.

•

Tilpasse seg
ny situasjon
NVE gir Helgeland Kraftlag råd om se på sine vedtektezog sinorganisasjonav
elforsyningen,for å tilpasse
seg en ny situasjon.
Kommuner med konsesjonskraftbør tilby kraften
på det frie marked.

Side 3

Dambyggere
møtes i Oslo
ICOLDs neste eksekutivmøte er lagt til Oslo, i juli
1995.
Det gir mulighet til å markedsføre norsk vassdragskompetansepå bred basis.
Norgedeltarpå standi
Durbanneste

Side 3
Moller/Samfoto

Ros til
bransjen

Mimsy
Foto:

Næringsministeren:
Elbransjenhar vist storevne
til omstiffing,sidenden nye
energilovenkom.
NVE fortjeneren blomstfor
på kort tid å ha etablert et
kontrollapparat.

Side 6

en til

Velko
statsNæringsministeren,
(t.v.),
rådJensStoltenberg
Ønskesvelkommentil NVEi Middelhovedkvarteret

thunsgateav vassdragsErling
og energidirektØr
Diesen.Statsrådenfikkorienteringomsentrale

forsittforarbeidsområder
—Jegkomvaltningsorgan.
mer gjernetilbake,sa
etterbesØket.
Stoltenberg

rs

I

Messelaom er fra AlgeNorsk Gartnerforbund er glad for .:.NOredine
.
rie (bildet)Men salatenlban j"pluk,
en avtale fra november om rimelig elektrisk strom til sine omkring ker et;norsk, dyrket.1-dissedager
800 aktive mediemmer biant dem under:12 000 lux i Ås.-Side4-5.
mange roseimidusenter.
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Kom
1993 hitfor
Konkurransekontroll
og kabelkonflikt
å lære
I sitt første møte med elbransjens folk - under seminaret
om kraftverkbeskatning i november - uttalte vår nye statsråd Jens Stoltenberg at NVE har taklet oppgaven som
monopolkontrollør bra. Sånt er hyggelig å høre. Men arbeidet med å påse at markedskreftenes frie spill ikke fører
til ufrihet for brukeme, har vist seg meget ressurskrevende.
Mange tvistesaker om overføringstariffer er brakt inn for
NVE, og ventelistene er lange. Vi er glad for de tre nye stillingene vi har fått på 1994-budsjettet for å styrke monopolkontrollen. Men vi må også søke å utvikle nye kontrollmetoder som er mindre ressurskrevende, og som
samtidig gir incitamenter til en kostnadseffektiv utbygging
og drift av ledningsnettet.
Energiverkenes og energibrukemes tilpasning til en markedsbasert kraftomsetning har virkelig tatt av i energilovens tredje år. De fleste større forbrukere har fått billigere strøm. Nytt av året er at også de mindre forbrukemes
talsmenn - i første rekke Forbrukerrådet og boligkooperasjonen - har begynt å røre på seg. Forskjellige forslag er
lansert for å lette småfoffirukernes adgang til markedet, og
vi venter at mye vil skje i tiden som kommer.
Luftledning kontra jord- eller sjøkabel tegner til å bli
1990-årenes store konflikttema for elforsyningen. I 1993
toppet det seg i forbindelse med vår konsesjonsbehandling av 300 kV-ledningen Fana-Kollsnes for forsyning
av Troll-terminalen. Landskapsestetikk, verdiforringelse
av eiendommer samt frykt for helseskader pga de magnetiske felt fra ledningen har dominert debatten. Forskningresultater fra mange land tyder på at det enten er ingen eller
svært små helseskader fra magnetiske felt. De mange elektriske installasjoner og apparater vi omgir oss med i de
tusen hjem, forårsaker også magnetiske felt. Det har fått
mindre oppmerksomhet i debatten.
Damsikkerhet opptar oss sterkt. Få nye dammer bygges, og fagmiljøene er i ferd med å tynnes ut. Etter at energiloven kom, konkurrererer dameierne i et marked med
p.t. dårlig inntjening, og penger til vedlikehold sitter lenger
inne enn før. I denne situasjonen har vi - etter konsultasjoner med bransjen - pålagt dameierne å innføre internkontroll. Dameieme må oppnevne vassdragstekniskansvarlige, som skal godkjennes av NVE. Denne ordningen
synliggjør klarere eiemes ansvar for damsikkerheten. NVE
vil gå over fra detaljkontroll til stikkprøver og revisjon av
eiemes sikkerhetsrutiner.
Regjeringen har bestemt at NVEs egen anleggsvirksomhet fra 1994 skal konkurrere på lik linje med private
entreprenører om forbygningsarbeidene.Vi har gjort omfattende forberedelser i 1993 for å møte den nye situasjonen.
Med den ekspertise våre
folk har innen flomsikring
og erosjonsbeskyttelse, ser
vi den nye situasjonen i
møte med stor optimisme.
1994 blir ikke mindre krevende enn 1993 var.

ZL7

Næringsministerenlyttetinteressert til faglig orientering, stilte
en rekke spørsmålog noterteflittig. Etter to stive klokketimer
kunne Jens Stoltenbergiallfallsi
så mye:
- Jeg har tatt noen skrittoppover
den bratte lærekurven for nye
statsråder!
Men hva endeligavgjørelseblir i
den omstridteBKK saken,røpet
ikkeStoltenbergmed et ord under
sitt første besøk i NVE-hovedkvarteretden 9.desember.
-

Statsråd Jens Stoltenberg i NVEs møterom. På bildet ser vi ellers (f.v.)Jan
Moen, Trond Ljøgodt, Atle Selfors og Kjell Otto Bjørnå.
Foto: Mimsy Møller/Samfoto

AV HARALD BRYN1LDSEN

Vassdrags-og energidirektørErling
Diesen innledet med en rask gjennomgangav organisasjonog oppgaver. Han fortaltebl.a. om "datamaskiner som tygger en masse
måleresultater"fra hydrologiavdelingens2500-3000stasjonerrundtom
i landet. Diesen forærte næringsministeren et nylaget brekart - men
kunne ikke love at departementetvil
få kartene gratis heretter.
- Vi driver også oppdragsvirksomhet og skal ha inntekter, minnet en
smilendeDiesen om.
Stoltenberg takket, og siterte sin
regjeringskollegaGudmundHemes
som tidligere har snakket om hvor
brattlærekurvener for nye stasråder.
Men nå var altså Stoltenberg kommet til NVE-hovedkvarteret for å

lære. Og han lovet å holde løpende
kontakt,etter å ha fått en første presentasjon.
- Hyggelig,kvitterteDiesen.

