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SAMMENDRAG

NVE har i samarbeid med KOVAMI (Kontaktgruppen for VAssdragsregisteret i Miljøforvaltningen)
utviklet og testet prosjektet Inngrepsindikator for vassdrag. Målsettingen med prosjektet har vært å
utvikle GIS-baserte rutiner for å veie sammen data om flere typer inngrep til en samlet, oversiktlig
framstilling av inngrepsstatus for vassdrag - en ingrepsindikator.
Fire vassdrag har vært brukt i utviklingsprosjektet. Parallellt med utviklingen av det metodiske opplegget,
har det foregått en omfattende feltregistrering av inngrep i Gjerstad vassdraget og Gaulavassdraget.
Inngrepstyper som finnes i sentrale registre og data fra feilregistreringene er analysert for å finne verdier
på vektene og influensområdet som angir virkningen av hvert enkelt inngrep, og som veid sammen gir
et riktigst mulig bilde av inngrepssituasjonen i vassdragene. Resultatet er utprøvd på Trysilvassdraget og
Vossovassdraget, der kun data fra sentrale registre har blitt benyttet. Prosjektet har gitt et menystyrt
brukergrensesnitt for sammenveiing av aktuelle inngrep i et vassdrag, sammen med en anbefaling av
hvilke inngrep som skal inngå i indikatoren.

ABSTRACT IWl/AO 1 Ea IV
Reported here is the result of a project conducted by the KOVAMl-group (a cooperation between NVE
and institutions within environmental management) aiming at development of a GIS-based procedure to
assess the integrated effect ofv arious enchroachments in and along watercourses.
Four major catchments have been investigated during the project. The GIS-method has been developed
using existing data as well as data from detailed field registrations of enchroachments in the two catchments
Gaulavassdraget and Gjerstadvassdraget. Using existing data only, two additional catchments, the Trysil-
vassdraget and the Vossovassdraget, have been analysed to test the validity of the proposed procedure.
The various categories of enchroachments have been assigned different weights and areal influences
according to assessment of their deteriorating effect on the natural situation. Applying the GIS-procedure
the integrated effect is determined, giving a representative picture of the total situation. The results
of the project are an interactive Windows-based application to operate the GIS-tool and produce maps,
as well as recommendations as to which categories of enchroachments are to be considered. The method
is proposed as a tool to obtain a consistent national management of preserved watersheds.
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Forord

Denne rapporten er resultatet av et banebrytende arbeid, hvor målet har vært å sette
systematisk datafangst om vassdragsinngrep mest mulig direkte inn i beslutnings-prosessen.
Alle tilgjengelige data om menneskelige inngrep i vassdrag har vært satt sammen i et GIS-
system (Geografisk Informasjonssystem), og etter bestemte forutsetninger veid sammen for å
fastsette den totale påvirkningen av menneskelige inngrep. Hensikten har vært å få et mest
mulig ensartet, landsdekkende grunnlag for den skjønnsutøvelsen som er nødvendig i
forvaltningen av de verna vassdragene i Norge. Beslutningstakere, både sentrale, regionale
og lokale myndigheter, skulle ha det samme beslutningsunderlaget for fastsetting av
retningslinjer og rammeverk for verna vassdrag.

Arbeidet tok til i regi av KOVAMI (Kontaktgruppen for VAssdragsregisteret i Miljøforvalt-
ningen) høsten 1993. Vinteren 1994 var spesif ikasjonsarbeidet kommet såpass langt at det
kunne inngås kontrakt med konsulentfirma om den konkrete utformingen av prosjektet. Dette
ble realisert på forsommeren, og uttesting av resultater har foregått til høsten 1995.

De konkrete resultatene av forsøkene, er en digitalt produsert kartserie med statistikk-
underlag, bygget på varierte forutsetninger om vektlegging av forskjellige inngrep. Det er
tatt inn inngrep ikke bare under NVE's forvaltningsansvar, men samlet informasjon fra
forskjellige kilder.

Forvaltning av verna vassdrag er et ansvar ikke bare for NVE alene, men også for
miljøvernmyndighetene. Utviklingen av prosjektet har foregått i nært samarbeid med
Direktoratet for naturforvaltning, som også har bidratt økonomisk til arbeidet, SFT og
Fylkesmannsembetets miljøvernavdeling i henholdsvis Aust-Agder og Sogn og Fprdane. Vi håper
at dette samarbeidet kan bidra til en mer omforent og forutsigbar forvaltningspraksis ikke
bare for verna vassdrag, men også for alle andre vassdrag.

Den pågående forsøksvirksomheten er fullført. Det som gjenstår, er at de viktigste vann- og
miljøfaglige institusjonene blir enige om hvilke inngrep som skal inngå i analysene og
hvilken vekt man skal legge på de forskjellige typer inngrep. Rapporten inneholder en
anbefaling på grunnlag av analyser av forsøksvassdragene der ulike valg av vekter er
benyttet.

Metoden kan videreutvikles etter hvert som mer informasjon om vassdragene blir
systematisert, både inngrepsinformasjon og annen informasjon. De foreliggende rutinene
for informasjonsbehandlingen kan utvides og utvikles til å møte nye utfordringer. Det er
imidlertid her lansert prinsipper for myndighetenes forvaltningspraksis som har store
perspektiver framover.

NVE 3O.januar 1996

Arve M. Tvede
Seksjonssjef



NOEN VIKTIGE BEGREPER

Nedenfor er definert en del begreper som har vært brukt i spesifikasjonen av prosjekt-
arbeidet, og som delvis brukes også i denne rapporten. Begrepsdefinisjonene er knyttet til
dette prosjektet, selv om beskrivelsen er forsøkt gitt en allmengyldig form. Begrepene er
listet opp i alfabetisk rekkefølge.

Naturtilstand
Inngrep
Influensområde

Buffer
Inngrepsgrad

Inngrepsindeks

Inngrepsindikator
Inngrepsklasser

Inngrepsstatus
Vassdragsbelter

Et uttrykkfor et vassdrags og dets nærområdets opprinneligetilstand
Menneskelig aktivitet som gir avvik fra naturtilstanden.
Det området langs et vassdrag som regnes som påvirket av et inngrep.
Avstanden vil kunne variere med de enkelte inngrepstyper og
størrelsen av inngrepet.
Datateknisk metode for å beskrive influensområdet.
Et verbalt uttrykk for hvor sterkt et vassdrag er påvirket av men-
neskelige inngrep.
Et tallmessig uttrykk for hvor sterkt en vassdragsstrekning er
påvirket av et enkelt inngrep.
Summen av inngrepsindekser for en vassdragsstrekning.
Resultat av en klasseinndeling der summen av enkeltinngrep med deres
inngrepsindeks er overført på vassdragsstrekningen.
Beskrivelse ved hjelp av inngrepsklasser.
Områder innen 100 meters avstand fra definerte vassdragsstrekninger.
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Vedlegg:

Kartprodukter fra 018.3Z Gjerstadvassdraget

1. Inngrepskart
2. Bufferkart. Forutsetning 1, alle inngrep
3. Kart 1. Forutsetning 1, alle inngrep
4. Kart 2. Forutsetning 2, alle inngrep
5. Kart 3. Forutsetning 1, uten jordbruk
6. Kart 5. Forutsetning 1, uten feltregisteringer

Kartprodukter fra 122.Z Gaulavassdraget

7. Inngrepskart
8. Bufferkart. Forutsetning 1, alle inngrep
9. Kart 1. Forutsetning 1, alle inngrep
10. Kart 2. Forutsetning 2, alle inngrep
11. Kart 3. Forutsetning 1, uten jordbruk
12. Kart 5. Forutsetning 1, uten feltregisteringer

Kartprodukter fra 062.Z Vossovassdraget

13. Inngrepskart

14. Kart 3. Forutsetning 1, uten jordbruk

Kartprodukter fra 311.Z Femund/-Trysilvassdraget

15. Inngrepskart
16 Kart 7. Forutsetning 1, uten jordbruk og feltregisteringer

Alle kartene er nedfortografert fra A3. Målestokken som står i tittelfeltet er derfor ikke
korrekt.



0. SAMMENDRAG OG HOVEDKONKLUSJONER

NVE har i prosjektsamarbeid med KOVAMI (Kontaktgruppen for VAssdragsregisteret i Miljø-
forvaltningen) utviklet og testet Inngrepsindikator for vassdrag. Målsettingen med
prosjektet har vært å utvikle GIS-baserte rutiner for å veie sammen data om flere typer
inngrep til en samlet inngrepsstatus for vassdrag.

Den direkte foranledning til prosjektet var at både vassdrags- og miljøvernmyndighetene
utarbeider nye retningslinjer for forvaltning av verna vassdrag, gjennom såkalt "Diffe-
rensiert forvaltning" (DF) og "Rikspolitiske retningslinjer" (RPR) for verna vassdrag.

Oppdraget med konkret GIS-applikasjonsutvikling ble satt ut til Asplan-Viak sør. Fire
vassdrag har vært brukt i utviklingsprosjektet; 018.3Z Gjerstadvassdraget i Aust-Agder,
062.Z Vossovassdraget i Hordaland, 122.Z Gaulavassdraget i Sør-Trøndelag og 311 .Z
Trysilvassdraget i Hedmark. Det er særlig Gjerstadvassdraget som har vært analysert.
Parallelt med utviklingen av det metodiske opplegget, har det foregått en omfattende
inngrepskartlegging i Gjerstadvassdraget og Gaulavassdraget. Resultatene fra inngreps-
kartleggingen her er implementert i testopplegg. De inngrepstyper som har fått verdi i
inngrepsindikatoren, er hentet fra sentrale registre i NVE, fra kartgrunnlaget og fra
feltregistreringene. En analyse av effekten av feltregistreringene er gjort ved at de samme
analyser er utført med og uten feltregistreringer.

Rent datateknisk er det utviklet menystyrte rutiner for å vektlegge inngrep og produsere kart
med ønsket innhold, i ønsket målestokk og i ønsket format. Brukeren kan ved produksjon av
kartene selv bestemme hvor mye som skal være med av annen informasjon i kartet.

