tidsperioden kraftutbyggingen ble gjen
nomført, har nok det sammenheng med at det er lagt 
vekt på en mest mulig skånsom utbygging når det 
gjelder varige naturinngrep. Undersøkelsene somme
ren 1999 viste at det var meget få av fritidsbrukerne 
som hadde lagt merke til eller var kritiske til de natu
rinngrepene som kraftutbyggingen har ført til ved 
Engabreen. Restverdiene av området for rekreasjon 

etter utbyggingen er derfor slik at området fortsatt 
tiltrekker seg et betydelig antall brukere. 

Teigland, 1. 2001. Effekter av vannkraftutbygging for 
friluftsliv og reiseliv. En langtidsstudie 1990-1999 av 
endringer i fritidsbruken av Engabreen/Svartisen i 
Nordland og samspilleffekter mellom kraftutbygging 
og andre samfunnsendringer. Vestlandsforskning. 
VF-rapport 1/01 



Vassdragstiltak er et samlebegrep på ulike sikrings

og avbøtende tiltak i vassdrag. Oppfatning av slike 
tiltak kan variere avhengig av ståsted. I en spørre
undersøkelse blant forvaltere, rekreasjonsbrukere og 

grunneiere har man brukt bilder av ulike typer av 
vassdragsinngrep og tiltak som basiselement. Este
tiske og nyttemessige aspekter vurderes ulikt av de 
forskjellige gruppene og ulike typer av inngrep vur
deres også på forskjellig vis. Ulike aktører ser forskjel
lige ting og vektlegger ulike aspekter ved en elvestrek
ning, selv om de objektivt sett vurderer den samme 
type vassdragsinngrep. Holdningene til de tre inte
ressegruppene reflekterte i stor grad hvordan til
takene ble vurdert i forhold til gruppens egeninte
resse og hvordan de vurderte den totale samfunns
nytten av tiltakene. 

0stdahl. T., Vittersø, J. og Taugbøl, T. 2001 . Holdnin
ger til vassdragstiltak - en spørreundersøkelse blant 
forvaltere, rekreasjonsbrukere og grunneiere. NINA 
Oppdragsmelding 686. 

Vannbruksplaner vil være et viktig grep i vassdrags
forvaltningen. Det er utarbeidet en flerbruksplan for 
Mandalsvassdraget som har virket pågått i nesten 10 
år og bidratt til å skape større gjensidig forståelse 

og tillit mellom energibransjen som aktiv bruker 
av vannressursene og allmennheten. grunneierne og 

kommunene langs vassdraget. 
Regulanten er pålagt å ta de nødvendige miljømes
sige hensyn gjennom vilkårene i tillatelsene for å 
kunne utnytte vassdraget. Gjennom disse pålegges de 
blant annet å utføre kompenserende og avbøtende 
tiltak der hvor ulempene er størst. I tillegg skal 
slike nye pålegg ikke vesentlig endre det økonomiske 
grunnlaget (inntjeningen) energiverkets investerin-

En moderne massefang-dam- ved Sapporo. Området utnyttes som park 
i normalsituasjon, men fylles med vann og en stor bakevje under 
flom. Dette stopper de grove massene som kommer med flomvannet. 
Foto: A. Hamarsland 
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Terskler, steingrupper og tilrettelegging for rekreasjon i en tidligere 
kanalisert elv i Tyskland. Foto: Gry Berg 

ger er basert på. Dette gir grunnlag for diskusjoner 
og uenighet. Det har vist seg gjennom flerbruksplan

arbeidet at flere miljøforbedrende tiltak kan gjøres 
uten store konsekvenser for energiproduksjonen. Det 
har vist seg at flerbruksplanen har vært og er en 
møteplass for de involverte til å fremme sine syn med 
mulighet til helt eller delvis å få gjennomslag fot 
sine krav og meninger gjennom nye felles løsninger. 

Haugland, S. 2000. Flerbruksplan Mandalsvassdraget 
2000. Statusrapport desember 2000. 

Haugland, S. 1999. Flerbruksplan Mandalsvassdraget 
1999. Statusrapport desember 1999 

Haugland, S. 1998. Flerbruksplan Mandalsvassdraget 
1998. Statusrapport 1. juni 1998. 

Haugland, S. 1997. Flerbruksplan Mandalsvassdraget 
1997. Statusrapport 1. november 1997. 

Flerbruksplan Mandalsvassdraget 1994. Sluttrapport 
fra styringsgruppen. oktober 1994. 

Vassdragsforvaltning vil variere mellom land siden 
oppfatningen av vannressursene og problemområdet 
er forskjellig. Vassdragsforvaltning og vassdragsan
legg i japan er blitt dokumentert. Det fokuseres på de 
områdene der vi kan lære noe av japan og i tillegg 

presenteres bakgrunnen for japans vassdragsforvalt
ning og en del vassdragsanlegg. 

Hamarsland, A. og Sandnæs, T.O. 2000. 
Vassdragsforvaltning i Japan - hva kan vi lære? 
NVE- dokument nr. 7 2000. 
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