Spørsmål
Kraftledningergenerelt,og kabling
kontra luftledning, var ett av flere
sentrale emner. Avdelingsdirektør
Svein Storstein Pedersen så for seg
store utfordringernår NVE skal ivareta forskjelligehensyn under foreståendelinjeutbygging.
RådgiverAsle Selforsdrøftetkabelproblematikken,særlig 300 kV-ledningen Fana-Kollsnes.
Statsrådenhadde spørsmålom estefiskvirkningav størremastehøyder.
Og han ville gjeme høre hva som er
mulig å si til en engstelig mor om
faren ved mangnetiskefelter.

NVE-ledelsenkonstaterteat det ikke
finnes grunnlagfor å gi et helt beroligende svar. Situasjonen er at det
fortsatt rår usikkerhet om en sammenheng mellom bosted nær kraftledninger og kreft. Hvis det er slik
sammenheng,vil den gjeldesværtfå
faktisketilfeller.
Monopolkontroll og damsikkerhet
var blant andre emner som statsråden også fikk høre om, fra avdelingsdirektørene Jan Moen, Bjørn
Wold og Trond Ljøgodt.
- Dette var en smakebitav det vi driver med. Du er hjerteligvelkommen
tilbake for å høre mer, sa Diesen til
avslutning.
Og statsrådStoltenbergtakket igjen
for god og grundigorientering.- Jeg
kommer gjerne tilbake!

Omkonsesjonskraft
og kraftverkseier
"Idennåværendesituasjonvil vi sjonskraftentil en for høy pris i foranbefaleat konsesjonskraftkom-hold til markedet, risikerer laget å
munenetilbyrsinkraftpådetfrie miste kunder.
markedog fristiller Helgeland I et fritt markedkan alle sluttbrukere
Kraftlag
A/Ltilå dekkesinebehov kjøpe kraften der den finnes.
i detfriemarked".
Dette er konklusjonen i et brev der Nødvendig
frihet
NVE drøfter eiermessigebindinger
i forbindelse med salg av konsesjonskraft.
HelgelandKraftlageies av 14kommuner hvorav åtte er kraftverkskommuner.
I sitt brev nevner NVE først de gjeldendebestemmelserfor prisog andre
forhold, bl.a. at kommuner og fylkeskommuner fritt kan omsette sin
kraft som de ønsker.
NVE påpekerat HelgelandKraftlag
har inngåttavtalersom kan komme i
strid med energilovensintensjoner.
Hvis kraftlagetblir kjøper av konse-

Genereltmå eieme gi selskapetden
nødvendigeforretningsmessigefrihet innenfor de mål som er fastlagt.
Eieme bør unngå å pålegge selskapet bindinger som kan være i konflikt med de overordnede målsettinger for virksomheten, skriver
NVE.
Å pålegge et distribusjonsverk å
kjøpe kraft fra et bestemtengrosselskap kan føre til svekketkonkurranseevne og redusert fortjeneste. Det
kan i neste omgang bety at everket
får sterke incentiver til å diskriminere mellom egne kunder og andre

.5;

aktørerstransporti nettet.
NVE anbefaler kommunale eiere å
følge råd fra KommunenesSentralforbundom at "EiernebØrilitengrad
engasjere seg direkte i den daglige
driften av e-verket,men heller stille
krav til resultater".

Tilpassing
NVE

påpeker

også

at Helgeland

Kraftlag har vedtekter som neppe
harmonerer med fri kraftforsyning.
Laget bør gjennomgå vedtektene
påny, kanskje også organiseringen
av elforsyningeni de tilsluttedekommunermed siktepå å tilpasseseg den
nye situasjon,sier NVE i sitt brev.
Direkte adressat er altså Helgeland
Kraftlag,men også flereandrehadde
tatt opp emnet med NVE.

Ansvarlig utgiver: Norges vassdrags-og energiverk ved vassdrags0 g energidirektørErling Diesen og infonnasjonssjefWenja Paaske.
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Dambyggerefrahele verden
ko ertil Osloi 1995
EivindTorblaai Tilsyns-og beredskapsavdelingen
vari høstpå tjenestereise
til Egyptog
komtilbakemedgodenyheter:Oslovarblittvalgtsommøtestedi juli 1995forhundrederav dam-eksperter
rundtomi verden.NVEharsekretariatet
fordetkonunende
eksekutivmøtet.
Jeg var i Kairo,og kom også en tur en kjempemulighettil å markedsføre
til Assuandammen, sammen med norsk vassdragskompetansepå bred
andre representanterfor NNCOLD. basis,sierTorblaa.-Damkompetanse
Altså den norske nasjonalkomitêen er selvfølgeligviktig.Men vi tar med
av den internasjonalekommisjonen oss mye mer, fra statlige institusjofor storedammer,forklarerTorblaa. ner, fra kraftverk og ikke minst fra
industrien.
Vantavstemning
Et annet viktig poeng er at vi legger
Vi skulle gjøre vårt beste for å få stor vekt på miljøsidene ved store
ICOLDsnesteeksekutivmøtelagttil damanlegg,ikke bare det strengttekNorge - og det lyktes altså. Iran og niske. Vi vil fortelle om hensyn til
Algerievar andresøkere,inntilAlge- omgivelser- både landskapog menrie trakkseg. Og Norge vantavstem- nesker.
ningen med 39 stemmer mot hans Til Kairohadde vi forrestenmed oss
20, forteller en fornøyd sekretariat- en god stabelav KnutOve Hillestads
leder.
finebilledbokfra AltaKraftverk.Den
Han har alleredefått laget invitasjon vakteoppmerksomhetog gikk unna!
til møtet i Oslo, med hilsen fra statsminister Gro Harlem Brundtland. Durbannesteår
Invitasjonen er i form av en lekker Nasjonalkomitêenhar representanbrosjyremed bilderav imponerende ter fra slike bedrifter som I/S øvre
damanlegg både her i landet og i Otra, Statkraft,Veidekkeog Berdal
Nederland.Det sistefordiOslo-møtet Strømme.VR, NTI-Iog NGI er andre
blir arrangert i samarbeid med den medlemmer.
nederlandskenasjonalkomitêen.En Også før Oslo-møtethar vi en sjanse
studietur går til til Nederland, en til å presentere oss, nemlig under
annen til Svartisen.
neste års ICOLD-konferansesom er
lagt til Durban i Sør-Afrika. Vi har
Markedsføring
fått god respons fra bransjen her
- ICOLD,InternationalCommission hjemme om å være med på en stand
on Large Dams, er den størsteorga- der sier Torblaa.
nisasjonfor alt som har med dammer Så noen ord om NVE-representanå gjøre i hele verden. Den norske tens iakttagelserog opplevelser:
komitêen ser på møtet i Oslo som
Assuandammen er jo stor, da. Og

fungererbra. Egyptemesa de har løst
alle problemer. Lite lekkasje, små
setninger. Andre mener kanskje at
dammenogsåhar sineuheldigevirkninger, bl.a. at den gir gode kår for
sykdommenbilharziasom gir blindhet. Vi besøkte pyramideneogså.
Og jeg hadde veldig store forventninger som ble langt overgått. Helt
fantastisk!
Den norske delegasjonen til eksekutivmøteti Kairoi oktoberbesto av
KåreHøeg,tidligeredirektør,nå spesialrådgiveri NGI, direktørPål Mellquist, tidligere NVE, nå direktør i
Glommenog LaagensBrukseierforening, KristianMathismoen,direktør i Veidekke, professor Dagfinn
Lysne,NTH, Elmo DiBiagio,spesialrådgiveri NGI, og EivindTorblaa.