Analysene indikerer at det særlig er veiutbyggingen som har betydning for inngreps-
klassifiseringen av vassdragene. Hvordan man vektlegger veiene har stor betydning for
resultatet. Også det vassdragsnære jordbruket har betydning, men de tall som fremkommer tyder
på at når man gir veiene et stort influensområde gir jordbruksarealet en misvisende
forsterkning av inngrepsgraden. En del inngrepstyper som ble registrert i felt, har betydning
for indikatoren uavhengig av vektlegging av vei.

Anbefalingen er at inngrepsindikatoren skal beregnes med følgende inngrepstyper: Veiergis
stor vekt, jordbruksarealer holdes utenfor, alle øvrige inngrepstyper fra sentrale registre
inkluderes. I tillegg må noen inngrep registreres spesielt for formålet. Små dammer og
magasiner er her særlig viktige.

Planen framover er at metoden, inngrepstypene og verdisetting av inngrepene som beskrives
i denne publikasjonen skal høres blant aktuelle etater. Resultatet av den høringen blir en
anbefaling som vil implementeres i det endelige systemopplegg. Planen er videre å produsere
tilsvarende kart for alle verna vassdrag.

Inngrepsindikatoren kan bli et meget godt hjelpemiddel i forvaltningen av vassdrag. Den bør
brukes aktivt i forvaltningen spesielt av de verna vassdraga, og også videreutvikles i takt
med nye tekniske muligheter og ny informasjonstilgang.
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1. INNLEDNING

1.1. Problemstilling

Ved vern av vassdrag, har Norge som nasjon gitt avkall på å realisere en stor potensiell
økonomisk verdi i form av kraftutbygging. Hensynet til i første rekke naturkvalitetene og
friluftslivsverdiene, men også andre brukerinteresser, har veid så tungt at disse i sum i
realiteten er regnet som mer verdifulle enn den økonomiske gevinsten ved kraftutbygging.

Allerede i de tidlige verneplanene ble det påpekt at vassdragene trengte vern mot andre
tiltak enn kraftutbygging, og Stortinget har også stadfestet dette i sin behandling. Man har
imidlertid manglet virkemidler til å gjennomføre et mer effektivt vern, og utbyggingstiltak
i og ved vassdrag har gradvis forringet verneverdien for flere av dem. Veibygging og
infrastrukturbygging i verna vassdrag har særlig blitt oppfattet som problematisk, uten at
det hittil har eksistert saksrutiner som gjør at vassdragenes nærområder kan forvaltes med
utgangspunkt i vernet og inngrepsstatus.

I de siste åra har vassdrags- og miljømyndighetene arbeidet fram opplegg som sikter mot å
ivareta vernet bedre enn tidligere. NVE arbeider med et opplegg for "differensiert
forvaltning" (DF) etter vassdraglovs-bestemmelser. Miljøverndepartementet (MD) og
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har parallellt utarbeidet utkast til "Rikspolitiske
retningslinjer for verna vassdrag" (RPR) med utgangspunkt i kommunenes arealforvaltning
etter Plan- og bygningslova. RPR ble vedtatt 10.11.94 og DF er under utprøving.

Både RPR og DF bygger på en forutsetning om at de verna vassdragene og deres nærområder skal
forvaltes med utgangspunkt i to forhold:

1. Det skal søkes å unngå andre inngrep i vassdragene som kan forringe årsaken til vernet.

2. Vernet skal ikke praktiseres like strengt i alle deler av vassdraget. Verneverdier og
grad av menneskelige aktiviteter i og ved vassdraget skal være bestemmende for
forvaltningsregimet.

I forvaltningen av verna vassdrag er det derfor behov for å kunne klassifisere elvestrek-
ninger og sjøer etter avvik fra naturtilstanden. Dette er en viktig parameter i vurderingen
av hvordan verna vassdrag skal forvaltes, selv om den ikke er den eneste. Prosjektet
"Inngrepsindikator for vassdrag" er begrenset til å omfatte fysiske inngrep i vassdrag og
vassdragsnære områder. Inngrepene klassifiseres etter hvor omfattende inngrepet er.
Eventuelle positive verdier knyttet til inngrepet (kulturminner, tilgjengelighet m.m.)
tillegges ikke vekt, og dette må ivaretas gjennom egne prosjekter utført av den rette
fagetat. Hensikten med en slik klassifikasjon er å få et redskap til å drive en bedre og mer
differensiert vassdragsforvaltning i verna vassdrag. En slik klassifikasjon vil også kunne
være nyttig i de vassdrag som ennå ikke er underlagt vern eller spesielle føringer fra
nasjonalt hold. Prosjektet gir ikke det totale grunnlag for vassdragsforvaltning, men
metoden bidrar til grunnlaget for et saklig skjønn.
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1.2. Bakgrunn

Klassifiseringavelvestrekningerettergraden avmenneskelig påvirkning har vært etterspurt
i vassdragsforvaltningen ved flere anledninger. Det kan nyttes for flere formål. Her skal
kort nevnes:

1. Daværende vassdragsdirektør Hans Sperstad nedsatte ca. 1984 en arbeidsgruppe som skulle
klassifisere vassdragsstrekninger etter påvirkningsgrad i forhold til kraftutbygging.
Arbeidsgruppa hadde flere møter, men kom til at oppgaven var for komplisert og at det ikke
kunne gis entydige svar.

2. Miljøverndepartementet la i 1992 fram en utredning om miljøindikatorer i Norge. I denne
ble det pekt på muligheten av å nytte "inngrepsfrie elvestrekninger" som en indikator på
urørt naturtilstand. Forslaget ble ikke videreført, fordi ingen institusjon kunne levere
informasjon om dette.

Arbeidet med indikatorer er fortsatt prioritert av miljøverndepartementet, og
konseptet brukes og utvikles både i nordisk og internasjonalt samarbeid, under hhv.
Nordisk Ministerråd og OECD. I en nasjonal (og nordisk) klassifisering av "inngrepsfrie
naturområder" brukes nå avstand fra "tyngre tekniske inngrep" som indikator, uten at det
gjøres noen veiing av inngrepene.

3. DN sendte i 1987 ut et spørreskjema for å få registrert inngrep i verna vassdrag. Svarene
kom inn i 1988, og ble bearbeidet til en rapport; "Register over inngrep i verna vassdrag"
(DN-notat 1991-7). Rapporten inneholder de samlede registreringer (som ble utført i noe
summarisk form), men har hatt liten praktisk nytte i forvaltningssammenheng hittil.

4. I arbeidet med Verneplan 4 lå det som en underliggende premiss at vassdragene ikke bare
skulle vernes mot kraftutbygging, men forvaltningen ble henstilt til å ta hensyn til
vernet ved behandling av andre typer inngrep. 11993 sendte Miljøverndepartementet ut
på høring et utkast til "Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag". Høringen av
disse retningslinjene ble avsluttet ved årsskiftet 1993/94, og vedtatt den 10. november
1994 av Regjeringen.

5. NVE la i 1992 fram publikasjonen "Differensiert forvaltning av vernede vassdrag", hvor
det ble foreslått å inndele vassdragene i 5 klasser etter inngrepsgrad som grunnlag for
forvaltningsmessige tiltak. Seinere er dette redusert til 3 klasser, med samme faktiske
inndeling som i "Rikspolitiske retningslinjer". Forskjellen dem i mellom er at "RPR" i
særlig grad tar utgangspunkt i et 100-meters-belte fra vassdragskanten ved hovedgreinen
og større sidegreiner i vassdraget, og tar utgangspunkt i Plan- og bygningslova, mens
"Differensiert forvaltning" behandler selve vassdraget, og i prinsippet omfatter alle
deler av vassdraget ned til den minste tilløpsbekk. DF har heller ikke definert noen
minstegrense for vassdragenes utbredelse i forhold til normalvannstand, men går i
praksis inn på gjennomsnittlig flomvannstand.

Det praktiske problemet hittil har vært at vassdragsforvaltningen ikke har hatt muligheten
til å drive differensiert forvaltning, fordi det har manglet grunnlag for å peke ut bestemte
deler av de vernede vassdragene og dokumentere at disse delene er spesielt verdifulle,
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alternativt ikke så viktige med hensyn på videre vernetiltak. Det som har manglet, er bl.a.:

Pålitelige data om inngrep. Det fantes informasjon om kraftverksinngrep i NVE, mens
andre inngrep som kan gi grunnlag for differensiert forvaltning ikke har foreligget i
samlede oversikter.
Data om verneverdier, spesielt i verneplan 1 og 2.
En metodisk tilnærming som kunne nyttes i større skala for hele landet.
Et verktøy som på en etterprøvbar måte kan klassifisere elvestrekninger etter grad av
inngrep.

Til tross for stor etterspørsel etter informasjon om menneskelig påvirkning av vassdragene,
har tidligere forsøk på klassifikasjon blitt oppgitt, og det har fram til våren 1993 ikke
blitt satt i gang ny virksomhet på dette området.

Våren 1993 startet Gruppe for Vassdragsregisteret i NVE, Hydrologisk avdeling et
samarbeidsprosjekt med "Kontaktgruppa for Vassdragsregisteret i miljøforvaltningen"
(KOVAMI) i et forsøk på å klassifisere vassdragsstrekninger ved hjelp av geografisk
informasjonssystem (GIS). Det lyktes som et første resultat ved hjelp av GIS å peke ut
påvirkede strekninger, isolere disse fra upåvirkede, gi dem vekt etter påvirkningsgrad for
hvert enkelt inngrep og veie sammen dette til en samlet inngrepsindeks. Forsøket var
løfterikt, men kunne ikke fullføres til et resultat som kunne nyttes videre, hovedsakelig
p.g.a. ressursmangel.

1.3. Mål for prosjekt "Inngrepsindikator for vassdrag"

Prosjekt "Inngrepsindikator for vassdrag" ble satt i gang for å kunne utvikle verktøy og
behandlingsrutiner for å nytte stedfestede data fra flere kilder, veie dem sammen og
klassifiserevassdragsstrekningeretterinngrepsgrad.lnngrepdefinereshersommennesklig
aktivitet som har gitt avvik fra naturtilstanden. Naturtilstand regnes som vannets og
landskapets naturlige forløp. Kun de fysiske inngrep i vassdrag og vassdragsnære områder er
vurdert. Vassdragsnært er avgrenset av om et inngrep kan sies å ha effekt over et areal som
omfatter vannstrengen.. De forskjellige inngrepene blir veid sammen etter fastsatte regler
og effekten på vassdraget blir klassifisert i fire klasser. Resultatet skal nyttes som
støtte i forvaltningen av vassdragene etter både DF og RPR.

