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oppgjørtil godehosleverandøren. blehåndtert.
•
7er, ::QgMeikOS
Episodenviseratvihar
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gårkonkurs.
kan selvsagtdiskuteresomfordelEnergilovenpåleggerområdekon- Everkenevarganskesamstemte ingenavrisikomellomaktøreneer
'kr.dtier'Pr'
DerViate.Stortinget
tilutre4.-sesjonæren
å leverekrafttilkunder i at detmå stillesstrengerekravtil ideell.Dettevil vi diskuterenærsatbidet sonfet ganx og
innenforsittområde.Nåren kraft- aktørersomviletableresegi kraft- merei tidenfremover.
leverandørutenområdekonsesjon markedetfor å være uavhengig NVEhartidligereuttaltat everkene
plutseligfallerut avmarkedet,inn- leverandør.
Herer økonomisk
solid- kan innføregenerellenettavtaler
ter straksdenneleveringsplikten itetog kompetansesentralespørs- mellomsluttbruker
ognetteier,uavfor områdekonsesjonæren.
Suspe- mål.NVEbør gå nærmereinn på hengigav om kundenhar ekstem
sjonenfårdennedumiddelbare
kon- slikeemneri sinvurderingav den leverandørellerikke.Et sliktkonsekvenserfor de everk som har somvilværeomsetningskonsesjo-traktsmessigskille mellomnettleverandørens
kunderinnenforsitt nær, fremholdteverkenesrepre- avtaleog kraftkjøpsavtale
vilvære
konsesjonsområde.Selve lever- sentanter.
tilfordelforet effektivtfungerende
ingsplikteninnebærerbegrenset
Dementeogsåatkundersomgår marked.Foreverksomhar innført
økonomiskrisiko for everkene. inn i en kontraktmed en ekstern et kontraktsmessigskillefor alle
Kundeneblir fakturert everkets leverandørselvmåta deli risikoen kunder,signaliserteNVEat det er
kostnadermedå skaffekraften.
somdettenødvendigvis
medfører. litehensiktsmessig
at leverandøren
Et sentraltønskemålfra everkene overtarnettavtalenvedet bytteav
Økonomisk risiko
varat detmåetableresenfastprak- kraftleverandør.
Everkenes hovedbekymringer sis i bransjenfor at netteierinngår
Seminaret understreket også
knyttettil den økonomiskerisiko kontraktom kraftoverføringmed betydningen
avat everkeneopptrer
somoppstårnår en netteier- helt sluttbmker.
ryddigi forholdtil sintodelterolle
lovlig- inngåroverføringsavtaler
somkraftleverandør
og netteier.
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Avslagtil Sørkaftog OBT-Kraft
Samarbeidetmellomaksjonærenei Sørkraft AS og i OBT-Kraft om salg av
elektrisk kraft, markedsdeling og felles retningslinjerfor intem vannutveksling må opphøre.
Konkurransetilsynet
harden 7. desember konkludertmed at samarbeidetikke
oppfyllerkriterienei konkurranseloven
for dispensasjonfra forbudenemot prissamarbeidog markedsdeling.Selskap-

ene forbys å inngå nye kontrakteretter
1. januar 1995. Innen samme dato er
de pålagt å redegjørefor hvordan virksomhetenplanleggesavvikletog hvordan de vil håndterekontraktersom allerede eksisterer.
Konkuransetilsynet kan ikke se at
samarbeidet innen Sørkraft og OTBKraftvil bidra til å forsterkekonkurransen i markedet.Konsentrasjonenav sel-

skaper på produsentsiden i markedet
blir for sterk.
Konkurransetilsynetønskeret mangfold av aktører i kraftmarkedet..Det er
spesielt uheldig, sies det, at de største
aktørenei markedetgmppererseg i store
selskaperfor å samarbeideom pris.
SørkraftogOBTKraftkaninnen
tre
uker påklage vedtaket til Administrasjonsdepartementet.
-
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Nettplanleggingen
i støpeskjeen
Regionalnettet
i Norgeer i støpeskjeen.
Statusforregional kraftsystemplanlegging
og konsesjonsbehandling
av
elektriskeanleggvarto av de sentraletemaenepå plenumsmøtetforkraftsystemplanlegging
arrangertav
NVEi Bergen26.-27.oktober.Møtetsamlet150deltakere,hovedsakelig
planansvarlige
på regionalnettnivå,
tekniskeledere,systemplanleggere
i everkeneog spesieltinvitertefagpersoner.
AV HANS OTNES