Bildet
Den mektige
ved Zakariasvatn
Foto: Knut Ove

til høyre:
dammen
i Tafjord.
Hillestad

Ny kultur
innen sikkerhet
Sikkerhet på dammer og reguleringsanlegg var tidlig i desember
emne for to store samlinger, i Oslo
og i Asker.
Den første gjaldt Internkontroll av
vassdragsanlegg, den andre Damsikkerhetfor ledere.Beggekurs gikk
over to dager og hadde et stortantall
deltagere. Arrangør var Vassdragsregulantenesforening.
Ved åpningen av kurset i Oslo 6.
desembersa vassdrags-og energidirektørErlingDiesenat intemkontroll
også måttekommepå områdetvassdragssikkerhet,som på andre felter
av samfunnet.
Trygghetenfor liv, ferdselog virksomheti en rekke av våre dalførerer
avhengigav sikkerhetenpå damrner
.ogreguleringsanlegg.Ansvarethviler tungt på dameieme - moralskog
Redaktør:Harald Btynildsen
Layoutielektronisk
ombrekking:
Media ConsultA.S

juridisk, sa Diesen. - Intemkontroll
vil tydeliggjøre dette ansvaret som
må ivaretas gjennom organisasjon,
systemerog kompetanse.
Diesenfremholdtat samarbeideti en
egen prosjektgruppe av VR-medlemmer og representanterfor NVE
har vært nyttig. - En ny kultur rundt
sikkerhetsarbeideter etablert.
Direktørennevnte også at innføring
av intemkontrollhar gitt sideeffekter. En av dem er ny klassifiseringav
anleggene etter konsekvenser, en
annen er den nye yrkesgruppen
VTA-ere.
Nye kurstilbuder kommet til, og vi
har fåttet fagligforumfor vassdragssikkerhet.
Samleter det i løpet av tre år skjedd
mye som tjener vassdragssikkerheten i Norge. Jeg vil takke prosjekt-

Fra åpningen i
Royal Christiania
Hotel. Vi ser (fra
venstre) divisjonssjef Bjørn
Christensen,
BKK, som har
ledet styringsgruppe for intern
kontroll, direktør
Ulf Riise, Vassdragsregulantenes forening,
vassdrags- og
energidirektør
Erling Diesen og
avdelingsdirektør
Trond Ljøgodt.

gruppen for dens arbeid, og VR for Her understreketvassdrags-og enerkonstmktivtog kvalifisertsamaibeid, gidirektørenat vassdragsulykkerkan
sa Diesen.
gi skaderav katastrofeomfang.Lederen har et utstrakt ansvar som han
Utstrakt ansvar
ikke kommer fra. Uten interne sysTo dager senere holdt han åpnings- temer og instrukserkan han bli ståforedraget under lederkurset på ende alene om dette ansvaret.
Vettre i Asker, det første i sitt slag.
Systemerfor intemkontrollklargjør

Trykkog repro:Indre Smaalenenes Ttykketi
Opplag:2000 eks.

ansvar på alle plan i bedriften. Blir
de etterlevet,sikrerdet bedriftenmot
å bryte lover og forskrifter.
Med slike systemer og beredskapsplaner på plass, og en godkjent
VTAeri organisasjonen,bør lederen
kunne føle seg tryggere.
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Godavtaleforgartnere
haret så stortforbrukavstr
- Energitotalt,og ikkeminstelektriskstrøm,betyrsværtmyeforgartner- Medlemmene
at
de
også
bør
kunne
oppnåfordelergjenn
næringen.Medet forbrukpå 700GWhutgjørettøremindrepr kilowat- en samletopptreden.
timemegetstorebeløpforvåreca.800aktivemedlemmer.
Røinenevnerat Gartnerforbundet
ogsåar

Roser vil vi ha her i landet, og dyrker stadig flere av dem.

Detsiergeneralsekretær
Jon Røinei Norsk- medlemmer,sierRøine.
Gartnerforbund
til Vann& Energi.Hanfor- - Avtalengjelderkun strøm,ikke overføDenbliren sakmellomdetenkelte
tellerat forbundetfra. 1.novemberi år har ringsbiten.
avtalemedNorgeskraftom 100GWhfast- medlemog netteier.Vi menerdeter viktigå
kraft,og et tilbudpå markedskraft.
Røinevil gjørehver avtaleså enkelsommulig,bl.a.
fordidetdablirlettereeventueltå kunneskifte
ikkekonkretsi hvafastkraftprisen
er.
- Vigikkut i markedetoginnhentettilbudpå leverandør.Enkeltvisnettleieavtalevil forgodkontaktmed
bådestrømog fyringsolje.Måletvar å få til øvrigbidratilå opprettholde
en sentralavtalefor våremedlemsbedrifter. detlokalenettverk,fremholdergeneralVimenerå haoppnåddrelativtgodetilbudfor sekretæren.
beggedeler(oljeavtalener medLandol,eid Han ser på avtalene som viktige for at
av landbrukssamvirket)
Detteer en ramme- næringenskalværelevedyktigi en fremtid
avtalesomvi nå presentererfor de enkelte medøkendekonkurranse.

detaktivtforat elavgiften
blifjernet,somd
ogsåblefra. 1.januari år.
- Detbetyrmangemillionerkronerspart,
er heltvesentligfornæringen.Detbedrer
konkurransesituasjon.
MenNorgeer stadig
høykostland.Vi harfleretingenn strømp
senesomskalpå plassfør vi konkurrerer
likenivåmedutlandet.
Ulikheteneoppveieslikeveli noengrad
fordelenmednærmarked,og kvalitetsfor
len.
Norskroseproduksjon
er eksempelpå env
digpositivutvilding.