Det er viktig å presisere at det ligger skjønnsmessige forutsetninger i bunnen av prosjektet:
Enhver inngrepstype er skjønnsmessig gitt et måltall (inngrepsindeks) for virkningen på
vassdraget. Rutinene for summering av inngrepsindekser for fastsetting av inngrepsklasse er
også foretatt med utgangspunkt i et skjønn. Det som imidlertid skiller dette prosjektet fra
den rent skjønnsmessige behandlingen, er:

1. at vi har nyttet en datamaskin til å behandle de store informasjonsmengdene som ligger
i bunnen av klasseinndelingen, og

2. at vi, forutsatt god datatilgang, er i stand til å nytte de samme standardiserte
parametre og metoder for beregning likt over alt i landet.
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3. at resultatet er etterprøvbart etter som kriteriene for klasseinndeligen er dokumentert.

Prosjektet skulle ikke ta stilling til om inngrep har positive virkninger i forhold til noen
brukerinteresser, som f.eks. friluftsliv, turisme eller kulturverdier, om de gir et
menneskelig næringsgrunnlag eller om de har positive virkninger for biologisk liv og
mangfold. Inngrep som påvirker vannkvalitet eller biologi, slik som forurensende utslipp,
har heller ikke vært en del av dette prosjektet. Vi har derfor tatt utgangspunkt i inngrepenes
fysiske størrelse og det avviket de bevirker i forhold til naturtilstanden. Vi har også
definert en geografisk avgrensning av inngrepenes virkeområder og gradert inngrepene etter
nærhet til elvestrengen. Virkeområdene varierer for de ulike inngrepstypene. Forslaget er
listet opp for de forskjellige inngrepstypene i kapittel 6.

Vassdrag er i hovedsak vernet ut fra nasjonale kriterier og målsettinger. Lokale forhold har
i liten grad spilt inn. Allikevel er det ofte de lokale hensyn i form av kommunale vedtak som
har veid tungt ved videre utbygging av vassdragenes nærområder. Både RPR og DF tar
utgangspunkt i denne realiteten i forhold til sine opplegg og mål, selv om kommunene har vidt
forskjellig holdning til forvaltning av den nasjonale ressursen som et verna vassdrag
representerer. Prosjekt "Inngrepsindikator for vassdrag" tar sikte på å bringe nasjonale
målsettinger på banen, ved å gi et entydig informasjonsgrunnlag og en standardisert
inngrepsklassifisering av vassdrag til bruk i den skjønnsutøvelsen som må utøves i
forvaltningsregimet.

Inngrepsindikatoren er det første, systematiske forsøket på å knytte sammen en mengde
informasjoner om vårt fysiske vassdragsmiljø og aggregere disse til beslutningsrelevant
informasjon.

1.4. Viktig å være klar over

Prosjektets utgangspunkt er å "måle" avviket fra naturtilstanden i de verna vassdragene.
Vassdragets naturtilstand i denne sammenheng er intet absolutt begrep. Eksempelvis vil en
motorvei i et dalføre ikke være et direkte inngrep i et vassdrag, så lenge veien ikke legges
med skjæring eller fylling ut i elva eller sjøen. Like fullt er det et faktum at vassdraget
ikke lenger oppleves som en uberørt ressurs, dersom det finnes et veianlegg i nærheten.
Menneskelig påvirkning som har gitt endringer i kjemiske og biologiske parametre i og rundt
vassdraget er ikke klassifisert utfra disse endringene, selv om dette selvfølgelig også
medføreretawikfra naturtilstanden. Opplevelsen av det fysisk uberørte vassdrag er derfor
utgangspunktet for den klassifikasjonen som er foretatt. I en del tilfelle vil dette føre til
at inngrep på landsida tillegges større vekt enn et inngrep som er plassert fysisk i selve
vassdraget. Veier og kommunikasjoner er i denne sammenhengen viktige elementer, og
virkningen av disse har vært gjenstand for spesielle følsomhetsanalyser. Dette er behandlet
seinere i rapporten. Metoden som her foreslås bør kunne nyttes i tilsvarende prosjekter innen
f.eks. forurensning og biologi, for dermed å oppnå et samlet grunnlag for å bedømme total
påvirkning. Slike prosjekter bør initieres og drives av rette fagetat.
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2. ORGANISERING OG FRAMDRIFT

2.1. Organisering

NVE som oppdragsgiver har hatt den daglige styringen av prosjektet. Det har vært følgende
arbeidsfordeling:

Arve M. Tvede: Prosjektansvar, godkjenning.
Svein HomsfvedfProsjektledelse, daglig oppfølging til 24.10.94.
Astrid Voksø. Dokumentasjon av det som hittil er gjort. Faglig tilrettelegging.

Prosjektledelse fra 1.11.94.
Geir Taugbøl: Rapportutarbeidelse
Harald Høifødt. Framskaff ing av nødvendig datagrunnlag.

KØMAMharfungert som rådgivings- og referansegruppe og står bak rapportens konklusjoner.

Asplan-Viak sør gav et tilbud på en avgrenset del av oppdraget, men med utvidelsesmuligheter
til en total pakkeløsning. Knut Heggen har utviklet de maskinelle rutinene for
informasjonsbehandling i nært samarbeid med KOVAMI og prosjektledelsen.

Kontraktinngåelsen skjedde med utgangspunkt i N VE's spesifikasjoner av oppdraget. Det lå
imidlertid som en premiss at Asplan-Viak ut fra spesifikasjonene skulle drive kreativ
virksomhet i forhold til hva som lå innenfor mulighetenes ramme.

Prosjektet har kostet i alt ca. 250.000 kr i tillegg til betydelig intern ressursbruk i NVE.

NVE har finansiert brorparten av prosjektet over resultatmål 8478 "Kartdatabase for H". DN
har ytt 100.000 kr. til prosjektet.

2.2. Framdrift

Etter forutgående kontakt og kravspesifikasjon, ble et konsulentprosjekt igangsatt medio
januar 1994. Det ble lagt opp til følgende framdriftsplan:

01.04.94: Kartrutiner for klassifisering av vassdrag etter størrelse foreligger.
01.04.94: Metodikk for vekting med inngrepsindeks foreligger. Samtidig foreligger et

opplegg for interaktivt å variere influensområdet for hvert enkelt inngrep.
01.04.94: Kart over inngrepsstatus for hvert enkelt inngrep med dokumentasjon av metodikk

foreligger.
01.04.94: Sammenveide kart over inngrepsstatus for flere inngrep foreligger som utkast.
01.04.94: Kartprodukter etter flere alternative metoder for sammenveiing foreligger.

Metodene som er nyttet er dokumentert.
01.05.94: Statistikkrutiner for beregning av km påvirket vassdrag er utviklet.

Presentasjonsrutiner for forskjellige målestokker er utviklet.
21.10.94: Utkast til rapport presentert på Vassdragsregisterets brukerforum.
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15.02.95 Revidert utkast sendes til KOVAMI
24.02.95 Revidert utkast behandles
15.03.95 Informasjon til kommunene i forbindelse med RPR/DF
26.10.95 Publikasjon trykkes

Prosjektframdriften er endret noe, og forsinket. Som første fase ble alle rutiner for
prototyping avsluttet i månedsskiftet juni-juli 1994. Etter det har det foregått videre
uttesting i NVE, med små rettinger og korreksjon i samarbeid med konsulent.

2.3. Tilleggsregistreringer i 2 vassdrag

Høsten 1993 henvendte Fylkesmannen i Aust-Agder seg til NVE region sø r med ønske om å få
gjennomført en fullstendig inngrepsregistrering i vassdrag i fylket. Hensikten var å skaffe
fram en best mulig oversikt som grunnlag for vassdragsforvaltning i fylket. Avtalen ble at
NVE skulle stå administrativt og faglig ansvarlig for kartleggingen, og prosjektet skulle
samfinansieres med Fylkesmannen. En forutsetning som lå til grunn for Fylkesmannens
initiativ, var at inngrepsdataene skulle stilles tilgjengelig gjennom et sentralt register,
og eventuelt kombineres med Vassdragsregisteret. Gruppe for Vassdragsregisteret i
Hydrologisk avdeling ble derfor også bedt om å utarbeide registreringsopplegg for
kartleggingen.

Blant annet på denne bakgrunnen var det naturlig å bruke et vassdrag i Aust-Agder som
forsøksvassdrag, og 018.3Z Gjerstadvassdraget ble valgt.

Vinteren 1994 ble det også kjent at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ville registrere
vassdragsinngrep i 122.Z Gaulavassdraget, i forbindelse med utvikling og testing av
Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag. Det ble tatt kontakt, og avtalt at det
registreringsoppleggetsomvarutarbeidetforGjerstadvassdraget.ogsåskullegjennomføres
for Gaula. Gaula ble også valgt som forsøksvassdrag for Inngrepsindikatoren.

Registreringene i begge vassdrag ble avsluttet høsten 1994. Datafangsten er inkludert i
forsøksvirksomheten med inngrepsindikatoren.

3. RAMMER FOR KLASSEINNDELING I VASSDRAG

3.1. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og Differensiert forvaltning (DF)

Regjeringen vedtok i statsråd 10. november 1994 Rikspolitiske retningslinjer for verna
vassdrag (RPR) med hjemmel i plan- og bygningsloven. RPR gir rammebetingelser for planlegging
og enkeltsaksbehandling som påvirker verneverdiene i vernede vassdrag.

NVE har i NVE-Publikasjon 4/95 "Prosjekt Differensiert forvaltning av verna vassdrag"
utarbeidet forslag til retningslinjer for differensiert forvaltning (DF). Disse inneholder
anbefalinger om hvor restriktivt ulike inngrep bør vurderes i verna vassdrag innenfor rammene
av vassdragsloven. Det anbefales at retningslinjene knyttes til "Retningslinjer for inngrep
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i vassdrag" (Fossheimutvalgets retningslinjer) som framgår av NVE-Publikasjon 02/93.