Somet tiltakfor bedreressursforvaltningetablerteNVEi 1988ordningenmed"Kraftsystemplanleggingi fylkene",somvarbasertpå
samarbeidmellomregionverkene
(fylkesverkene)
ogNVE.Gjennom
energilovener ordningenblittlovhjemletogharral4betegnelsen
Regionalkraftsystemplanlegging.
Formålet var, og er, å forbedre
planleggingen,
desentralisere
planleggingsansvaret
og å effektivisere
Utsnitt av forsamlingen. På første rad fra venstre Håkon Egeland NVE, Asle Selfors NVE og Magne Heimvik
konsesjonsbehandlingen.
Ethoved- konsesjonforelektriskeanlegg.
Sunnhordland Kraftlag A/S.
Kvaliteten
påkonsesjonssøknadmålerå skapeenprosessogetresultat somer gjensidignyttigfor den enehar storbetydningforbehand- regionalnettet
kraftsystemplaner
og understreket
har sommålå bidra skjelligenettnivåene.
bedre.Kvaliteenkelteanleggseier,
aktørenei mar- lingstiden.Det er derforviktigat tilfortsattstabilitetogansvarforen
Statnettgårinnforat grensesnit- atdemåoverholdes
kedetog myndighetene
sentraltog utformingen
av søknaderometab- viktigdelav landetsinfrastruktur. tetleggespå 22kVog støttersegtil tenpå søknaderom anleggskonselokalt.
leringav nye,særligstørreanlegg
Deltakemeble ogsåutfordrettil en rapportutarbeidetav SNFom sjonermåogsåforbedres.
blirgittprioritet.Everkenepåvirker å gå i gang med den lokalenett- sentralnettets
utstrekning,se fig. 1
selvtidspunktforbyggestartgjen- planleggingen
Dårligfremdrift
i sinedistrikter.Her alt 2. En annenforslagsstiller
gikk Leveringskvalitet.
Statusforarbeideter ikkepositivt. nomkvalitetpå søknad,strategiog er det åpenbaregevinsterå hente inn for to nettnivåermed grense- Kostnadenefor sammeleveringsEtterseksårer detkunetablertkon- detforarbeidsomformidlesenergi- gjennomanalyserav egneanlegg, snittpå 132kV,sefig 1alt 1.Itiden kvalitetvariererfor ulike forsybl.a.gjennomkraft- samordning
tinuerlige
planprosesser
i noenregi- myndighetene,
medregional-ognabo- fremovervil utvilsomtspørsmålet ningsområder- Er det behovfor å
oner,ogtidsfrister
overholdes
i liten systemplanene.
var
nettet. En NVE-publikasjonom om hvorvidt regionalnettetskal defmereen minimumskvalitet?
grad.Detteførertilforsinkelser
i den
detteemneter underutarbeidelse. inngåi sentralnettet,
i en utvidelse ettavspørsmålene.
Svaretvaratdet
videresamordningav nettplanleg- Søkernebeslutter
av distribusjonsnettene
elleropp- erriktigå etablere
minstekrav
tilkvagingenogkonsesjonsbehandlingen.
Selv om NVE gir konsesjonpå Nettnivåer
rettholdesi sinnåværende
form,bli litet,slikatdokumentert
kvalitetkan
Defremtidige
utfordringer
vilvære anlegg,er detfortsattopptilsøkerå I betraktning
avdesentraletemaene gjenstandfor omfattendevurde- sammenlignesmed slike miniå opprioriterearbeidetmedkraft- foretainvesteringsbeslutningen.
Det somvaroppetilbehandling,
vardis- ringer.
mumskrav.Dettesynetfikkstøtte
systemplanlegging,
og å sørgefor må væreviljetil investeringgjen- kusjonslysten
sværtbeskjeden.Av
av fleredeltakere.
sterkere kobling mellom kraft- nometlangsiktig
ansvarsforbold
for deinnspillsomkom,dreietflereseg Kablingog magnetfelter
Detble påpektat det må skilles
systemplaner
og seneresøknadom overføringsnettet.
NVEsarbeidmed om grensesnittetmellomde for- NVEorienterteom flereaktuelle mellomvarsledeavbruddog ikke
arbeidsområder.Temaene"Luft- varslede.Pålitelighetsnivå
kontra
linje/kabel"
og "Elektromagnetisketarifferer en vanskeligavveining.
felter"førtetil flere spørsmål,de Statnettvurdererandredimensjoflestedreietsegom årsakog virk- neringskriterier
i hovednettet
ennet
ningav magnetfelter.
Av diskusjo- strengtN_l kriterium,mendettar
nengikkdetfremat detteer et fag- tid å innarbeidenyeprinsipper.
NVEopplysteat avbruddskostområdesom det knytterseg stor
usikkerhet
til.Detforegårforskaing nader på 19 kr/kWher et landspåområdet både i Norge og i andre dennomsnittforallekundegrupper.
land. Konklusjonene som en norsk Det finnes ulike tall for de ulike
somindustri,husekspertgruppe
erkommetfremtiler kundegruppene,
hovedsakelig
bygdpåforskningfra holdningetc. Vedå vurderesamUSA,TysklandogSverige.I ett til- mensetning
avkundemassen
i eget
felleer magnetfeltstyrken
redusert område,har manet grunnlagforå
vedatenspesiellmastetype
ervalgt. fmneavbruddskostnader.
Distribusjonskomiteen
EnFohari prosjektBedresøknader.
et "Forenklingav høyspennings
I sinoppsummering
avførstemøte- kabelfordelingsnett"
funneteksempdag minnetmøteleder,vassdrags- lerpåatreduserteinvesteringer
kan
ogenergidirektør
ErlingDiesenom gi øktpålitelighet.
Arbeidsgruppen
Situasjon i pausen. Fra venstre: Svein Storstein Pedersen NVE, Erling Diesen NVE, Ame M. Torgersen NVE og
fristeneforinnlevering
avregionale hargittut en rapportom dette.
Einar Westre Statnett SF.

Skjematisk framstilling av kraftsystemet
Distabusjon
Sentralnett

Høyspent

Regionalnett
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KRAFTSTASJON

132-66kV

420-132kV

22 - 11kV

Alternativ 1

Alternativ 2

230V
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Forsterkninger
forto mrd.
Statnetthari høstforhåndsmeldt
omfattende
nettforsterkninger
i SørNorgeog i Grenlandområdet.Tiltakeneer utløstav
nyeavtaleromkraftutvekslingmellomNorgeog
landpå kontinentet.

Ny 420 kV Iedning
Holen - Kristiansand

OnlaY99kigin~19
Ulla-Fane Feda

Nye likestrameledninger

i

Statnettantardetvilblilagttrelikestrømskabler
hvoravdenførstekan
kommei 1999.Planleggingen
bygger på at hverkabelfår en kapasitetpå inntil800MW.
Omkostningeneer beregnettil
omkringto milliarderkroner.
Opprustingenvil skjeinnentre
geografiskadskilteområder.Disse
er
Forsterkningstiltak
fra ListaområdettilKvilldalkraftverki
Suldal.På dennestrekningen
foreslåsogsåstrømretteranleggeneplassert.
Ny 300 (429)kV-ledningfra
Kristiansand
transformatorstasjoni VenneslatilEvjeområdet
medvidereføring
framtilHolen
kraftverki Bykle.
Alternative
forsterkningstiltak
i
Telemark(Grenland)og Vestfold.