Norskprodusert
salati helevinter
Kraftigelampertettundertaketpøser12000luxoverspinklenyplantinger
og store
salathoder.
Nær40 000av dem,i sirligerekkerpå halvannetmål.
Salatenvokseri lys og varmefra 140kilowatt.Salatprodusenten
kjøperstrømi henhold
til nyliginngåttkraftavtalegjennomNorskGartnerforbund.
- Ja,nåer vi i gangmedhelårsdrift
og
leverersyv-åttetusensalathoder
hver
uke.Kanskjeendanoemernå tiljul,
sierIngerRosenfeldpå Solheimi
omtrentmidtveismellomÅsogDrøbak.
Hun har vært stor salatprodusenti
mangeår allerede,fra tidligvår til
langt på høsten.Det vil si så lenge
plantenekunnevoksei dagslysog
meden lunkav sol.
Menfolkvi hanorsksalatåretrundt.
Og rimeligstrømi et nyttel-marked
har gjorthelårsdriftmulig.Prisener
littunder20 ørekilowattimen.
Kan konkurrere

- Nåkanvi ståimotkonkurransen
fra
importertsalat,foreksempelfraHolland.Rimeligkraftgir i det heletatt
nye muligheterfor norsk gartnernæring.Tenk bare på all rosedyr-

kingenunderlys,sieren fornøydog
optimistiskgartnerpå Solheim.
Hollendernekan ikkebrukeså mye
strøm.Dener langtdyrerehosdem,
forklarerRosenfeld.

-

'

turen.Blirdetekstrakaldttilvinteren,
kommertermostatstyrte
varmluftanleggtil unnsetning.Varmluftenstår
dessutenpå omnettene.
Erfaring

Lys i 18 timer

Seksmindredrivhusble i løpet av
sommerenrevetog erstattetmedett
stortsomaltsådekkerhalvannet
dekar.
Produksjonen
i detnyehusetbegynte
omkring1.august,og til å begynne
medutenekstralysog varme.
Menså ble detjo en kaldhøst.Den
«gammeldagse»
produksjonen
kunne
ikkeha fortsattså lengesomvanlig.
Dapassetdetfintå hadetnyepåplass,
med«mykjelysog mykjevarme».
Lysetstårpå 18timeri døgnet,og er
avslåttiseksnattetimer.
Med140kilowattfra lampeneer temperatureni
drivhuset15graderoverutetempera-

En erfaringfra de førsteukenemed
produksjon
underlysatatêntypesalat
trivesutmerket,en annenikke.
Rosenfeldpekerpå noensalathoder
somharfåttmørkeflekker
på noenavbladene.
- Dennemørkegrønne
sortenharikke
klartseg så bra i alt lyset.Det vil si,
de vokserså fortat planteneikkefår
medsegallemineralenede trenger.
Derforde mørkeflekkene.
Mendennenyehollandskesalatsorten egnersegfint,sierRosenfeldog
bøyersegnedtilet liteskiltmednavnetDiego.

'

-

LysgirØkt
Professor
hagebruk
Hans Ragnar
Gislerød i faglig
prat med
blomsterhandler
Bjøm Hansen
om roser dyrket
under lys.
De er også
forskjellige.
Men disse
rosene fra
Aker gård
i Vestfold
er av topp
kvalitet, slår
ekspertene fast.

- Noenklageroversløsing
gesLandbrukshøgskole
i Ås.Hansammedenerginårvi dyrker
menlignermedannenkraftkrevende
tomaterheri landet- istedet virksomhet:
- Metallurgisk
industrigirforhverkiloforå kjøpedembilligfra
wattime
en
førstehåndsverdi
på 0,5 Tenerife.Daer detvikfigå
1krone.I treforedling
ogsåca. 1krone.
viseat roseproduksjon
Å dyrkeroserunderlys derimot,det
underlysikkebetyrsløsing. gir 2 kronertil produsentenfor hver
er størreenni
Denffirstørreverdiskapning kwh.Verdiskapningen
de
fleste
andre
sammenlignbare
proennvedannenbrukav elek- duksjoner,sierGislerød.
triskstrøm.
Enorm økning

DetsierprofessorHansRagnarGisle- I løpetavfire-femårer detogsåskjedd
rødvedInstituttforhagebrukpå Nor- noeav en "roserevolusjon"
her i lan-

5

NVE om BKK-saken:

Fordelermed
sjØkabel
forsvarer
e kostnad

kervi roserheleåretfordivi kanbmke
sk strømtil lys.Prisener noe høyere
imporerteroser- mende norskefores på gmnnav sin høyerekvalitet.Og
jonener stor.I løpetav tre-fireår er
i gangmedroser
g hundreprodusenter
yspåtilsammenca.150dekar.Ogpristrømtil lys liggergodtan i forhold
land,medsinlangthøyerestrømpris.
yttervi vårtlandsfordelertil å sikre
splasser,og skapenye, sier gartneren JonRøine.

En rimelig drivhuskonstruksjon
produksjon av salat.

er også vktig for lønnsomheten

i helårs-

fra
NVEharsvartpå en rekketilleggsspørsmål
i densåkalte13KKNætings-og energidepartementet
haddebedtomytterligereoppsaken.Departementet
fra
300kV-ledning
lysningeri klagesakenvedrørende
Fanatil Kollsnes.
-96.
fremtil
NVEsvurderinger at de estetiske
fordelermed
ogandremiljømessige
Breivik-Ljøsneet sjøkabelanlegg
setåpenbartikkekanforsvareeks420
trakostnaderi størrelsesorden
til 450mill.kr.
Et sliktanlegger videreden dårligsteav de aktuelleløsninger
Innskuttekabler
forstyrrelEn gruppespørsmålgjelderinn- mhttilovefflannoniske
Determeget
skuttekabler.I en sammenfatning serogdriftsssikkethet
avsvarenehersierNVEbl.a.at en usikkertomprosjektetkanrealise18,6kinkabelserut tilå la segrea- resinnentilgjengeligtid.
lisere innentidsrammen(1.april
Magnetiskefeltimastetyper
1996)
felthar
ommagnetiske
BKKharproblemermedåferdig- Påspørsmål
enn NVEsagtat leveringssikkerheten
stille lengrekabelstrekninger
med kablingvil bli noeredusert.
dette.
erdethen- Det vanskeligereåre bort
Vedsidenavkostnadene
forstyrrelsef:
forstyr= overharmoniske
synettil overharmoniske
relsersomsyneså væredet'stør- KablingforbiboligområdetStorasteproblemetvedinnsitte kabler. holtetvil gi kostnaderi størrelsesKablingkan gi sværtstorefilter- orden400 000 kronerprberørtleikostnaderogredu,ertdriftssikker- lighet.
kreverhelt Slik kablingvil statistisksettikke
het.Filterberegninger
omnettetog gi registrerbarepositive helsepresiseforutsetr&ger
effekter.
analyse.
fieremånederS
måmanentenha Magnetiskefelt drøftesogså i forVedvalgayikabel
beregningsresulta-bindelsemeden vurderingav fortid tilå av,<,ente
teneellerakseptereet valgunder skjelligemastetyper.
NVE fmner BKKs 4-fase mast
storusikkerhet
Driftssikkerhetenved innskutte mest aktuell.Ved å dele opp de
kablerer høy,mensvaketeennved planlagtetre faserslik at manfår
luffiedning.Det kan ikke gis noe fue,derdeytrefaserharhalvstr~endeligsvarpå omdriftssikkerhe- styrke,reduseresfeltenebetydelig.
Kombinertmed ca. 10m høyere
tener tilstrekkelig.
mastervilmanfå en størrelsesordoble
densomfordeneksisterende
Sjøkabel
Masteforhøyelsen
NVEharviderevurdertforsellige 132kV-ledning.
altemativerfor vekselstrømsjø- er estetiskuheldig.
Ulempenemed de mest aktuelle
kabel.
er at de blirdyre,høyer alternativer
AlternativetBreivik-Ljøsneset
avBKKanslåttå koste528mill.kr. ere og estetisknoe svakere.De er
Ekstrakostnadenefor hele strek- ikkeutprøvdog representereren
sammenlig- visstekniskusikkerhet
ningenFana-Kollsnes
er 423mill.kr. Ogikkeminst deter ettervårtsyn
netmedluftledning
giunnlagfortilAlcatelhar opplystat produksjon ikkevitenskapelig
og leggingav sjøkabeler mulig tak selv med relativt moderate
innentidsfristendersombestilling ekstrakostnader.
pådettepunkter
NVEskonklusjon
skjeri april1994.
ikkekananbefaBKKmenerdetikkeer tid å pro- at nyemastetyper
godtanlegg les.
sjektereet tilstrekkelig
ogkandermedikkegaranterefer- Omenavpolitiskegrunnerlikevel
digstillingav en sjøkabelinnen velgersliketiltak,synesbruk av
BKKs4-fasemastforbiStorahol1.4.-96.
Statnettanslårtidsbmkenfra22til tetå væredenbestløsning,skriver
31måneder.Omen beslutningtas NVEtilNærings-ogenergidepar1.februar-94,gir det 26 måneder tementet.
og
forelå5.november,
Spørsmålene
svareneble avgitt25.novernber.
NVEhar søktbistandhos EF1og
andre faginstanserom overharmoniskeforstprelser,leveringspåogmagnetiske
mastetyper
litelighet,
felt.