Både i RPR og DF tas det utgangspunkt i at forvaltningen av verna vassdrag bør skje ut fra en
inndeling av vassdrag i forvaltningsklasser, og følgende klasser anbefales:

Klasse 1: Vassdragsbelte/vassdragsstrekning i og ved byer og tettsteder som har eller kan
få betydning for friluftsliv.

Klasse 2: Vassdragsbelte/vassdragsstrekning med moderate inngrep i selve vannstrengen,
oghvornærområcienebeståravutmai1<,skogbmksområfe^
spredt bebyggelse.

Klasse 3: Vassdragsbelte/vassdragsstrekningsomerliteberørtavmodememenneskelig
aktivitet, og som derfor har stor opplevelsesverdi og vitenskapelig verdi.

Klasseinndelingen skalforetas på grunn lag av verneverdier og inngrepsstatus (i RPR omtalt
som arealtilstand).

De forskjellene vi finner i definisjonene av klassene, skyldes at RPR har et virkeområde
utover selve vannstrengen, mens DF kun retter seg mot vannstrengen. Forøvrig omfatter ikke
RPR vassdragene helt opp til kildene, noe som derimot er tilfelle i DF.

Forskjellen i definisjonen av klassene, får ikke konsekvenser for utformingen av
"Inngrepsindikator for vassdrag". Imidlertid gir RPR et behov for å definere hva som er
"mindre bekker", som ikke faller innenfor virkeområdet til RPR.

3.2. Klasseinndeling for prosjekt "Inngrepsindikator for vassdrag".
Sammenlikning med RPR og DF

Ved oppstart av prosjektarbeidet la vi til grunn at modellen skulle kunne nyttes ved
forvaltning både av verna vassdrag og vassdrag som enten er utbygd eller av andre grunner ikke
er behandlet i verneplanene. I prosjektarbeidet ble vassdragene inndelt i klasser etter
effekten inngrepene har på vassdraget. Alle inngrep i og ved vannstrengen som påvirker
vassdragets naturtilstand tas i betraktning, dvs. metoden dekker både RPR og DF.

1: Vassdragsstrekninger med stor grad av inngrep.
2: Vassdragsstrekninger med middels grad av inngrep.
3: Vassdragsstrekninger med liten grad av inngrep.
4: Vassdragsstrekninger der det ikke er registrert menneskelige inngrep.

Klasseindelingen i "Inngrepsindikatoren for vassdrag" er tilpasset klasseinndelingen i
RPR/DF: Klasse 1 i prosjektet tilsvarer klasse 1 i RPR/DF, klasse 2 i dette prosjektet
tilsvarer klasse 2 i RPR/DF, og klasse 3.00 4 i dette prosjektet tilsvarer klasse 3 i RPR/DF.
Til forskjell fra RPR/DF, er det i prosjektet tatt høyde for at vassdrag kan være sterkt
berørt også i skrint befolkede strøk, og vi har skilt ut en klasse for vassdragsstrekninger
der det ikke er registrert inngrep. I tillegg må det understrekes at også verneverdier skal
vektlegges ved klasseinndelingen etter RPR/DF. Inngrepsidikatoren dekker kun
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inngrepsstatus.

RPR og DF tar hensyn til særskilte verneverdier som var grunnlaget for vernet av vassdraget.
Prosjekt "Inngrepsindikator for vassdrag" har ikke tatt inn verneverdier som en del av data-
grunnlaget, men har fokusert på hvilke inngrep som er registeret i og i nærheten av
vannstrengen, og klassifisert vassdragene i inngrepsklasser etter dette. Klassifisering og
visualisering av verneverdier må behandles i et annet prosjekt, blant annet siden det pr.
dato er uklart hvor mye av dette som er registert, verdisatt og stedfestet på en slik form at
det kan behandles av geografiske informasjons-systemer.

4. DATAGRUNNLAG

4.1. Inngrepsinformasjon

Følgende datagrunnlag om inngrep har inngått i inngrepsindikatoren:

* Kraftstasjoner, reguleringsmagasiner og overføringer, kraftlinjer, dammer
Forbygninger, flomverk, senkningsanlegg m.v.
REGINE's digitale nedbørfeltinndeling
Annen digitalellerstedfestetinformasjon;vannforsyningsmagasin,avløpsrenseanlegg,
gruvedeponier, fyllplasser, grusuttak i vassdrag

De fleste data om inngrep i vassdrag finnes i sentrale databaser. I prosjektet er data fra
Statens kartverk, Statistisk sentralbyrå, Statens forurensningstilsyn og Direktoratet for
naturforvaltning benyttet itillegg til NVEs egne databaser. Norges geologiske undersøkelser
er ikke kontaktet, men data om gruvedeponier kan hentes derfra. Prosjektet har vist at for
å gi en best mulig inngrepsstatus for vassdraget, må man for hvert vassdrag i tillegg
registrere fiskeoppdrettsanlegg, vannforsyningsanlegg og små kraftanlegg (inkludert dammer
og magasiner), dvs. under 1 MW. Dette er gjort i forbindelse med feltregistreringene for
forsøksvassdragene.

Det er ikke utviklet inngrepsindekser for regulerte elvestrekninger. Det vil si at det ikke
er definert hvordan reguleringsgraden av en elvestekning skal beskrives og hvilke
målemetoder som skal benyttes til dette. Dette må bli særskilt behandlet i et eget prosjekt
som NVE må ta ansvar for. Data om dette er viktige for å få en mest mulig komplett beskrivelse
av inngrepsstatus for vassdrag.

Prosjektet har lagt forholdene til rette for å supplere med flere inngrepstyper etter hvert
som det finnes data for dem. Men ut fra de erfaringene prosjektet har gitt, skal det ikke være
nødvendig å ta med andre inngrepstyper enn de som er angitt i kapittel 5.

4.2. Basisinformasjon fra kartgrunnlaget

Følgende datagrunnlag fra Statens kartverks digitale grunnlagskart i målestokk 1:250.000
inngår også i prosjektet:
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* vannkontur (elver og sjøer)
* bebyggelse (tettsted og enkeltbebyggelse)

kommunikasjonsanlegg (veier, broer, jernbaner og flyplasser)
høydedatabasen (et nettverk med punkter med gitt posisjon og HOH)

Jordbruksareal skulle vært benyttet, men fantes ikke på digital form. Det er digitalisert i
NVE spesielt for forsøksområdene.

Det var også en målsetting om å trekke inn skogsbilveger og andre veger enn de som finnes på
det digitale grunnlaget i 1:250.000. Disse skal registreres i forbindelse med DN-prosjektet
"Inngrepsfrie naturområder", og det var antatt at Fylkeskartkontorene ville kunne være
aktuelle som dataleverandør for slike data. Dette ble det ikke anledning til innenfor rammen
av prosjektet.

I en tidlig fase av prosjektet ble det tenkt på å trekke inn høydedatabasen som et
hjelpemiddel til å bestemme fra hvilke områder et bestemt inngrep var visuelt synlig. Dette
ble aldri gjennomført. Høydedatabasen var også tenkt nyttet for å klassifisere hovedelver,
sideelver og bielver til forskjell fra tilløpsbekkene. Dette er særlig aktuelt innenfor RPR.
Det ble gjort forsøk med å utvikle metodikk for dette, men resultatene så langt viste at det
måtte gjøres for mange manuelle tillempninger til at dette kunne gjennomføres i stor skala.
For å få til en automatikk her må metodikken utvikles videre (se kapittel 10).

5. OVERSIKT OVER INNGREPSTYPER OG INNGREPSINDEKSER

Ved oppstarten av prosjektet ble det gitt føringer på hvor mye hvert inngrep skulle "veie"
i forhold til naturtilstanden, og hvor stort influensområde hvert inngrep skulle ha.
Førøvrig bygger klassifiseringen av inngrep på følgende prinsipper.

1. Det er brukt skjønn for å vekte hvordan inngrepene skal telle. Noen ganger har skjønnet
tatt utgangspunkt i "den visuelle påvirkningen av den vassdragsnære naturen", andre
ganger er målbare størrelser trukket inn.

2. Det er brukt absolutte verdier i form av inngrepsindekser for å fastsette verdier for
inngrepets effekt.

3. Hvert inngrep er gitt en inngrepsindeks ut fra hvilken effekt inngrepet har på
vassdraget. I utgangspunktet er f.eks. reguleringsmagasiner regnet som et mer alvorlig
inngrep enn en terskel.

4. Størrelsen av inngrepet tas i betraktning for verdisetting med inngrepsindeks. Store
inngrep får høyere inngrepsindeks enn små inngrep.

5. Hvert inngrep har et influensområde, som måles i meter ut fra inngrepets lokalisering.
Inngrepsindeksen avtar med økende avstand til det fysiske inngrepet.