Likestrømsanlegg
fraBerefjor- vis.For vekselstrømgjelderat ny
Knardalstrand
nordforHerøya,
dområdet(Flekkefiord)
tilTon- 300kV-ledningKristiansand-Evje og nye 300kV-ledningvidere
(klargjort
for420kV)måværereastadkraftverk(Sirdal)
tilHerøya.
Ombyggingav eksisterende lisertførførstekabelforbindelse
med 3A)Ny300(420)kV-ledning
meli ListaellerFeda.
vekselstrømsledning
fra Feda strømretteranlegg
lomRød og Porsgrunntranskoblingsstasjon
(Kvinesdal)
til Likestrømkreverny ledningListaformatorstasjoner
somerstatLiastølen(Suldal)fra300kVtil Tonstad,ellerBerefjord-Tonstad,
ning for eksisterende 300
før første kabelforbindelsemed
420kV standard.
kV-Iedning
somrives.
Ny 300kV (420kV standard) strømretteranlegg
i Tonstad.
3B)Ny 300(420)kV-Iedning
nr.2
Det er forutsattat Lyse Krafts
vekselstrømsledning
parallelmellomRødogPorsgmnn.
førtmedeksisterendeledning omsøkte300kV-ledning
Lyse-Stok- 4) Ny 300(420)kV-Iedning
melSammenkoblinger
fra Tonstadtil Tjørhomkraft- keland(Stavanger)
byggesførførlomTveitentransformatorstaNyekabelforbindelser
for kraftutstekabelforbindelse
verk(Sirdal)
medstrømretsjoni Tønsbergog Porsgmnn
vekslingmåetableresforlikestrøm. Statnettforhåndsmelderogså tre teranleggi sørsettesi drift.
transformatorstasjon.
Det innenlandskenettsystemetog strømretteranlegg.
Dette er alternativertil å forlikestrømsforbindelsene
Femalternativer
må samsterke/avlaste
densvake300kV-formenkoblesmedstrømretteranlegg.Trinnvis
I Telemarkog Vestfoldforhånds- bindelsenmellomRød og PorsStatnettforhåndsmelder
dafølgende Forhåndsmeldingen
for Kristian- melderStatnettfemforsterknings- gninn.
ledningeri områdetLista/Fedamot sand-Evjeområdet-Holen
Altemativene
sierbl.a. altemativer:
blirkarakterisert
som
Ny 300(420)kV-Iedning
mel- nettmessigsværtforskjellige,
Tonstadog Ulla-Førre:
at 420 kV-kraftledningen
i første
med
* Likestrømsledning
i hovedsak omgangfomtsettes
lomRødtransformatorstasjon
i bl.a.ulikdriftssikkerhet
byggetfraKrisogulikflekSkienog en ny stasjoni Bam- sibiliteti videreutviklingen
parallellførtmedeksisterende tiansandtransformatorstasjon
til
av netledningerfraØyna/Listaområ- Evjeområdet.
ble.
Derblirdentilknyttet
tet.
det(Farsund)tilKvilldalkraft- 300kV-ledningen
Solhom-Arendal. Oppgraderingav dagens 132
verk(Suldal)
kV-Iedningmellom Rød og
Forsterkningenevil skjetrinn-

LyseKraftmåkommeførst!
OgsåLyseKrafter i gang
medet stortutbyggingsprogram.I løpetav de
nærmestetreåreneskal
detbyggesledningerog
andreinstallasjoner
for
400mill.kroner.Langt
denstørsteenhetener en
300kV-ledning
fraLysebotntil Stokkeland
som
tar "løvenspart"av investeringenemed300millioner.

foren drøykilometer
foreliggelitt ut på nyåret.-Da går altemativene
anbudspapirene
umiddelbart
ut,sier langstrekninggjennomEspedalen
i Forsandkommune,mellomLyseJohannessen.
Lysebotn-Stokkeland
tenkesbyg- fjordenog Høgsfjorden.
er engasjert
geti løpetav tre sommersesonger, Enlandskapsarkitekt
og må ståklarsenestvedårsskiftet i arbeidetmedå finneen trasêsom
minimaliserer
synsinntrykket
avled1997-98.
Detvilleværemuligå kortened ningender den går oppepå snaupå byggetiden ved en forsert fjellet.
- Vi merkergodt at NVE etter
anleggsdrift,
menda blirdet dyreer merforsiktig
rer! Tempoetbør være tilpasset Troll-konsesjonen
kapasitetentil den entreprenøren og vil ha forskjelligealternativer
somfår oppdraget (Aktuelle linje- utredet.Deter forsåvidt en grei målbyggereheri landeter Betongmast, setting, i trådmedat kraveneerblitt
påalleområder.Signalene
Linjebygg,OlavAga og Statnett strengere
somnoksånyliger kommetmedi fra Stortingetharjo værttydeligei
såmåte,sierseksjonssjef
Johannesdennefamilien)
sen.
Ledningener nødvendigforå sikre Espedalengjenstår
strømforsyningen
forLysebotn- IkkenyetrasLler
på Nord-Jæren. Konsesjonssøknaden
blesendtallerede
Samtidiger 300kV-forbindelsen Stokkeland
i 1986. Hannevneri den sammenhengat
Lysebotn-Stokkeland
går
nødvendig
for Så kom en periodemed redusert alleaktulleledningsprosjekter
tras&r.Ledninger
gjennomføringen
skal
og utbyg- i eksisterende
av Statnettspla- veksti energiforbruket,
ner.Ledningenmåværeferdigfør gingenblemerellermindrelagtpå byggesom,ellererstattesmedhøyde forhåndsmeldte
Statnett-utbyg- is. Mennå kandenikkeskyvespå erekapistet.Ogsåi Espedalenville
man følgenåværendetrasê.Men
lenger.
gingenekankommei gang.
erblittverDetsomgjenståri konsesjonsbe- bl.a.fordiEspedalselven
Seksjonssjef
PaulJohannessen
i
og andre
er avklaringen
avtrasê- net,ønskerfylkesmannen
LyseKrafthåperkonsesjonenvil handlingen

130
å

å gjøreenjustering.Dettar da sin
tid.
Nå i desemberhar Lyse Kraft
sendtut på anbuden 132kV-ledningfraDalenpåJørpelandtilForsand.Ledningen
erca.17kmogsikrer tosidigforsyningtil Ryfylke.
KraftenkommerfraLysebotnkraftverk,ellerfraTronsholentransformatorstasjon
somer tilknyttetsentralnettet.Ledningenskal være
ferdigved årsskiftet1995-96,og
kosterca.25 mill.kr.
Et stykkekabel
En 50 kV-Iedningfra Hålandtil
Nærbøpå Jærener underbygging
i dissedagerogbliretterplanenIdar
til 1.april.Strekningener omkring
åttekilometerhvorav1300meter
leggesi pexkabel.
Luftledningpå dennedelenvar
ikketekniskmulig.
- Å kablefor50kVerkurantteknisk - og ikke så økonomisk
avsktekkende
somvedhøyerespenninger,sierPaulJohannessen
i Lyse
Kraft.