Inger Rosenfeld
i sitt nye drivhus
Ås.

rdiskapning
på områdethar
Forskningen
sværtmye,det sammehar en
Samkigreduksjoni strømprisen.
; harmarkedetøktenormt.
89dyrketvi 15millionerroser,
mporterte12millioner.
år senerevar egenproduksjonen
hvor av en stor del på
eren.Importensankikke,denøkte
Ingentvilom
timottil 15millioner.
ordmenner gladi roser,konstatexofessorenogtilføyerat dettenok
gåttut overnellikene.
mmeligheten"er ikkemermerklig enn at de norskerosenehar

bedrekvalitetennimporterte.De står bedriftselgertilogmedlysannaturtil
en halvgangtil så lenge.Dettevil vi hollandskegartnere.
under
ha,og betalerfordet.
Hittilhar blomsterproduksjon
lys gitt40-50nyehelårsarbeidsplasFått til noe!
serrundtom i distriktene,og verdien
Nåkommerogsåandreblomsterslag, i kroner er nådd ca. 400 millioner.
slikesominkaliljeellerfattigmans- Målet er 600 mill. kroner innen år
og 2000.Da har vi fått til noe - meden
krysantemum
orkidê(alstromeria)
produksjonsomstoi fareforå blilagt
brudeslør.
Dessutenhardetjo i noenår værtdyr- ned!Nå gjelderdetå ta varepådenne
ket myeagurkerunderlys , i drivhus positivutviklingenog følge opp på
på tilsammen40-50dekar.
en godmåte.
Despesiellelampenemåvi importere.
Menarmaturenlagervi selvheri landet, fortellerGislerød.En Vestfold-
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Næringsministeren:

Energiloven
harværten
vellykketreform
StatsrådJensStoltenberghaddelovordtil elbransjens
folkda hansomny næringsministerholdtforedragunderskatteseminaret
på OsloSkinnsenter.Hantroddeden
snarttreår gamleenergiloven
harværten vellykketreform.Bransjenharæreav
gjennomføringen
fordidenvistestorevnetil omstilling.Næringslivet
harsettmulighetenetil å reduseresinekostnader.
NVEfortjeneren blomstfordidetpå korttidble
etablertretningslinjer
og bygdoppet apparattil å overvåkemarkedet.
redusere stabiliteten og nivået på
skatteinntektene
i noenvesentliggrad
vil være uheldig.
På den annen side må det foreligge
tungtveiende grunner dersom selskapene- med dagens konkurranse
i markedet- skal ha et skattesystem
som avviker vesentlig fra regnskapsligningog skatt på overskudd.
Kommunene kan ikke forvente at
skatteinntekteneskalvære uavhengige av svingningeri kraftpriseneog
selskapenes resultater. Men vannkraftinntekten bør skjerme skatteinntektenefra forholdsom varierende
gjeldsgrad og samordning med
underskuddi andre deler av selskaTilslutning
Stoltenbergså på overgang til regn- pet.
skapsligningsom positivt og riktig, Stoltenberg var enig i at ordningen
en naturligvidereføringav reformene kan bli komplisert,sliknoen høringsi kraftmarkedetde sisteårene.Regn- instanserhar påpekt.Med stabileeller
skapsligning kan sikre bedre sam- stigende priser i næringen kan det
svarmellomskattog lønnsomhetenn hende at vanlig overskuddsskatt til
ved dagens prosentligning.Statsrå- kommuneneneblir regelen og skatt
den troddedet vil være fornuftigom på vannkraftinntektet unntak,mente
vi i større grad enn i dag behandler statsråden.
alle kraftselskapenelikt, uavhengig
av eierform og organisasjon. Kon- Grunnrente
kurransemellomkraftselskapenetil- Han refererte utvalgets forslag om
sier like skattevilkår. Nærings- og en grunnrenteistedetfor dagensproenergidepartementet
har i sin hørings- duksjonsavgiftog elavgift,som ikke
uttalelse gitt tilslutning til hoved- skiller mellom variasjoner i lønntekkene i Rødseth-utvalgetsrapport. somhet. Særlig elavgiften kan gi
uheldigemotiver for ressursbrukog
Vannkraftinntekt
forbruk i sektoren. Slike negative
Forslagetom skatt på vannkraftinn- effekter må veies mot statens inntekt vil for kraftkommunene inne- tektsbehov.Hvis avgiftenehelt eller
bære en viss nedre stabiliteti skatte- delvis erstattes med en grunnrenteinntektene. Det sikrer også skatt,bidrar det til bedre ressursbruk
kommuneneinntektsskattfra første og bedre samsvar mellom skatt og
produksjonsårfor nye prosjekter.Å lønnsomhet.
Stoltenberglovetå videreføresin forgjengersarbeid,med et fastlagtsiktemål: en stor og viktig naturressurs
skal utnyttesmest muligeffektivt,til
beste for både næringsliv og husholdninger.
Næringsministeren omtalte i foredraget en del aktuelleemner i kraftsektoren, og innledet naturlig nok
med synspunkterpå Rødseth-utvalgets innstilling.Han nevnteførstat det
i salderingsproposisjonen
vil bli vurdert om det er realistisk å få saken
frem for i Stortinget allerede i vårsesjonen.