Oppstillingen på de neste sidene viser hvordan dette ble konkretisert. Det ble lagt vekt på
at det kun er konkret erfaring og uttesting som kan fortelle om disse vekt- og avstands-
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klassene skal gjelde, eller om de bør endres i marsjen.

inngrepstype

Kraftstasjon
(må registreres on
det er i fjell
eller i dagen)

Vannvei

i fjell

i dagen

tunnel

rørgate

kanal

tunnelutløp

Tipp

Regulert elvestrekning

Dammer

Terskler

Damhøyde

Over 15 meter

5-15 meter

2 - 5 meter

Under 2 meter

alle

Avstand fra inn-
grepet, meter

mindre enn 200 m

mindre enn 200 m

200 - 500 m.

mindre enn 200 m

200 - 500 m

mindre enn 200 m

200 - 500 m

mindre enn 100 meter

100-300 m

ikke fastlagt

mindre enn 100 m

100-200 m

200 - 500 m

mindre enn 100 m

100-200 m

200 - 500 m

mindre enn 100 m

100-200 m

mindre enn 100 m

mindre enn 100m

Inngrepsindeks

1

2

1

0

2

1

2

2

1

2

1

ikke fastlagt

4

3

2

3

2

1

2

1

1

1
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Inngrepstype å ''h

Magasin
(naturlig varia-
sjon kan være
stor, men regu-
lering gir endret
fluktuasjon i
forhold til
naturtilstanden)

Kraftlinjer

Veier og jern-
baner

Broer

Regulerings-
høyde, meter

Over 10 meter

3- IOmeter

1 - 3 meter

Under 1 meter

Spenningsnivå

Større/lik 300kV

Under 300 kV

Vei, jernbane
etter type

Jernbane, motor-
vei, riksvei

Fylkesvei, kom-
munal vei

Privat vei,
skogsvei, trak-
torvei

Etter "elve-
bredde"

To-streks elv

En-streks elv

Avstand fra Inn-
grepet, meler "

Mindre enn 100 meter

100- 300 meter

Mindre enn 200 meter

Inntil 50 meter

51-100 meter

101 - 300 meter

Inntil 50 meter

51 - 100 meter

101 - 300 meter

Inntil 50 meter

51 - 100 meter

Inntil 100 meter

101 -300 meter

Inntil 100 meter

Jnngrepsindeks

4

3

2

1

2

1

1

4

3

2

3

2

1

2

1

2

1

1
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Jnngrepstype

Flomverk

Kanalisering

Forbygning (to-
sidig forbygning
gjelder som
kanalisering)

Senkningsanlegg

Permanent
senkning av sjøer

Fisketrapper
(Kilde: DN)

Renseanlegg
med utslipp
(Kilde: SSB)

Lengde av
inngrepet

Over 300 meter

101 -300 meter

Inntil 100 meter

Over 300 meter

101 - 300 meter

Inntil 100 meter

Over 300 meter

101 - 300 meter

Inntil 100 meter

Over 300 meter

101 -300 meter

Inntil 100 meter

Senkningshøyde

Over 1 meter

Inntil 1 meter

Høyde av trappa

5 meter og større

2 - 5 meter

Inntil 2 meter

Antall person-
ekvivalenter

1001 p.e. og mer

101 - 1000 p.e.

Inntil 100 p.e.

Avstand fra Inn-
grepet, meter

Inntil 100 meter

100- 300 meter

301 - 500 meter

Inntil 100 meter

100- 300 meter

Inntil 100 meter

Inngrepsindeks

4

3

2

4

3

2

3

2

1

3

2

1

2

1

3

L 2

1

3

2

1

2

1

1
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in norøpsty p€

Større industriutslipp
(Kilde: SFT)

Gruvedeponi
(Kilde: NGU)

Avfallsplasser
(Kilde: SSB)

Fiskeoppdretts-
anlegg
(vannbehov:
25 l/sek
pr. 100.000

settefisk)

Kapasitet,
smolt/år

500.000 og mer

Inntil 500.000

Tettsted

Bygninger utenfor tettsted

Jordbruksområder

Eldre vassdragsinnretninger (mest
fløting)

Avstand fra Inn-
grepet, meter

Inntil 100 meter

100- 300 meter

301 - 500 meter

Inntil 100 meter

100 - 300 meter

301 - 500 meter

Inntil 100 meter

100 - 300 meter

Inntil 100 meter

100-300 meter

Inntil 100 meter

Inntil 100 meter

100-300 meter

301 - 500 meter

0,5 - 1 km

Inntil 50 meter

51-100 meter

Inntil 50 meter

51-300 meter

Inntil 100 meter

fnngrepsindeks

3

2

1

3

2

1

2

1

2

1

1

4

3

2

1

2

1

2

1

1
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6. SAMMENVEIINGSMETODIKK

6.1. Overlappende områder

På grunnlag av avstandsangivelsen i forhold til inngrepene og verdisettingen av disse, er
vassdragene delt opp i "småbiter" med forskjellig inngrepsindikator.

Virkningen avflere inngrepstyperkan overlappe for en vassdragsstrekning. Eksempelvis vil
en dam ofte "legge seg oppå" et magasin, eller et kraftverk være i umiddelbar nærhet av et
tettsted. I slike tilfelle er inngrepsindeksene for disse strekningene summert.

Det vil imidlertid være en rekke unntak fra en generell regel om summering av inngreps-
indekser. Ved prosjektets oppstart ble det tatt hensyn til en del slike unntak. Disse
unntakene er:

Der omlandet til et tettsted er jordbruksareal, skal dette ikke summeres med
tettstedseffekten. Tettstedseffekten gjelder.
En fisketrapp i tilknytning til en dam skal ikke legges til dammen. Dameffekten
gjelder alene.
Et jordbruksareal i nærheten av et flomverk, en forbygning eller et kanaliserings-
eller senkningsanlegg, skal ikke legges til disse.
Broer og veier skal ikke legges sammen. Høyeste indeksverdi gjelder.

6.2. Vektleggingsrutiner

De forskjellige inngrepene er veid sammen utfra den inngrepsindeksen hver har fått. Avstand
fra inngrepet har betydning for størrelsen av indeksene. Effekten av inngrepene på
vassdraget er klassifisert i fire klasser etter den summerte inngrepsindeksen på
elvestrekningen. Disse er:

Sum vekt 4 og mer: Vassdragstrekninger med stor grad av inngrep.

Sum vekt 2 og 3: Vassdragstrekninger med middels grad av inngrep.

Sum vekt 1: Vassdragstrekninger med liten grad av inngrep.

Sum vekt 0: Vassdragstrekninger der det ikke er registrert fysiske inngrep.
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7. PROSJEKTRESULTATER

7.1. Rutiner til grunn for kartene

Prosjektet har utviklet følgende rutiner:

1. Rutiner for produksjon av kart over inngrepsstatus som resultat av hvert enkelt
inngrep. Dette er gjort ved at det er laget influensområder ved bruk av buffer-
teknikk i GIS rundt hvert inngrep, og vassdragsstrekningene er klassifisert etter
verdien av inngrepsindeksen der vannstrengen berøres, hvilket er en funksjon av
avstand fra og størrelse på inngrepet.

2. Rutiner for produksjon av kart som viser inngrepsstatus etter forskjellig
vektlegging for forskjellige typer inngrep i et vassdrag. Som standard mulighet kan
man på kartplottet også trykke en kort utskrift som dokumenterer hvilke inngrep som
er omfattet avforsøket, og hvilke som Meer med, men som modellen kunne gitt plass
for dersom det fantes data eller inngrepstypen var aktivisert.

3. Rutiner for produksjon av statistikker som viser hvor stor del av
vannstrengene som er i de forskjellige inngrepsklassene.

4. En sammenveiingsmetodikk som under utviklingsprosjektet har gitt en
interaktiv mulighet til å endre vektleggingen for de forskjellige inngrepene, og
interaktivt kunne velge influensområde eller buffersone for de forskjellige
inngrepene. Metodikken ble kjørt gjennom et standard menyopplegg i ARC/INFO.

5. En dokumentasjon, med en anvisning til oppdragsgiveren om hvordan metoden kan
utvides etter hvert som flere inngrepstyper kan trekkes inn i sammenveiingen.

7.2. Kartprodukter

Sluttproduktet av rutinene er et kartsett med 3 kart for hvert verneobjekt eller vassdrag:

Et inngrepskart som viser alle inngrep i området, inklusive tettsted, veier, jernbaner
og eventuelt jordbruksområder

Et bufferkart som viser influensområdet til de forskjellige inngrepene;
* For "punktinngrep" (f.eks. dammer, kraftverk) vil influensområdet framstilles

som ringer i vann,
* for "strekinngrep" (f.eks. vei, jernbane) vil influensområdet framstilles som en

buktende, stripet slange, og
* for "arealinngrep" (f.eks. tettsteder, magasiner) vil influensområdet framstilles

som en større eller mindre flekk.

Alle influensområder framstilles med svakere fargeintensitet mot periferien. Større
inngrep har sterkere fargeintensitet inn mot sentrum enn mindre inngrep har, og
influensområdet rundt et større inngrep dekker et større areal enn influensområdet for
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mindre inngrep.

Der influensområdet overlapper hverandre og vassdragene, har vi forutsatt at virkningen
av de enkelte inngrepene skal summeres, slik at vassdraget totalt sett blir sterkere
påvirket. Dette gjenspeiles på bufferkartet med sterkere fargeintensitet.

Et resultatkart som viser inngrepsklassene for de enkelte vassdrags-strekningene.
Resultatet bygger på forutsetningen om at når influensområdene skjærer inn mot
vannstrengen, blir påvirkningen på elvestrekningen større eller mindre etter hvor
mange influensom råder til inngrep som treffer vannstrengen. Det er brukt
"trafikklysfarger" for å illustrere inngrepsstatus på vassdraget:

* Rødt om deler av vassdragene med stor grad av inngrep
* Gult om deler av vassdragene med middels grad av inngrep
* Grønt om deler av vassdragene med liten grad av inngrep

De delene av vassdraget der vi ikke har registrert menneskelige inngrep i det hele tatt,
er blå og med tynnere strek.

Foruten trykte kart, kan brukeren ved produksjon av kartet velge følgende informasjoner i
form av "bokser" på kartet:

Tittelfelt med utsnitt av Norgeskart. Tittelfeltet vil i utgangspunktet være lik for
alle karttypene. Fritt valgt overskrift kan i tillegg plasseres på kartet.

Tegnforklaring. Denne vil variere for de enkelte karttypene. For resultatkartet vil den
i tillegg inneholde hovedtall for hvor mange km av vassdraget som er i de forskjellige
inngrepsklassene.

Liste over de inngrep som er med, og de som ikke er med ved produksjon av kartet.

Statistikk over hvor mange km vassdrag som er påvirket av inngrep. Statistikken er
utregnet totalt for vassdraget, og fordelt på elv og strandlinje på innsjøer. I tillegg
kan den presenteres kommunefordelt.

For resultatkartet kan brukeren også presentere utsnitt av inngrepskart og bufferkart
(metodeutsnitt). slik at sammenhengen mellom inngrep i vassdrag og klasseinndelingen
blir tydeligere.

Tekst om RPR. DF og prosjektets sammenheng med disse forvaltningsrutinene.