Enrøsligkari fargegladvindblusestårog drøyerlitti døråpningen.Såserhanen kjenninginnei salenog vetat dette
er rettestedet,stigerinnpåog
finnersegen stol.Flerekomme
detbliretterhverten bra
forsamling
av godtvoksne
mannfolkog en ensligdame.
TEKST OG FOTO
HARALD BRYNILDSEN

Lokaletheter Furulyog ligger i Evje i
Setesdal.Etprektigvegguri utskåretbjør
går mot seksen stummendemørkettermiddagi november.Mensklokkatikke
motmøtestartharmangesamletsegmnd
et bordmedstorekartbladderforskjellige
trasêerer inntegnet.Og pratengår livlig
overkartene,fordetteerjo selvesaken.
Pådagsorden
fordettillystefolkemøte
stk
nemligen orienteringom de forhåndsmeldte planenefor nye kraftledninger
gjennombygdaogdalen.Detengasjerer!
Evje og Hornneser blant de førstei en
langrekkesørlandskommuner
hvorfolkevalgte,grunneiere
ogandreinteresserte
fårhørehvaplanenegårut på.
Møteneutgjøret viktigleddi en lang
prosessmotendeligevedtakomtrasêvalg.
Vinterog vårskalgåbådeê'nogto ganger
førselvebyggingen
kantatil,altsåengang
i 1997.
Forå påvirke
Førstut er AmeOlsen,seksjonssjef
i NVE
somharinviterttilmøtet.Hanredegjørfor
hensiktenmedforhåndsmelding
aven ny
kraftledning.
Detprimæreer å få medde
almeneinteresserpå et tidlig stadium.
Berørteinteresserskalha en reellmulighettil å påvirkeutformingen
forå komme
framtildetriktigstmuligetrasêalternativ.
DerforvilNVEhaforhåndsmeldingen
tidligst mulig.Denblir sendtpå høringtil
kommunerog fylker,og tilenkelteorganisasjoner.
Dertilholdesaltsåmøteri de berørte
kommuner,
ettfordefolkevalgte
oglokale
myndigheter,
og ettfor almenheten.
NVEbehandlersåforhåndsmeldingen
og
fastsetteret eventueltprogramfor konsekvensutredninger.
Frist1.februar
- I dennetidligefasener dethensynettil
almenheten
somskalveietyngst,slårseksjonssjefen
fast-Viønskertilbakemelding
førnoeharlåstsegheltfast.Da kanvi få
detbestmuligeresultat.Kommunene
har
fristtil Lfebmarmedsineuttalelser.Statnettantyderat selvesøknadenvilkomme
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målene
det
t muli
ved årsskiftet1995-96.Det gir en god
sommersesong til undersøkelser i
markenog til de utredningerStatnett
eventueltblir pålagt. Så følger en ny
og utvidet høringsrunde, vanligvis
med befaring i distriktene.
Etter sommeren 1996 gjør NVE
sin sluttbehandling av saken og tar
avgjørelse, det vil si gir en konsesjon som kan påldages til Næringsog energidepartementet.Ved eventuell klage trenger departementet
trenger gjerne fire-seks måneder på
sin avgjørelse, forklarte seksjonssjef Arne Olsen.
Avtaler

Han ble fulgt av Grete Westerberg,
avdelingsingeniør i NVEs nettseksjon. Westerberg omtalte de avtaler
myndighetenehar inngått om kraftutveksling med utlandet. Avtalene
medfører behov for en omfattende
forsterkning av linjenettet i landsdelen.
Norge får inntekter ved å selge
overskuddskraft på dagtid til gode
priser.
Statnett-representanteneredegjorde
for traseålternativene,med god støtte
i plansjer,karterog ikke minstypperlige flyfotografierfra særlig viktige
områder.

Naturmessig må det være bedre å
liggeinntilen linje som er der fra før,
mente ordføreren.
JørgenHøgetveit,jordbrukssjefen,
stilte spørsmål om strømprisen.Vil
krafteksporten gi høyere priser? Vi
ser at Statkraft kjøper opp strøm i
markedet.Veksthusnæringenhar fått
storeutgifterfordi tilfeldigkraft uteblir. Næringen går tilbake til kull og
olje for å klare seg.- Det er noe med
den ene hånden og den andre, sa
Høgetveit om statens handlemåte.
Han hadde også sett skepsis fra
fiskerhold til å legge nye kabler i
sjøen.Og han frykteten kraftignedkjøring av vannføringeni elvene.

ViseordførerCarl M. Thorsen (t.h) og ordfører Svein
Takkasen iEvje og Homnes kommune lytter oppmerksomt til orienteringen.
SeksjonsslederAme
Olsen, NVE: - I denne fasen
er det hensynet til almenheten som veier tyngst.
Avdelingsingeniør Grete
Westerbergorienterte om
kraftutveksfingsavtalene
med ullandet.

Prisutjevning

NVE-benkenanførteat vi neppe får
tilbake de rekordlave strømprisene
som gjaldt en tid, og heller ikke de
rekordhøye.
Det blir en utjevning- kanskje på
et høyere nivå enn før.
Statkraft må gjøre sine forretningsmessige disposisjoner som
enhver annen i kraftmarkedet.Statsforetakethar full anledningtil å disponere sine magasiner, slik markedet fungerer i dag.
Vannkjøringeni elvenevil ikkebli
endret ved krafteksport.
ManøvreringsreglementetfastsetMest ulempe
ter en bestemt minstevannsførOg så var tiden inne for spørsmålog ing.Virkningen på fisk av kabler i
kommentarer.
sjøen er spekulasjoner.Vi kan bare
OrdførerSvein Tallaksenkonsta- ha rene gjetningerom virkningenav
terteat nye kraftledningerbetyrmest magnetiskefelt her.
belastning og liten inntekt for Evje
Om prisen på kabel i forhold til
og Hornnes kommune. Det østlige luftledning ble det opplyst at for"parallelbaltemativerer å fomtrekke. skjellener meget stor (slik det også

påpeks i lederartikkelen!)Kabel gir
også en teknisk svakereløsning.
Erstatning

En grunneier reiste spørsmål om
erstatning,og hva som blir båndlagt
av skog. Statnett sa det blir et 40
meter ryddebelte. Statnett vil ikke
kjøpe grunnen, men erverver retten
til å ha ledning. Erstatning gis normalt etter forutgåendeskjønn og vil
variere.Sværtgod skogkan gi 10001500 kroner målet. Ulempe med
masteplasspå dyrketmarkkan erstattes med 3000-4000kroner."Medalle
mulige forbehold",ble det tilføyd.
Skog i et dalføre der det er høyt opp
til trådene kan vokse fritt. Vegetasjonen skal stå hvis den ikke skaper

,

Stainett
mforti tiden21.n4)1,
embertil
6,deSimberen 16dagers
turn`e'
forå orientereomde

av u

Ordfører Tarald Myrom i Valle frykter
uheldig virkningpå turistnæringen,
som er et satsingsområde for kommunen.