Utvalgetsskissertil grunnrenteskatt
bør bearbeides videre til et praktiserbart system.
Mye arbeid gjenstår i det hele tatt
før forslagetfra Rødseth-utvalgetkan
settesut i livet.Det gjelderbåde prinsipielle sider og praktiske konsekvenser,fremholdtnæringsministeren.

Jens
Stottenberg
Foto:
Mimsy
Moller/Samfoto

til å behandle klager og til å videreutvilderetningslinjene.Kontrollmetoden kan forbedres, mener kritikeme.
Departementet er klar over at tarifferingen av nettet ennå ikke er helt
tilfredstillende.Men NVE har gjort
en betydelig innsats for å videreutvikle regelverket.Utkast til nye retningslinjerhar vært til høring i høst.
Utenlandshandel
De stillermer detaljertekrav, og preStoltenbergopplysteat departemen- siserertidligerebestemmelser.
tet har vurdert forskjelligegrunnlag NVE vil (ifølgebudsjettet)få tre nye
for å faste prisenpå konsesjonskraft. stillingshjemler
for rådgiverei monoArbeidet er kommet så langt at pri- polkontrollen.
senkan bli fastsattinnenåretsutgang. Det kan ellersvære grunntil å drøfte
Om utenlandshandelenmed kraft sa strategien for monopolkontrollen,
statsrådenat den ikke kan ses løsre- som i dag i all hovedsak skjer gjenvet fra prosesseni det nordiskekraft- nom å behandle klager på tariffene.
markedet. Norske aktører kan få En fornuftigmåte kan være at NVE
adgang både til et svenskog et finsk på grunnlagav sammenlignendestamarked. Det er innenfor Nordisk tistikk på eget initiativ kan gjenMinisterrådetablerten arbeidsgmppe nomgåoverføringstariffenei et verk.
som skal vurdere organiseringenav NVE kunne fatte vedtak om endret
krafthandelen mellom de nordiske overføringstariff uten at det forelå
land.
klage - når det fantes grunnlag for
Depertementethar fått mange syns- det.
punkter på organiseringen av uten- Dette kan gi mer effektiv bruk av
landshandelen,bl.a. at utlendingers NVE-ressurseneog redusereden viladgang til norske markeder bør kårligheten som ligger i at stort sett
begrenses. Stoltenberg fant ikke bare innklagedeverk får sin tariffegrunn til å vurdere endringer før ring undersøkt, sa næringsministesvenske og finske myndigheter er ren.
kommetlengremed å klargjørerammene for sine kraftmarkeder.
Deling?
Stoltenbergfant det naturligå komBedrekontroll
mentere utspillet om en deling av
Statsråden nevnte at både kraftpro- everkene,etter mønsterav Statkraft.
dusenter, kunder og selgere har kri- Med nett og omsetningi samme seltisertNVEs monopolkontroll.De har skap har everkene en dobbeltrolle
hevdet at NVE har for små ressurser som inviterertil både bevisstog ube-

øyvind Traagstad

Skattpå
kraftselskap

Dagens skattesystemer dårlig tilpasseten markedsbasertkraftomsetningog kan også ha klart
uheldigemiljøvirkninger.
Det er ofte liten sammenheng mellom kraftverkeneslønnsomhetog skattebelastningen.Et
utvalg,ledet av professorAsbjørnRødseth,har
vurdert endringeri skattesystemetfor kraftselskap og lagt frem en rapport (NOU 1992:34).
Etter en bred høringsrundearbeider Finansdepartementet nå med et lovforslag som antagelig vil bli fremmet for Stortingettil våren.

Dagenssystem
Et hovedskille går i dag mellom private verk,
som regnskapslignes og offentlige verk, som
prosentlignes.Det siste innebærerat den årlige
inntektensettestil en fast prosentandelav brutto
formuen. Resultatetkan da ofte bli at et privat
kraftverk med god inntjeningskatter minimalt

visst overprising av nettet for å
beskytte seg mot konkurranse. En
deling kan tenkes å lette kontrollen
med tariffenei nettet,og det rendyrker to forskjelligeformer for forretningsdrift.
Statsrådenså klartat everk som både
er netteierog driverkraftproduksjon
har en dobbeltrolle. Det kan være
fristende å sikre everkets totaløkonomi ved å kreve overføringstariffer
som er i høyestelaget.Men en kraftpris subsidiertmed monopolgevinst
er en tilpasning i strid med energiloven.
Et selskapsmesigskillemellomvirksomhetsområdeneer i overensstemmelsemed energilovensintensjoner.

Stårfritt
Men departementethar pr i dag ikke
planer om å pålegge eierne i kommuner og fylkeskommuner en slik
oppsplitting, erklærte næringsministeren.
Everkenestår fritt også i valget mellom forvaltningsbedrift,akskjeselskap og andre selskapsformer.
Deparementet har imidlertid fremhevetat aksjeselskapsformen
i mange
tilfellekan være en naturligeierform
for everk. Den gir bl.a. mulighettil å
begrenseeiernesøkonomiskerisiko.
Ikke minst i en tid med mer usikker
økonomi i bransjen burde debatten
om et aksjeselskapsom virkemiddel
for begrensetrisiko være aktuell, sa
statråd Jens Stoltenberg i sitt foredrag for en interessert forsamling i
Skirmsenteret.

til vertskommunenfordi tap i den øvrige del
selskapet (f.eks. Borregaard, Elkem, Hydr
først går til fradrag,mens et offentligverk, m
minimal inntjening, kan få en anselig skan
byrde, fordi inntektsskattenknyttes direkte
anleggetsbruttoformue.
De flesteoffentligekraftverker kommunaleel
interkommunale. Er de kommunale forva
ningsbedrifter,er de fritatt for skatt i eierkoi
munen. Men blir de omorganiserttil egne sk
tesubjekt,slik myndighetenenå oppfordrer
blirogsåde beskattet.Avskrivningsreglene
rric
fører at verkenebeskattesmindreetter en del
når de begynner å tjene gode penger. Da
det ofte ikke lønne seg å rehabilitere et ve]
fordi det medfører økning i takst og skatt.