Kommunenavn

Nordpil

Brukeren velger selv hvilke informasjoner han vil ha med, hvor stor plass de skal ta av
kartbildet, og hvilken plassering de skal gis.
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7.3. Standard format er viktigere enn standard målestokk

Kartene kan framstilles målestokksuavhengig. Som grunnlag for innspill i diskusjonen om
differensiert forvaltning og Rikspolitiske retningslinjer, forutsatte vi imidlertid ved
oppstart av prosjektet at følgende standard presentasjonsmålestokker skulle nyttes:

Vassdragskart i 1:50.000, framstilling mulig også i 1:25.000 -1:100.000.
Regionale kart i 1:250.000, framstilling m ulig også i 1:100.000 -1:500.000.
Nasjonale kart i 1:1 mill., framstilling mulig også i 1:500.000 - 1:2 mill.

Vi forutsatte videre at eventuelle endringer av standard målestokker skal utføres etter
"fotografiske metoder", dvs. at alle symboler og markerte elvestrekninger skal øke eller
minske proporsjonalt i forhold til den "originale" størrelsen.

Etter de første testene fant vi at målestokksavhengighet gav for store problemer med
kartf ram stilling i forhold til de standard formaterter presentasjon (arkstørrelse A4, A3
osv.) som er utgangspunktet for mangfoldiggjøring. I løpet av prosessen ble derfor opplegget
endret fra målestokkfokuseringtilformatfokusering.Produksjonsrutinenetar utgangspunkt
i dette, men lar det også være opp til brukeren om han vil framstille kartet i spesielle
målestokker.

Vi forutsatte endelig at det skulle gjelde noe forskjellige aggregeringsrutiner for de tre
standard målestokkene. Dette ble også endret, og er kort omtalt i avsnittet nedenfor.

7.4. Erfaring med geografisk generalisering

Ved starten av prosjektet så en for seg at resultatet ville bli et kart med en mosaikk av
farger i sterk veksling. Intensjonen i RPR og DF er imidlertid å opprette
forvaltningsregimer for større deler av vassdragsstrekningene. Det har vært regnet som
fullstendig uaktuelt å fininndele vassdragsstrekningene med sikte på å forvalte "50-
meterssoner" o.l.

Prosjektet tok fra starten av utgangspunkt i dette, og forsøkte å utvikle rutiner som
generaliserte inngrepsgraden fra forskjellige deler av vannstrengen i større enheter. Dette
ble gjort ved å ta for seg de sterkest påvirkede vassdragselementene; klasse 1, og utvide
området for dette, dersom strekningen var svært kort. Årsaken til at denne strategien ble
valgt, var:

Inngrep virker alltid reduserende på vassdragets naturtilstand. Er det et stort inngrep
i eller i umiddelbar nærhet av vassdraget, vil det være naturlig å kalkulere med at
dette skal tillegges større betydning enn eventuelle upåvirkede områder like ved.

Det skal være visuelt mulig å skjelne områder med inngrep tydelig. Blir disse områdene
kortere enn 1 mm. lange på et kart, er de knapt synlige.

Skal Inngrepsindikatoren være et hjelpemiddel, bør den invitere til gode forenklinger
og ikke til slagsmål om hvilken klasse de forskjellige vassdragsdelene skal høre til,
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dersom mosaikken ikke gir klare føringer om dette.

Vi gikk ut fra at dersom klasse 1 ble framstilt med minst 3 mm. lengde, og på bekostning av
klasse 2 og 3, ville det gi ønsket signaleffekt. Tilsvarende skulle klasse 2 bli framstilt
med minst 3 mm lengde på bekostning av klasse 3.

Forsøk med 3 mm som minimumslengde gav ikke så tydelig signaleffekt som forutsatt. Minimums-
lengden ble derfor økt til 10 mm. Dette gav tydelige resultater.

Vi valgte likevel å droppe generaliseringsrutinene. De faglige årsakene til dette kan kort
oppsummeres slik:

Rent faglig ble faren for å gjøre feil ved å overdrive betydningen av inngrepene
betydelig, spesielt ved mindre målestokker.

Generaliseringen blir målestokksavhengig idet en velgeren fast minimumslengde.

Det var store problemer med generaliseringen ved overgangen elv og sjø.

Den viktigste grunnen til at generaliseringen ble droppet, var hensynet til brukerne av
kartet: Inngrepsindikatoren skal være et hjelpemiddel for å understøtte det praktiske
skjønnet ved klasseinndelingen. Skal man utøve et sunt skjønn, må man ha krav på å få de
nødvendige informasjoner som er aktuelle for å kunne vurdere saken på et selvstendig
grunnlag. En sterk generalisering kan bli betraktet som et forsøk på å påtvinge brukerne en
bestemt konklusjon, og ikke som en støtte for skjønnet. Det ville stride mot målsettingen
for hele prosjektet.

7.5. Inndeling i store og små elver

Det ble startet utvikling av en metodikk for å kunne inndele vassdragene i 2 grupper etter
størrelse, slik RPR forutsetter. Gruppene er;

hovedelv, sideelv og bielv,
tilløpsbekker.

Utgangspunktet for inndelingen er "Shreve's orden". Systemet går i korthet ut på at man ut
fra en høydemodell med punkter med gitt posisjon og høyde, finner hvor i terrenget der det
teoretisk skal være en elv. Disse "elvene" har høyde og retning, og "størrelsen" på dem kan
summeres etter hvert som de møter andre "elver" på vei mot havet. På den måten gis de en
størrelsesindikator. Etter at disse "teoretiske" elvene er generert, kan det slås en buffer
rundt dem, og der den overlapper vannstrengen, gis denne samme størrelsesverdi som "Shreve's
elv". Rutinen er ikke ferdig utviklet og testing må være en del av viderutviklingsarbeidet.
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8. FØLSOMHETSANALYSER AV KARTPRODUKTENE

Analysen ble utført i noen vassdrag med indeksverdier i utgangspunktet som beskrevet i
kapittel 5, men med variable verdier på noen inngrepstyper.

Målsettingen var å analysere verdisettingen og betydningen av noen inngrepstyper.
Resultatet er en anbefaling av hvilke vekt de ulike inngrepene skal ha og hvilke inngrep som
må inngå i en generering av inngrepsindikator for de enkelte vassdrag. Beregninger med de
ulike forutsetningene er utført for Gjerstadvassdraget i Aust-Agder og noen for
Gaulavassdraget i Sør-Trøndelag. Inngrepstatus er til slutt generert for Vossavassdraget
i Hordaland og Trysilvassdraget i Hedmark som en uavhenhig test for de anbefalte
verdisettingene og inngrepstypene.

Bakerst i rapporten er samlet noen kartvedlegg som viser inngrepsindikatoren for
forsøksvassdragenemedforskjelligeinngrepsverdierfornoen inngrep. Kartene inneholder
også statistikk med hovedresultatene for vassdragstilstanden.

8.1. Forsøksopplegg

En viktig inngrepstype er veier av ulik type. Det var klart at veienes vekt vil ha stor
innvirkning på resultatet. Det gjelder også hvor stort influensområde som de ulike veityper
blir gitt. Dette måtte derfor analyseres i forsøket.

Jordbruksarealet er normalt opplysninger som ikke er tilgjengelig fra det digitale
grunnkartet. For forsøksvassdragene ble disse områdene digitalisert fra kart i 1:50000.1
formuleringene i RPR/DF benyttes begrepet jordbruksområdet for en av klasssene. Effekten
av jordbruksareal på indikatoren var derfor viktig å analysere.

Direkte inngrep i vassdrag for energiproduksjon er NVEs forvaltningsansvar og er dermed
registrert i NVE-databaser. Andre inngrepstyper som har effekt på inngrepsstatusen for
vassdraget, finnes enten i andre sentrale databaser eller må registreres manuelt for de
enkelte vassdrag. I forsøket var det kartlagt en del inngrep i Aust-Agder i et eget
registreringsprosjekt, og det fantes tilsvarende registeringer i Gaula- og
Vossovassdraget. Effekten på inngrepsindikatoren av disse inngrepstypene var også viktig
åanalysere. Deteretmålå redusere mengden avnødvendige registreringer og grunnlagsdata,
men uten at metoden blir mindre representativ. En enklest mulig metode vil også være
billigst og mest anvendbar i bruk. Derfor er ulike datagrunnlag testet enkeltvis og sammen
i forsøksvassdragene. I resten av kapitlet gjennomgås disse resultatene.
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8.2. Resultater

Veier og jernbane

Veier og jernbane ble testet med henholdsvis inngrepsindeksene som i tabellen i kap. 5 og
redusert verdi på inngrepsindeksen sammen med reduserte influensom råder langs veiene. De
2 forutsetningene er beskrevet i tabellen under.

Forutsetningene var:

1. Full vektlegging av vei. (Slik som beskrevet i kap. 5).

2. Veier tillagt mindre betydning.

Denyeforutsetningene(forutsetning2), sammenliknetmeddeopprinnelige (forutsetning 1),
er:

Type vei og
jernbane

Jernbane,
motorvei,
riksvei

Fylkesvei, kom-
munal vei

Privat vei,
skogsvei, trak-
torvfii

Influensornr.
forutsetning 1

Inntil 50 meter

51 - 100 meter

101 - 300 meter

Inntil 50 meter

51 - 100 meter

101 -300 meter

Inntil 50 meter

51 - 100 meter

Influensomr.
forutsetning 2

Inntil 20 meter

21-50 meter

51-100 meter

Inntil 20 meter

21-50 meter

51-100 meter

Inntil 20 meter

21-50 meter

Indeks
foruts. 1

4

3

2

3

2

1

2

1

Indeks
foruts. 2

3

2

1

2

1

0

1

0

Inngrepsindikatoren ble også generert med de 2 ulike forutsetningene på vei og uten
jordbruksarealene og feltregistreringene.

Resultatet blir til dels svært forskjellig under de forskjellige forutsetningene. Ser vi
Gjerstadvassdraget under ett blir resultatet følgende:
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Tabell 1. InngrepsstatusiGjerstadvassdragetvedbrukavulike verdier på inngrepsindeksen
for vei (forutsetning 1 og 2). Resultater er gitt med forskjellige inngrepstyper i
indikatoren.