Seksjonssjef Trond M. Carlsen Statnett: Viktigå få geograffsk spredning
mellom kraftledningene.

F_Jiergi
og brInge
hernoenglimtfraortenteringtrog

problemer for kraftledningen. Det
sentralefor Statnetter en driftssikker
ledning. Men der det blir tap for
grunneieren, vil det bli erstattet via
skjørm.Statnettvil betaleforjuridisk
bistandtil grunneieresom ønskerdet
Praksis er da at grunneieregår sammen i grupper med felles advokat.
Hildur Hukås, plan- og miljøkonsulent,påpekteat noenområderer tungt
belastet i forhold til andre. Evje har
militærøvelser og jevnlig støy fra

til neste møtestedfor ekspert-lagene
fra forvaltningsmyndighetog utbygger.
Oppover dalen til Valle.
Dagen gryr så saktelignår ordfører TaraldMyrom ønskervelkommen
i en vakker kommunestyresal.Formidclagsmøtetgjelderfolkevalgteog
etatsjeferfra kommunerog fylke.De
lytter oppmerksomt og gjør notater
gjennomden timelangeinnledningen.

Hva, hvorfor..?
Men så smeller spørsmålene!
Gikk Stortinget med åpne øyne inn
for slike konsekvenserkraftledningene vil ha?
Hva med økonomiskeberegninger
av prosjektet? Det er viktig for oss
Skade på fugl
Det ble nevnt at kommunenallerede å vite, vi som får belastningen.
har mange linjer på kryss og tvers.
Hvem har ansvar for at en kraftDe tar ganske mye fugl. Hva betyr ledningblir utnyttetoptimalt,at man
det, annet enn å belaste viltet ytter- ikke brukerpengerog naturressurser
ligere?
unødvendigtil nye anlegg?
Er det vurdert å la ledningen gå i
NVE sa det er forsket en del på
emnet, i samarbeid med Statnett. fjell, eller kanskje i vann?
NVE har nylig styrketsin ekspertise
Hva med kommunens utgifter til
på området.
konsulentbistand?
Blir det noen flere arbeidsplasser
Ellerser fugl hittilikke betraktetsom
tilstrekkelig grunn til helt å skrin- ved slik utbygging?
legge et prosjekt. Men kanskje kan
Sannelig noe takle for lagene fra
fugl bli utslagsgivendei valget mel- hovedstaden.
De gjør sitt beste her og nå_Hollom to alternativer.
Enda et spørsmål fra folkemøtet der ikke det, skaldet bli svar å få inne
i Evje:
fra hovedkvarterene.
Kan det skjekobberforgiftningfra
Det liggeri helehensiktenmed den
lange rekken av orienteringsmøter:
kraftledninger?
Nei, lyder svaret. Kobber benyt- NVE og Statnett vil gi svar på flest
tes normalt ikke ved kraftledninger. mulig spørsmålfør tingene låser seg
fast!
skytefelt.

Så skal det komme

nye

kraftledninger på toppen! Berørte
grunneiere må få jord annet sted.
Kommunenfår ingentingigjen for å
ha kraftledningeneder, menteHukås.

Videre til Valle

Så er det takk for i kveld. Og videre

Miln

kil ergi

Ingenheltlik denforrige
—Ingen kabel er helt lik den foregående.Dette er skreddersøm,sier produksjonssjefPer Nossenved Alcatel
Kabel i Halden.Han klappernesten ømt en glinsende
svart utviklingskabeli den digre produksjonshallen.
Altså en kabel fabrikkenskonstruktørerhar "sydd"
etter egne nye ideer,eller i nært samarbeidmed en
kunde som har lagt nye spesifikasjonerpå bordet.
på tre skiftuken igjennom,og noen
gangermå ogsåhelgenetas til hjelp.
Vi har flere slike utvildingskabler Med sine ca.130 arbeidsplasserer
på forskjelligeutviklingstrinn.
Noen kabelfabrikken en hjørnesteinser likestrømskablermyntetpå plan- bedrift i Halden.
lagte nye forbindelser fra Norge,
Blant aktuelleoppdrager den 70
noen sikter mot andre formål, for- kilometer lange pexkabelen som
teller Nossen.
inngår i strømforsyningentil TrollEn ny likestrømskabelfår bety- prosjektet.
delig større kapasitet enn de hittil
største på 500 og 525 MW som Nye verdensrekorder
nylig er lagt i Skagerrakog i Øster- - Med den setter vi stadig nye versjøen. Men hvor mye større kapa- densrekorderfor spenningsprøvei
siteten blir, det vil ikke Nossen si lange lengder.Til slutt blir det altså
noe om. - Det får heller være en 70 kilometer. Men da er riktignok
overraskelsefor konkurrentene,sier spenningensattned fm 90 til 60 kW,
forteller Nossen.
produksjonssjefenmed et smil.
Han tar oss med et langt stykke
"Kjenninger" i produksjon
til værs, i et 102 meter høyt tårnEllers har hverken Alcatel Kabel bygg som er fabrikkens nyeste og
eller andre produsenter fått napp i meget imponerendetilvekst.
de to, eller helst tre nye forbindelHer er det pex-prosessenforegår,
sene som planlegges ut til Konti- altså der "innmaten"i kabelen får
nentet. Ennå er ingen invitert til å sine lag av isolerendematerialer.
inngi anbud.
Enda en kjenningfra de senesteårs
Men invitasjonenkommerjo en kabeldiskusjonerer den 18 kilomedag - og da skalman selvfølgeligha ter lange jordkabelen gjennom
noe bra å tilby.
Øygarden i Hordaland.
I mellomtiden har fabrikken en
Her ser vi den! Skinnendeblanke
velfyltordrebok.Produksjonengår tråder - som skulle det være skire
TEKST OG FOTO:
HARALD BRYN1LDSEN

-

Her er mye "skreddersom"fra tidligere STK og nåværende Alcatel
Kabel, både store sjøkabler, noe
mindre umbillical'er til oljeinstallasjoner og pexkabel (forrest)

Bygdebolw om

Kabelkjemen går opp dette 102 høye tåmbygget - ogblirtilpexkabelpå
nedtur. Med denne ruvende tilveksten fra I vår er Alcxatel Kabel Halden
blitt verdens største kabelfabrikk

gull - blir til kabeldeler som igjen
går sammen til ferdig kabel.
Altså den som skal spare men-

neskenei Øygardenfor synetav en
luftledning gjennom et særegent
landskap.