Hovedpunktene
i Rødseth-utvalget:
Finansdepartementets mål er et skattesystt
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OL-arrangøren
må betale
Første
forekstradriftsberedskap
kabelUtgiftertilekstraordinær
driftsberedskap
underOL94
børdekkesav arrangøren.
DetmenerLillehammer
og
seminar GausdalEnergiverk- ogfårNVEsmedholdi det.Ekstrautgiftenedreiersegom4,9mill.kroner.
i Hamar
17.januar
Hamar er stedet, og 17.januarer
dagen for det første"Seminarom
kabel som alternativ til luftledning". Et av hovedpunktene på
programmetblir en presentasjon
av den helt nye NVE-rapporten
bl.a. om kostnader ved kabling i
forhold til luftledning, v/avdelingsingeniørJon Eilif Trohjell.
Han følges av senioringeniør
Håkon Østby i Oslo Energi,med
emnet "Kabelteknologi - status
og utvildingstrekk".
Senioring. Kjetil Ryen i Aker
Engineering tar for seg "Kabelanlegg og driftssikkerhet".
De tre neste innleggene er ved
NVEs medarbeidereArne Olsen
om "Kablingspolicy ved høye
spenninger, Asle Selfors om
"Konsekvenser av økt kabling"
og Jon Sagen om "Kabelanlegg
og overføringstariffer".
Seminaretåpnesav vassdrags-og
energidirektør Erling Diesen.
Møteleder blir Finn Lied, tidligere direktørved FFI og tidligere
industriminister.
Etter åpningsmøtet den 17.
januar følger Oslo den 21.,
Stjørdalden 24., Bergen den 26.
og Stavanger den 28.januar.

Haldenvassdraget
Regjeringenforeslårat det opprettes et eget driftsutvalgtil oppfølging av flerbruksplanenfor Haldenvassdraget.
Utvalgetskalgi råd
til brukseierforeningenom hvordan va.ssdragetbør manøvreres.
I statsråd 3.desember fremla
Regjeringen proposisjon om ny
konsesjontil brukseierforeningen.
Ingen av de berørte kommuner
hadde innvendingermot fortsatt
regulering.

LOOC er i første rekke opptatt av
sikkerstrømforsyningtil den enkelte
arena og har ikke vært villig til å
bekoste ekstra beredskap i den alminneligeforsyning.OL-arrangøren
forventerhellerikke mer enn normal
leveringssikkerhet under vinterlekene.
I et svarbrev til energiverket sier
NVE bl.a. at kraftforsyningenbestår
av selvstendigeenhetersom er undergitt markedsmessigebetingelser.De
kan ikke tilføre midler til spesielle
områderpå sammemåte som nasjonale etater (f.eks. NSB, Televerket,
Statens vegvesen)
NVE påpekervidereat Vinterlekene
ikke er avhengig av kraftforsyning

bare til den enkelte arena, men av
at hele området fungerer. Drift av
forskjelligeanlegg,og oppvarming,
vil medføreunormalthøy belastning
på nettet. Feil kan lettere oppstå, og
konsekvensene vil være større enn
ellers. NVE er enig med Lillehammer og GausdalEnergiverki at dette
krever ekstraordinært vedlikehold,
kontrollog driftsberedskap
undervinterlekene.
NVE har ikkegrunnlagfor å gi områdekonsesjonærenespesielle pålegg
om slik beredskap. OL-arrangøren
må samarbeidemed kraftleverandør
og distributørerom en løsning.

Produksjonsøkingen
221,6 GWhi 1993
Trettenkraftverksomharfåttstøttetil opprustingog
utvidelseer kommeti drifti løpetav 1993.De hargitten
nettoproduksjonsøkning
på 92 GWh.
Dertil kommer Såheim på Rjukan,
som ikke hører med blant de såkalte
o/u-prosjektene. Der er produksjonsøkningen 129,6GWh.
Samletblir da produksjonstilveksten
på 221,6 GWh.
(Svartisener registrertsom tilveksti
1992)
Blant o/u-prosjektene finner vi Ål
kraftverk som tidligere ikke hadde
noen produksjon,men nå kan skilte
med 14,5 GWh.
Tafjord II har økt fra 116,6til 127,6
og Bardufoss fra 210,2 til 221,5
GWh.
Kopa kraftverk, tilhørende Volda
komm Elverk,kan nå produsere14,4
GWh mot 9,3 før opprustingen.
Sidenordningenmed statligstøttetil
opprustingog utvidelsekom i stand
- via NVE - er det bevilget i alt 160
mill. kroner.

Ved åretsutganger 159millionerdisponert, slik:
79,6 mill. er utbetalti tilskudd.
62,2 mill.er opprettholdtsom tilsagn
om tilskudd.
17,2mill.stårsom "foreløpigtilsagn".
Utbetalte tilskudd varierer fra400 000 kronertil Dyrbakkraftverk,
tilhørendeModum Elverk,til 6 mill.
kr. som ble gitttil Hogstad,tilhørende
Vestfold Kraftselskap.
Drammen Energiverk og VAE har
fått de størstetilsagn om støtte,med
henholdsvis 20 mill. for Gravfoss
og 25 mill. for Skjerka.
På listen over avslåtte søknader,og
søknadersom er trukkettilbake,står
51 navn.Nå foreliggeringennye søknader om tilskudd, opplyser rådgiver Erik Kielland.

gir bedre samsvarmellom lønnsomhetog
.tt. Samtidig skal det samlede skatte- og
;iftsprovenyikke reduseres.Hensynettil like
unebetingelserfor ulike typer kraftverkmå
anseresmot en rimelig stabiliteti skatteinnt for kraftverkskommunene.

kommuner for offentlig eide verk blir opprettholdt, men at den bør reduseres til 30 prosent
av nettoformuen.Skattepliktenbør også gjelde
kraftverki egen kommune.Mindretalletforeslår
at ingenkraftverkskal betaleforrnuesskatt.

dektsskatt:

Eiendomsskatt

ralget foreslår at det innføres regnskapsligg for alle kraftverk.
ttepliktenbør også gjelde i eierkommunen.
at ikkekommuneneskalfå for sterkesvingger i skatteinntektenefra kraftverk,går utval:s flertall inn for at det fastsettes en nedre
mse for den årlige inntektsskatten til kominene;en såkalt vannkraftinntektpå 30 proit taksert bruttoinntekt.

Her foreslåsdet ingen endringerut over en justering av takseringsreglene.

rmuesskatt:
valgetsflertallforeslårat formuesskatttil kraft-

NVEssyn
NVE støtterutvalgetsforslagom et tosporetsystem for inntektsskatt,men NVE er reserverttil
flertallets forslag om å opprettholde formuesskatt for offentligeide verk. Så vel den gener
elle målsettingom best muligtflpasningtil skattesystemet forøvrig, som skattetekniske problemer ved delt eierskap, tilsier et bortfall av
formuesskatt.

Gunnar Østrem, Brekontorets grunnlegger, mottar blomster og takk fra
dagens seksjonssjef Jon Ove Hagen (t.h.). Foto: Mike Kenneth.