Fof tilsetning

Kart 1, Forutsetning 1, alle inngrep

Kart ? Fnrutsetninn ? a lift innnren

Kart 3. Forutsetning 1, uten jordbruk

Kart 4 Fnmtsfitninn ? uten inrrihruk

Kart 5. Forutsetning 1, uten
feltregistreringer

Kart 6. Forutsetning 2, uten
fftltrpnistrfirinner

Km* vassdragsårefcRlog,
hovedelv, sideelv øa bielv

«ly*
inngrep

104

3fi

90

3?

82

17

Middels
inngrep

195

197

203

11?

155

74

Lite
inngreu

92

91

91

ftfi

104

101

i logen i
inngrep

412

54ft

420

574

463

611

for vei.
. Inngrepsstatus i Gaulavassdraget ved bruk av ulike verdier på inngrepsindeksen

Forutsetning

Kart 1. Forutsetning

Kart 2. Forutsetning

1,

2,

alle

alle

inngrep

inngrep

Km. v:
hoved

Mye
inngrep

392

142

issdr&gsstt
elv, sideelv

Middels
inngrep

400

428

eknlng,
og bielv

Lite

278

369

Ingen
inngrep

2889

3019

Tabell 1 og 2 gir grunnlag for følgende, konklusjoner.

1. Den skjønnsmessige fastsatte verd isettingen avveier, jernbaner og jordbruksareal har
stor betydning for sluttresultatet. Antall km elv i inngrepsklassene mye og middels
inngrep reduseres med 45% i Gjerstadvassdraget og 28% i Gaulavassdraget, når
vektleggingen avveiene reduseres. Den største reduksjonen er i klassen "mye inngrep".

2. Analysen av ulik vektlegging for vei ble også utført uten at jordbruksarealet var med
i indikatoren. Betydningen av verdisettingen av veien viste seg i dette tilfelle å være
større. Antall km elv i inngrepsklassene mye og middels ble nå redusert med 51 % i
Gjerstadvassdraget ved forutsetning 2.
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3. Analysemed jordbruksareal med i indikatoren, men ikke feltregistreringene, øker også
veiens betydning. Antall km elv i de to tyngste inngrepsklassene reduseres nå med 62 %
for Gjerstadvassdraget.

Veier finnes der mennesker transporteres eller utnytter naturressurser, og er en god
indikasjon på graden av menneskelig påvirkning. Veier har ulik bredde og belastning. Det var
viktig å finne verdier som gjenspeiler de avvik fra naturtilstanden de enkelte veityper
medfører. Analysen viste at dersom veier fikk liten vekt og influensområde, var det mange
elver som ikke ble markert som influert, og få elvestrekninger som kom i høyeste
inngrepsklasse, selv i områder der naturtilstanden var klart påvirket.

Analysene viser at veier og jernbane med stort influensområde og høy indeksverdi
(forutsetning 1) gir en inngrepsindikator som gir det riktigste bilde av
inngrepssituasjonen langs vassdragene. I det videre analyseres andre inngrep bare i forhold
til inngrepsindeks med høy verdi på veier og jernbane.

Jordbruksarealet

Virkningen på indikatoren med og uten jordbruksarealet regnet med, ble analysert i
Gjerstadvassdraget og i Gaulavassdraget.

Tabell 3. Inngrepsstatus i Gjerstadvassdraget med og uten jordbruksarealet i indikatoren.
Resultatene er gitt for høye inngrepsindekser (forutsetning 1) for vei.

Forutsetning

Kart 1, Forutsetning 1, alle inngrep

Karl 3 Fnrutsfitninn 1 uten inrhruk

Km. vassctragsstrekning,
hovedelv, sideelv og bielv

Mye
Inngrep

104

Middels
inngrep

195

Lite
inngrep

92

91

Ingen
Inngrep

412

4?n

Tabell 3 viser at jordbruksarealet gir en liten reduksjon av antall km elv i inngrepsklassene
for Gjerstadvassdraget. Antall kilometer elv i klassene mye og middels inngrep reduseres
der med 2%. For Gaula er reduksjonen hele 23% (tabell 4).

Veien gjenspeiler hvor det er betydelig menneskelig aktivitet og ved full vektlegging av vei
ser det ut til at jordbruksarealet i Gjerstadvassdraget er "innbakt" i verdisettingen av
veiene. Utfra lokal kjennskap til vassdraget vil vi hevde at kartene uten jordbruksarealet
med i indikatoren og med full vektlegging av vei, gir et riktigere bilde av
inngrepssituasjonen ogsåiGaulavassdraget.Jordbruksarealetforsterkerinngrepsgraden,
gradsforskjellene i de ulike deler av vassdraget viskes ut og resultatet blir et forsterket
inngrepsbilde i forhold til virkeligheten.
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Tabell 4. Inngrepsstatus iGaulavassdmgetmedog uten jordbruksarealet i indikatoren og med
full vektlegging (forutsetning 1) av vei.

Forutsetning

Kart 1. Forutsetning 1, alle inngrep

Kart 3. Forutsetning 1, uten jordbruk

••r „•* ^ ^ ^

Km. vassdragsstreknlng,
hovedelv, sideelv on tMv

Mye
inngrep

392

227

«Iddeis
inngrep

400

421

Lite
Inngrep

278

272

togen
Inngrep

2889

3038

Analysen av jordbruksarealet viser at det riktigste bilde av inngrepssituasjonen for
vassdragene blir når jordbruksarealet ikke tas med indikatoren og når veiene tillegges full
vekt (kart 3).

Feltregistreringer

Betydningen av feltregistreringer var viktig å analysere da disse kan medføre en stor
ekstarinnsats med høy kostnad. Under forsøket viste det seg at mye av det som her betegnes
som feltregistreringer finnes i sentrale registre utenfor NVE. Analysen gjelder betydningen
avinngrepsregistreringer utenfor det som liggeriNVEs databaser (inkludert grunnlagsdata
fra Statens kartverk). Analysen er bare utført med full vektlegging av vei, da den
konklusjonen allerede er trukket.

Denne analysen er utført både i det tilfelle jordbruksarealet er med og i det tilfelle som
er anbefalt, nemlig uten jordbruksareal, og altså med og uten feltregistreringer med i
indikatoren.

Feltregistreringene har som mål å registrere inngrep som ikke finnes i andre registre, men
som likevel har betydning for inngrepssituasjonen.

Tabell 5 viser at i Gjerstadvassdraget er det en del inngrep som ble registrert i felt som
påvirker indikatoren. Når feltregistreringene ble fjernet fra analysen førte det til en
reduksjon av antall km elv i inngrepsklassene 1 og 2. Antall kilometer elv i klassene mye og
middels inngrep reduseres med 22 % når jordbruk er med i indikatoren, og 21 % når jordbruk
ikke er med.
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Tabell 5. Inngrepsstatus i Gjerstadvassdraget med og uten feltregistreringer med i
indikatoren. Resultatet er sammenlignet med med og uten jorbruk i indikatoren.

Forutsetning

Kart 1, Forutsetninq 1, alle inngrep

Kart 5. Forutsetning 1, uten
fpltrpnistrprinnpr

Kart 3. Forutsetning 1, uten jordbruk

Kart 7. Forutsetning 1, uten jordbruk
nn feltmqistrprinner

Km. vassdragsstf ekning,
hovedelv, sideelv og bleiv

tøy*
inngrep

104

82

90

68

Middels
inngrep

195

155

203

163

Lite
inngrep

92

104

91

103

Ingen
inngrep

412

463

420

471

l̂  Gaulavassdraget ser det ut til at de fleste inngrep er registrert i sentrale registre.
Å fjerne feltregistreringene fra analysen gir en reduksjon på 1% (11 km elv) i de to
sterkest berørte klassene når jordbruk er med i indikatoren, og på 6% (36 km elv) når
jordbruk ikke er tatt inn i indikatoren (tabell 6).

Tabell 6. Inngrepsstatus i Gaulavassdraget med og uten feltregistreringer med i
indikatoren.

Forutsetning

Kart 1. Forutsetning 1, alle inngrep

Kart 5. Forutsetning 1, uten
fpltrpnistrfirinnfir

Kart 3. Forutsetning 1, uten jordbruk

Kart 7. Forutsetning 1, uten jordbruk
og feltregistreringer

Km. vassdragsstrekning,
hovedelv, sideelv og bielv

Mye
inngrep

392

385

227

206

Middels
inngrep

400

396

421

406

Ute
inngrep

278

272

272

267

ingen
inngrep

2889

2905

3038

3079

Kraftanlegg som er under 1 MW og små magasiner finnes ikke i sentrale registre og må
registreres manuelt. De har betydning i begge vassdragene, og bidrar sterkt til utslagene
av feltregistreringer i Gjerstadvassdraget.
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8.3. Anbefalt inngrepsindikator

Resultatene i prøvevassdragene viser at veiene er en viktig inngrepsindikator og at
resultatet samsvarer best med vår kjennskap til vassdragene ved full vektlegging på veier
og jernbane. Veier og jernbane må derfor få full vektlegginffiatter forutsetning 1.

Jordbruksarealene ligger i samme områdene som det er veier og bebyggelse. Effekten på
indikatoren av jordbruksarealet ser ut til å være en forsterkning av de deler av vassdragene
som ligger i inngrepsklassene mye og middels inngrep. Fordelingen av vassdragsstrekningene
i de tre inngrepsklasser blir forskjøvet, og bilde av vassdragets variasjon blir borte.
Derfor anbefaler vi å ikke ta med jordbruksarealet i indikatoren da dette ser ut til å gi det
riktigste bilde av inngrepssituasjonen i vassdragene.

De sentrale registre mangler informasjon om bl.a. små dammer og magasiner. Det finnes heller
ingen sentral oversikt over vannforsyningmagasiner. Det er klart at slike direkte inngrep
må tas med i en inngrepsindikator for vassdrag. Spesielt i Gjerstadvassdraget var det
tydelig at selv om veiene ble tillagt full vekt, gav ikke indikatoren et riktig bilde av
inngrepssituasjonen i vassdraget uten disse inngrepene. Disse er i rapporten betegnet som
feltregistreringer fordi de er registrert lokalt. Den relative effekten var ikke så stor i
Gaulavassdraget. I tillegg til inngrepsdata fra sentrale registre, anbefales det derfor å
registrere inngrepstypene i forbindelse med vannforsyning og kraftverk under 1 MW manuelt
for hvert vassdrag.