Enøk-kampanje
i TV og presse

Ikkebareforverdalin.ger.
var naturfenomenene nindt
denne begivenheten kanskje
.:Red.tteiSttSteti
like viktigeog interessante.
•Natttil 19,mal 1893VistenatU-..• Ras i Verdal,bind A og B av
rUU•:ktefter:11Verdalen,:2-3
km Verdalsboka beskriver de to
øst for Stiklestadkirke. • •
store katastrofene i 1893 og
Tenkdeg QsloSentrum;Slot- • dekker først og fremst lokaltet,•13islet,
St.Hanshaugen;..e..-. historiskebehov.De er fulleav
nerIøkka,Prønland,•:::Sentralba-detaljer og dokumentasjoner
.:ineStasjoneri,.. .Akershus, om selve ulykkene, om redningsarbeidet og oppbygH:hele
gingen, om hvert enkelt bruk
Tar som ble berørt, hvem som
.:VI:rned.ontrklene:somblebVer bodde der, hva skjedderasnatsvmmet av.:kiret«:‘;ap.ø;:yigø:.ten og etterpå. Forfatteren har
videre trukket inn fagfolk pA
igge''S«.#1#11tenfotkattt$trOfe.:::
geologi,hydrologiog sikringsAmitåtiet;.:::."'
•
tiltakfor ågi en best mulig forklaringpå hvordan og bvorfor
1.!..paSSet
«uløkka»kunne skje.
'4Otaltfbtfattdre.t4'...:1'1:'
hovedansvarligfor sik250:titehheSkerbk direkt. rmg
KatastrofeneiVerdaknangikk
hele pgsjotten...:FelieSskapet..
.:•::54efølgendedag
måtte .t.winge"Unilddelhiti
hjØp
iltt.ea,hyrtrdr.M4::.hj.
Ul de nødltdende. Gård og:
hVerdalenble.illgemsøkt:
grunn måtte sikres mot fl
et arb"idm°1:ci
deseniers perSpektv. kloved.
ansVareifår arbeidet bl :la
gjennom- .til Kanaldirektøren/NV gt
brudd på langt nær var så.set
nesten kontinuerli båt sam.
det verdalsvasSdraet Ia0åriarbe ,

Einar Sæterbøi Region MidtNorge har i et egen kapitel i
bind B på gmndigvis redegjort
for NVEs engasjement i Ver. Knaptnoevassdragi landet er så sterkt fothygd. NVE
vil ganske sikkert alltid ha en
«venlalsgjeng»- pr. idag foreliggerover 30 søknadezom nye
sikringstiItak i Verdal kommune.

Desistesideneførstl

- Norske husstander bruker fremdeles
mer energi enn nødvendigtil oppvarming, lys og elektriske apparater i husholdningen.Myndighetene vil fortsatt
prioritere informasjonsinnsatsenoverfor denne målgruppen. I en periode
fremover vil det bl.a. bli gjennomført
årligeinformasjonskampanjerog andre
tiltak, sier seksjonssjefBirger Bergerseni Enøk-og markedsvdelingen,
NVE.

Omløpsventili Altakraftverk

NVE har i sin innstilling om varig
manøvreringsreglementfor Alta kraftverk gitt pålegg om installasjon av en
omløpsventil i kraftverket med kapakast°rrteol;t17I1Zrfelnite'
rd
inse
errtruskvtivee
sitet på 66 m3/sek. Kostnadene er
beregnet til omkring 40 mill.kr. NVE
for den som ikke er lokalkjent.
Da er det bedre først å gå til
sier at kraftutbyggingen spesielt har
skadet den øverste delen av den laksebind B. del III «Geologi geoførende strekningen av elva på grunn
tekmikk»,her besktives kvikkleire, rasutvikling og årsaksav ustabile vannstander.
forhold, og aller bakerst er det
kartog bildersomgir god oversiktovernlykkesdalen.Dernest
kan det være lurt å ta for seg
kapitlet «Dimensjoner, santMenligninger»i samme blud,
GardermoenEnergiAS (GEAS)ble stiffør man tar fatt på den spentet i november og har som hovedoppnende og uhyggelige beskrigave bl.a. å bygge og drive el-nett til
velsen av dramaet i bind A.
Oslo Hovedflyplass,Gardermoen.
Arbeidetmed el-forsyningi områdethar
pågått i regi av Gjermå Energiverk,og
Bøkeneer på nesten 1400sider.
Bind A som beskriver deU

Kampanjen i høst, på TV og i avisene,
har som hovedbudskap at "Det finnes
enkleremåterå reduserestrømregningen
på enn bare å slukke lyset".
NVE i samarbeidmed Opplysningskontoret for energi og miljø (Ofe) vil
rette oppmerksomheten mot hva den
enkelte kan gjøre, uten at det må gå på
bekostningav komfortmed godt lys og
behagelig innetemperatur.

NVEs råd behandletsaken 21. oktober, da flertallet sluttet seg til anbefalingen fra NVEs administeasjon. Et
mindretalli rådet ønsketå utsetteavgjørelsen om å bygge omløpsventil.
Alta Laksefiskeriog Interessentskap
er glad for omløpsventilen, men misfornøyd med det nye manøvreringsreglementet.

El-forsyningtil Gardennoen
blir nå videreført av GEAS. Selskapet
vil drive sin el-forsyning basert på
GjermåEnergiverksområdekonsesjon.
51 prosent av aksjene i GEAS eies av
Gjermå Energiverk,de øvrige av Oslo
Energi (NewsWire)
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Forbruksvekst o
redusertproduksjon
I 3-månedersperiodenaugust
t.o.m. oktobergikk produksjonen av elektriskkraft ned
med 6 %, mens det samlede
innenlandskeforbruketgikk
ned med 1,5 %. I alminnelig
forsyningderimot,¢kte det
temperaturkorrigerteforbruketmed hele 6,8 %.