Grand
OldMan
JON OVE HAGEN

Takketvære sin fonnidableforskningsinnsatsog betydeligepublikasjonsvirksomhet, har Gunnar
Østrem et stort navn innen internasjonal glasiologi. Han er et
kjent ansikt for alle som har hatt
sitt virke i NVE, Hydrologisk
avdeling de siste tredve årene.
Østrem ble ansatt i NVE i 1962
da han startet Brekontoret på
Hydrologisk avdeling. Brekontoret ble startet fordi kraftutbyggerne innså verdien av å kunne
vite hvor mye potensiell avrenning det var fra de delvisbredekte
dreneringsfeltene som ble bygd
ut. De måttekunnekonigereavløpet for de vannmengder som til
enhvertid ble lagreti breene eller
som kom som ekstra avløp i
varme somre med stor avsmelting. Dermed fikk han satt i gang
massebalansemålinger på en
rekke breer i Norge. Kraftselska-

NVE har lagt til grunn at en fjerning av formuesskattpå prosentlignedeverkikkevil svekke
kraftkommunenesskatteinntekt,fordi det samlede proveny fra kraftsektorensnarere antas å
øke gjennom nye avskrivningsreglerog regler
for taksering.

Grunnrenteskatt
Grunnrente kan defineres som leieverdi av en
naturressurs.Spørsmåletom å innføre en skatt
direktepå grunnrentener på sett og vis det største problemkomplekset ved en omlegging av
kraftverksbeskatningen.Utvalget har imidlertid ikke fått tid til å gå særlig inn på dette, og
foreslårderfor temaet nærmere utredet.

Administrative
konsekvenser
Utvalget foreslår opprettingav et normprisråd
som skal gi råd om fastsettelseav ulike norm-

pene måtte også ha kunnskaper
om de sedimentmengder breelvenetransporterte.På disse feltene ble Gunnar østrems arbeid
en pionervirksomhet. Han var
ogsåvel et års tid engasjertav den
kanadiske stat for å sette i gang
liknendeundersøkelserder. Han
tok doktorgradeni glasiologived
Universiteteti Stockholmi 1965
og var senere knyttet til Stockholm som gjesteprofessorog en
periode som fast professor. Han
var også redaktør av det vitenskapeligetidsskriftetGeografiska
Annaler i mange år. For denne
innsatsenhar Østremmottattflere
priser. I Sverige har han mottatt
J.A. Wahlenbergsmedaljei sølv,
i Danmark har han mottatt Hans
Egede-medaljenfor arktiskforskning,og i Norgehar han fått Kongens Fortjenestemedaljei gull for
sin mangeårigeinnsats i NVE.

priser for skatteformål.
NVE støtter forslaget om et nasjonalt, sentralt
normprisråd.Mye i det nye systemetavhenger
av at takseringen er riktig og av hvordan man
fastsetter åpningsbalansen for verk som hittil
har vært prosentlignet.Systemetskompleksitet
tilsierklart at man får en sentralisertbehandling
av de viktigste elementene i den skjønnsmessige vurderingen. NVE vil også tilrå at en del
størrekraftselskaplignes gjennom Sentralskattekontoretfor storbedrifter,slik at man også får
en sterk normering av ligningspraksis.

Returadresse:Norps vassdrags-og energherk, postboks 5091 Majorston,030t Osio

n ver en av reer
AV ARNE TOLLAN

Etteratjordressurssatellitten
LANDSATble
sendtoppi 1972er en overveldende
mengde
bilderavjordoverflaten
mottatt.USAsgeologiskeundersøkelse(USGeologicalSurvey)
somutgirpublikasjoner
om fagområder
knyttettiljordensoverflateogberggrunn,menteat
dissebildenekunnebrukestil å framstilleet
verdensomfattende
breatlas.USGSgapenger
til prosjektetsommanmentevillesysselsette
to personerpå heltidi en rekkeår.
Men arbeidetvar så formidabeltat man
bestemtesegfor å samarbeidemedglasiologeri allelandderdetfinnesbreer,blantannet
for å få utfyllendebakgrunnsstoff
til de rene
satellittbildene.
Forbreenepådetnorskefastlandetble Gunnar Østremog NilsHaakensen,Hydrologisk
avdeling,NVE,engasjert,og OlavLiestølog
OlavOrheimfraPolarinstituttet
harskrevetom
Svalbardog JanMayen.
Detvistesegat detmaterialetsomkominn
fra alle delerav verdenvar så omfattendeat
atlasetikkekunnesamlesi énenkeltbok.Man
planladerforbøkerfor utvalgtedelerav verden.Tilnåer detutgittenbokforAntarktis,
en
for NewZealandog en for Mellom-Østen.I
disse dager kommer bindet som omfatter
Europa,og herfinnervi bidragenefraNorge.
Glaciersof Norway
Særtrykkavkapitletombreeri fastlands-Norge
utgisnå somMeddelelserNr 82 fraHydrologiskavdelingog kanbestillesderfra.
Detteer blitten delikattrykksak,medet fargeriktsatellittbilde
avJostedalsbreen
påomslaget.Innholdet
omfatter47 sidermedtekst,kart,
fotografier
og satellittbilder.
Detbegynnermed
en oversiktoverforekomstenav breeri SydNorgeog i Nord-Norge,godtillustrertmed
kart.Deretterfølgeren historiskoversiktover brekart.Deteldsteer fra 1864,de nyesteutgitt
brevariasjoner,
blantannetmeden tabellsom av Brekontoreti 1980-årene.
viserNigardsbreens
frontvariasjoner
fra 1710- Enrekkesiderer vietgamlemalerierogfoto1991.De sisteårenesmassebalansevariasjonergrafierav kjentebreer,det eldstekjentefoto
er fintillustrert.
bletatti 1864ogpublisertsomtresnitti IllusDeretterfølgereksemplerpå gamleog nye treretNyhedsblad.
Endelav de gamlebildene

Satellittbildeav Jostedalsbreen
er satti kontrastmot modernebildertatt fra
identiskefotopunkter.
Et avsnittkalt GlaciologicalPhenomena brukbareLANDSAT-bilder
dernorskebreer
avslutterhovedteksten
medeksempler
påbruk er avbildet.
av satellittbilder
i glasiologisk
forskning,
ogtil Forfatternehar gjortet solidarbeidmeden
sluttfinnesen oversiktovertilgjengeligeog bådevakkerog interessantpublikasjon.

Godjul
medlys og varme
Bare noen timer gamle,i en stor og
ukjentverden.Bestå holdesammen
her i et hjørneav bingenhvor det er
ekstragodtog varmtunderen lampe
på 200-250watt.
Dessutener vi tryggereher enn ute i
denstorebingenhvormamma'nvår
rusleromkring.Menselvfølgeligmå
vi av og til forlatehjørnetvårt, når

mammaharlagtsegpå sidenogdeter
matå få.
Hørervi noensomsnakkeromat snart
er detjul, så blirvi ikkereddefor det.
Forvi skalværemedog feirejul selv,
vi. Trygtoggodtunderdenelektriske
vannelampen.
Iallfalldennejula.
Detønskervi foralleandreogså!