over 4 TWh mer enn beregnetproduksjonsevnefor det utbygdenorskevannkraftsystemeti et år med normalttilsig
(basert på tilsigsperioden1931-90).
Bruttoforbmket i almitmeligforsyning stegmed 1,3% i forholdtil samme
periode i fjor. For siste 12-månedersperiode er ¢kningen på 7,2 %. Korrigert til normaletemperaturforholdØkte
dette forbruketmed h.h.v.6,8 og 4,7%
for de sammeperioder.Det antasat mye
av veksten i det temperaturkorrigerte
AV PER TORE JENSEN LUND
forbruketkan forklaresut fra generell
vekst i ¢konomien og reell nedgang i
Produksjonen i 3-månedersperioden elprisene.
Veksten i det temperaturkorrigerte
august t.o.m. oktober var på i alt 26,5
TWh mot 28,2 TWh året far. De siste forbruketer adskilligh¢yereenn vi har
12 måneder er det produsert 117 TWh hatt de sisteårene.Vi må helt tilbaketil
som er 0,6 % mindreenn i sammeperi- 1.halvdelav 1980-årenefor å finne tilsvarendeforbruksvekst.
ode ett år tidligere.
Forbruketi kraftintensivindustriØkte
Landetsmagasinkapasiteter totaltpå
80,4 TWh. Ved utgangen av oktober med 2,8 % i forhold til samme periode
var
var energiinnholdeti magasinene61,5 i f.jor.For siste 12-månedersperiode
TWh eller 76,5 % av fullt. Dette er litt ¢kningen på 3,7 %. Ykningenhenger
underlavestemagasinfyllingfor 10-års- sammen med sterk vekst innen produksjonavjem, stål og ferrolegeringer.
perioden 1982-91.
Forbmket av tilfeldig kraft til elekDet innenlandsketotalforbruketi 3månedersperiodenaugust t.o.m. okto- trokjeler gikk ned med hele 40,5 % i
ber varpå i alt 25,3TWh mot 25,7TWh forholdtil sammeperiodei fior.De siste
året f¢r. De siste 12 måneder var for- 12månederhar forbmketvært6,6 TWh
bmket 115,5 TWh som er 4,6 % mer (bmtto)som er nesten25 % mindreenn
enn i samme periodeett år tidligereog i samme periode ett år tidligere. Den

GWh

sterke nedgangeni forbrukethar sammenhengmed h¢y spotprispå elektrisk
kraft, noe som har ført til at en del
bedrifterhar gått over til å fyre kjelene
med olje istedenformed elektrisitet.
Kraftutvekslingenmed utlandet for
augustto.m. okto3-månedersperioden
ber resulterte i en netto eksport på 1,2
TWh mot 2,5 TWh året f¢r. De siste 12
måneder har nettoeksporten vært 1,5
TWh mot 7,2 TWh i foregående 12månedersperiode.
Gjennomsnittligspotprispå elektrisk
kraft har steget fra et nivå omkring 16
¢re/kWh i begynnelsenav august(uke
31) til 21,7 ¢re/kWh i slutten av oktober (uke 43). Til sammenligning var
spotprisene i fjor til de samme tidspunkter h.h.v. 2,4 og 11,2 ¢relkWh.
Dagens h¢ye spotprisnivå har sammenheng med den lave magasinfyllingen og sterk ettersp¢rseletter elektrisitet.

ENERGIINNHOLD I MAGASINENE
HELE LANDET
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Utkasttil retuingslkje
for systemansvareti
kraftsystemeter for
fiden ute til høring.De
endeligeretningslinjer
ventesgjort gjeldende
fra 1.januar1995.

Retningslinjene vil i hovedsak
omfatterutinersomhar vcertpraktisertog nedfelti egne avtalerutarbeidet av tidligereSamkjøringeni
samarbeid rnedbransjenog forhold som har wert regulert gjennom privatrettslige avtaler. I tillegg er det enkelte nye elementer
de foreslåtteretningshnjer.Blant

annet kan systemansvarligeendre
tidspunktfor anleggselernesplanlagteproduksjonsendringerinnenfor 10 minutteromkringhvert
timeskifte.Systemansvarlige
kan
som
defineiet anmeldingsområde
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Okt
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systemans

monopolområde og suspendere
regulerkraftmarkedetdersom de
markedsmekanismerikke
virkereffektivt.NVE kan pålegge
tvangsmulktdersombruddpå plikter etter retningslinjene skader
offendige interesser, og det kan
avtalesøkonomiskkompensasjon
for pålagte ytelser i forbindelse
rned selve driftskoordineringen.
Retningslinjenevilgjeldeså lenge
de ikke stridermot bestemmelser
om rasjonering, beredskap eller
sikkerhetsbestemmelseri energiloven og dens forskrifter.
Behovet for felles forpliktende
spillereglermellom produsenter,
netteiere og større sluttbrukere.
uavhengig av eventuelle kundeforhold til Statnett SF, førte til at
NVE oppfordretStatnetttil å utarbeide forslag til egne retningslin-

jer for sy temansvaret. NVEs
videre arbeide med retningslinjene har vcertbasert på en dialog
med Statnett, SFO (Statnett kundenes fellesorganisasjon). Retningslinjene for systemansvaret
defineierncermereStatnettsansvar
og virkemidler, og amsetningskonsesjoncewnesforpliktelserog
renigheter.
Den kortsiktige regulering og
kontroll av et kraftsystem,driftskoordinering, skal sikre at den
fysisketilstandi systemeter stabil
og leveringav kmftskjermednødvendig kvalitet med hensyn til
spenning,frekvensog pålitelighet.
Et kraftsystem krever koordinering av denne virksomheten for
at ikke den enkelteaktørsdisposisjoner skal svekke driftsikkerheten i totalsystemet,ogpåføre andre

aktørerproblemer med å oppfylle
sine forpliktelser med hensyn til
kraftIeveranser. Systemansvaret
innebcereret ansvarfor at produsenter,netteiereog størreslunbmkere sarnordnersine disposisjoner
av betydningfor kraftsystemet,slik
at nødvendig driftssikkerhet og
leveringskvalitetivarems.
Statnett SF er av Stortinget
(Stprp. 100—1990/91)pålagtdette
systemansvaret. Statnetts omsetningskonsesjon vil inneholde et
etterenergilovens§4-3 pkt.4
om plikter i forbindelsemed systemansvaret.I henhold til samme
bestemmelseer de øvrigeaktørene
i sine omsetningskonsesjonergitt
vilkårsom innebeereratde kanbli

gålagtå deltaincermeredefmerte
oppgaver.
driftskoordinerende

titra
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Hjelp en

•
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tisk situasjon

Tidligi oktoberkomdetstorenedbørmengder
over
delerav Midt-Norge.
I høyereliggende
områderla det
segmeterdjupsnø.
AV EINARSÆTERBØ

samtet stortfjøsvedEidsvatnetpå
Høylandet.
I Tosbotifikkelvalikeveltattmedsegkraftlinjeogbrufør
flommenga seg.
I Bogelvai Bindalvardet alleredebestemtat NVEi løpetav året
skullestarteoppet størresikringsarbeid.
Ogsåherrasteflommen.Anlegget
fårnå et størreomfangennopprinneligplanlagt.

Daværlagetplutseligsloomtilsørvestmedregnog mildvær6. oktober,komen uvanligrasksnøsmelting.Sammenmedregnetskaptedet
flomog oversvømmelse,særligi
elvene mellomBrønnøysundog
Namsos.
Namsengikkoversinebredder
på en måtevi sjeldensermakentil.
Vannstanden
stegsårasktat enbilforretningvedMediåi Grongfikk Sikrerverdier
elvainn i bilhallen.Flerebilerpå NVEAnlegghaddelidligere
gittinn
parkeringsplassen
havneti elva.
tilbudpå detteanlegget.Flommen
framskyndet
oppstarten.
Oppfordret
av HelgelandKraftlaggikkVRMs
Oversvømmelse
og ras
Storelvai Tosbotnog Bogelvai resultatenhet
i gangmedå reparere
Kolsvikafikkuvanligstorevassfør- skaderog sikregjenståendebygginger.Erosjonograsgjordeskader verkogandreverdiervedelva.Store
på veierog bruer.Pumpestasjonen mengdertunnelsteinrasteut i elva
tilHelgeland
Kmftlag
i Kolsvikgikk underflommen.
dukken.
StedetKolsvikaharikkeveradkomst.Utradisjonelle
metodersom
Raskinnsats
transportpåflåtemåttebenyttesfor
fram.
NVEsfolki områdetblekontaktet å få anleggsmaskinene
mensflommenvar på det verste.
Medraskinnsatsbidroavdelings- flommenundervurdert
bledethevdetat flomingeniørOddleiføfeldtogarbeids- I lokalpressa
formannMagneGrandemo,sam- men burdeha vært bedrevarslet.
men med egne og innleide Hansommistetbilenesineharpå
maskinførere,til å reddebl.a. en denannensidesagtat ikkei helesitt
campingplass,
husogveii Tosbotn, livhaddehansettNamsenstigeså

Anleggsmaskinene til NVE Anlegg Region Midt-Norge ble fraktet på flåte til den veiløse Kolsvika

I stedetfordenvarslede"flom"ble
rasktsomveddenneflommen!
Flomvarslingstjenesten
i NVEopp- detenkeltesteder"storflom".
giratdetvarvarsletflomfor6.og7.
oktober.Varsletvargittmedbasis Kontaktnettet
viktig!
i prognosert
nedbørfraMeteorlogisk ErfaringenNVEfårtrekkeer kanInstituttpå 30-40mm.
skjeatnårforhåndsvarslene
enkelte
Nåkomdeti virkeligheten
opptil gangerikkestrekkertil,måregion83mmnedbøridettedøgneti Rana- kontorenesammenmed sinedisværevåkneog
vassdraget.
Samtidigstegtempera- triktsrepresentanter
turen,ogallnysnøeni fjelletsmelt- varsleomfarligutviklingi elvene,
et. Det var ikke lett å varsle førstogfremsttilutsattekommuner,
annerledes
enndetsomblegjort.
veivesenogandre.Deterviktigå ha

det lokale kontaktnetteti orden.
Hommenslårikketilsamtidigi alle
vassdrag,og myekan gjøresmed
varsling,
selvunderenflomsituasjon
somutvilderseg.
Vedkontoreti Trondheimsynesvi
atfolkavårepåHelgeland
og Namdalen,samtvåregenresultatenhet,
visteden innsatsvilje,initiativog
oppfinnsomhet
somNVEbørkunne
krevenårdeterbrukforetatensassistanseoghjelpi kritiskesituasjoner.

Norskerosertiljul
Firetusennydeligeroser
omdagen- tenkpå den
buketten!
Ellerhalvannenmillion
roseri løpetav året,fra
Elkem-bedriften
Sisoflori
Salten.
TEKST OG FOTO:
HARALD BRYNILDSEN

Rosenevokserunderen høynordnorskhimmelmedmyesommerlys
- men får avgjørendehjelp fra
mangelamperoppunderdrivhustaket. 15000lux gjørdet muligå
dyrkeroserheleåret,ogsåi disse
mørkedager innunderjul. Driv.husethardessutenet kraftslukende
smelteverksom nærmestenabo. delen.Daglighøstingfra 4600m2
Spillvannederfragjørgodtforjord produksjonsarealer i snitt drøye
og vekster.En elektrokjelehører 4000roser.Meni løpetav en dag
kandetogsåplukkessåmangesom
ogsåmed.
- Menlampenebetyrmest.Uten 7000.Noenmørkerøde,
noenlysehelårslysetingenroser.Medlyset røde,noeni det sartesterosa.Og
dufter.Deheter
får vi godenorskeroserheleåret, medheltforskjellige
sierdagliglederi Sisoflor,Henrik Baroness,ellerKiss,Safir,Europa
- ellerendanoeannet.
Mikkelsen.
HankommerfraDanmark,men
hardyrketroserheri landeti mange -Ikkebarerosenrødt
år. Sisoflorer av ganskeny dato. - Til nå har det gåttbra, sierMikStartenvari februar1993,og i juli kelsenpå spørsmålom lønnsomkom plantenei jorden.De første heten.- Klartdeter lønnsomtmed
rosenegikkut på markedeti sep- de strømprisenevi har hatt. Nest
tellerjo stømtember- og ble velmottatti lands- etterlønnsutgiftene
,

June Israelsen steller med skjønne roser dagen lang, som en av de ti
ansatte ved Sisoflor Salten.

prisenmest.Herpå Sisoflorharvi
værtheldigeog fåttgoddrahjelpi
startfasen.
Menetterto år skalvitilpasse oss markedetog må jobbe
hardt.Alt er ikkebare rosenrødt!
Meden doblingav sirømprisen
fra
i f.jortil i år blirdetendatøffere.
Vi og alle andre i næringenmå
skjerpeoss i et markedmed sterk
konkurranseutenfra. De norske
rosenehar høykvalitet,og transportmessigliggervi godtan.Men
mangevil ogsåværefristetav billigereroserutenfra.Somsagt,vimå
skjerpeoss!