Inngrepsindikatoren blir som følge av dette som kart 3. Analysen er også utført for
Vossavassdraget og Trysilvassdraget med disse forutsetningene.

8.4. Behandling av resultatene videre

Inngrepsindikatoren skal med denne publikasjonen til høring. I den skal miljøforvaltningen
ogvassdragsmyndighetenevurderedeanbefaltevektene.lnngrepsindikatorenharværtogskal
gjennom følgende faser:

1. Inngrepsindikatoren var fleksibel i en uttestingsperiode for å kunne variere alle
forutsetninger, inklusive inngrepsindeksen, som vektlegger inngrep i forhold til
naturtilstanden, og utbredelsen av influensområdet. Målsettingen med dette var å få et
best mulig beslutningsgrunnlag for fastsetting av metode for vektlegging av inngrep.

2. Etter at flest mulig variable var analysert for forsøksvassdraga, ble KOVAMI-gruppa
sammen enig om at dette var en brukbar tilnærming, og hvilke metode for verdisetting av
inngrepene de ville anbefale. Etter dette skal resultatene høres i miljøforvaltningen
og hos vassdragsmyndighetene.

3. Etter høringen vil det bli fattet vedtak om metode, og deretter skal systemet låses, og
det skal ikke lenger være mulig å variere forutsetningene. Dette for å sikre at man
legger ensartede nasjonale kriterier til grunn for forvaltningen av vassdragene.

4. Målet for Inngrepsindikatoren er ikke å utvikle et lovende forsøksprosjekt, men et
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system i praktisk bruk. Etter låsing av systemet bør det derfor kjøres ut kart for alle
verna vassdrag.

5. Kartproduktene er en av flere underliggende premisser for forvaltning av de verna
vassdraga.

Det er viktig at verdien på vektene blir fastlagt, at aktørene blir enige om hvilke inngrep
som må inngå i indikatorarbeidet, og hvilke inngrep en skal prøve å skaffe opplysninger om.
Verneverdiene skal ikke kvantifiseres på denne måten, men en må prøve å finne metoder for å
kartfeste og visualisere dem slik at man kan benytte begge kilder i klassifisering av
vassdraget.

Modellen er bra, og ved systematisk tilrettelagt arbeid kan den bli enda bedre og dekke flere
vurderingskriterier. Ett element skal man likevel være klar over: Modellen blir aldri bedre
enn kvaliteten på de rådataene en putter inn i systemet. Det er viktig at en systematisk og
tålmodig samler inn data som igjen kan nyttes i aggregert form slik Inngrepsindikatoren har
gjort.
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9. KAN JNNGREPSiNDIKATOR-KART MASSEPRODUSERES?

9.1. Noen grunnleggende spørsmål, og et forsøk på svar

Verdien av prosjekt "Inngrepsindikator for vassdrag" ligger ikke i at man finner fram til en
måte å framstille inngrepsklassifisering for ett vassdrag på, men at det her kan framstilles
en nasjonalt akseptert inngrepsklassifisering for ajjje. verna vassdrag i Norge. De
grunnleggende spørsmålene er derfor:

1. Gir det meningsfull informasjon å behandle data om vassdragsinngrep på denne måten?

2. Er det interesse for å behandle flere eller andre vassdrag etter samme lest?

3. Er det teknisk mulig å gjøre det?

4. Hva vil en slik produksjon koste?

Det er brukerne, dvs. vassdragsforvaltningen på særlig sentralt og regionalt, men også
lokalt nivå som er målgruppen for utviklingsarbeidet, og det er derfor de som primært må gi
svarene på spørsmål 1 og 2. Utfra de foreløpige reaksjoner, vil KOVAMI hevde at dette vil
bli et viktig verktøy for forvaltningen av verna vassdrag, men at det også har perspektiver
for alle vassdrag.

Metodikken som er utviklet, er såpass generell at den kan nyttes for et hvilket som helst
område i landet. Den kan kjøres for både verna og ikke verna vassdrag, og for den saks skyld
for alle vassdrag innen et fylke, en kommune, en nasjonalpark eller et annet geografisk
avgrenset område. Svaret på spørsmål 3 er derfor ja.

9.2. Hva vil det koste?

Vi har ikke kjørt noe fullskala driftsforsøk ennå, og kan derfor ikke svare på kostnadene for
hvert enkelt objekt. Mye av kostnadene ligger i utviklingen av applikasjonen. Når den er
ferdig, er tidsbruken og dermed kostnadene pr. vassdrag liten. Vi kan imidlertid peke på noen
operasjoner som må gjøres, og vi har noen erfaringstall for tidsforbruk for hver enkelt
operasjon som må utføres. Dette er forsøkt i nedenstående oppstilling:

Klargjøring av rådata i filer som kan kjøres i modellen: 2 timer (arbeidstid)
Beregninger og klassifikasjonsarbeid 1 time (arbeidstid)
Beregninger og klassifikasjonsarbeid 7 timer (maskintid)
Utplotting 2 timer (arbeidstid)
Utplotting 2 timer (maskintid)

Oppstillingen viser at det kreves operatørarbeid i gjennomsnitt 5 timer pr. objekt, og
maskintid (hvor operatøren kan gjøre andre ting) i 9 timer. Dette forutsetter at data fra
sentrale registre er innhentet og de manuelle registreringene foreligger i et spesifisert
format. Det er imidlertid store variasjoner i tidsforbruk fra vassdrag til vassdrag. De
største variablene er selvsagt datatilfanget og størrelsen på objektet. Tidsforbruket har
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vært vesentlig større i Gaulavassdraget enn i Gjerstadvassdraget. Dette er både tid til
klargjøring og ikke minst maskintid.

Hvis vi ser bort fra utviklingskostnadene som allerede er betalt av flere aktører, er
kostnadene for hvert prosjekt følgende:

Kostnad:
Tilrettelegging og kartutforming 5 timer a kr. 480,- kr. 2400,-
3 kartplott a kr. 150,- kr. 450,-
Maskinkostnader
Markedsrett til SK pr. trykte kart A3 kr. 1.39, A4 kr. 0.69
Kopieringskostnader
I alt før utgifter til SK og kopiering ca. kr. 3000,-

Er kartene verdt prisen?

Dette spørsmålet må avgjøres av NVE, DN, Fylkesmennene og kanskje noen flere aktører i
fellesskap. Prisen på kartet er utvilsomt høy, og multiplisert med 340 vernede vassdrags-
objekter blir den totale summen i størrelsesorden 1 mill. kr., dersom en skal legge ordinære
oppdragssatser til grunn.

Tilleggsregisteringene som vi mener er nødvendig, beløper seg anslagsvis til ca 1/2 årsverk
pr. fylke. Registreringen omfatter spesifikke inngrepstyper som analysen har vist er
nødvendige. Dette er nødvendig kartlegging som må skje i fylkene eller kommunene, og som ved
å inkludere resultatene fra en slik kartlegging i inngrepsindikatoren, øker sannsynligheten
for at inngrepsindikatoren gir et riktig bilde av inngrepsstatus i de enkelte vassdrag.

Kartene har stor bruksverdi i forhold til fastlegging av forvaltningsregimer og som
utgangspunkt for mulig konsensus partene i mellom. Alternativet, å bygge på kvalifisert
skjønn, er også dyrt i form av en antatt lengre prosess, mer møter og reiser før man kommer
fram til et noenlunde likedan resultat.

10. SKAL UTVIKLINGSPROSJEKTET FØRES VIDERE?

Den her foreslåtte metoden for utvikling av en regional/lokal miljøindikator er i samsvar
med miljøvernmyndighetenes strategi for dette arbeidet på nasjonalt, nordisk og
internasjonalt nivå. Metoden bør således kunne stå modell for utvikling av indikatorer for
flere tema, til hjelp i areal- og miljøforvaltning.

Dersom Inngreps-indikatorens basisforutsetninger om at det går an å veie sammen en rekke
rådata fra forskjellige kilder aksepteres som et godt hjelpemiddel for forvaltningen, så
følger at denne modellen må påbygges i takt med utviklingen av nye muligheter.

En videreføring er å komplettere datagrunnlaget sentralt med f.eks. skogsbilveier og
regulerte elver. I tillegg vil det være aktuelt å kjøre modellen for de samme vassdragene om
f.eks. 10 år for å se på utviklingen over tid. Dette forutsetter at byggingen av inngrepene
blir datert, slik at man analyserer tidsutvikling og ikke bare et bedre datagrunnlag som man

Inngrepsindikator ff>r vassdrag. Perspektiver og muligheter Dato: 31. juli 1995 Side 36



kan forvente forefinnes om 10 år.

En videreføring bør derfor særlig omfatte følgende elementer:

Skogsbilveier

DN har i prosjektet "Inngrepsfrie naturområder" en målsetting om å registerer skogsbilveier.
Når det er avsluttet bør de inngå i inngrepsindikatoren.

Regulerte elver

Det foreligger ikke en klar definisjon av hva som skal til for at en elvestrekning skal
betegnes regulert. Vassdrag som benyttes i kraftproduksjon og til vannforsyning, blir
regulert på veldig ulik måte i de forskjellig prosjekter. Som en følge av dette kan en
regulert elvestrekning være regulert over året eller vannføringen kan være økt eller
redusert. Det er ulike data som må benyttes for å fastsette hvordan eller hvor stor del av
en elvetrekning som er regulert.

Ved bruk av GIS kan en utvikle metoder som finner alle elvestrekninger som tilfredstiller
fastsatte kriterier. Men først må slike kriterier fastsettes.

NVE bør sette igang er prosjekt for å finne metoder som utnytter det tilgjengelige
datagrunnlag og verktøy man har, som kan brukes til å klassifisere elvetrekninger etter
reguleringsgrad.

Store og små elver

Dersom man i forvaltningen av vassdragene skal skille mellom store og små elver, må det
utvikles automatiske rutiner som klassifiserer vassdragene etter fastsatte regler. Det er
gjort et forsøk i dette prosjektet, men metoden er ikke hensiktmessig for masseproduksjon,
slik at dette må utvikles i et separat prosjekt.

Kartfesting og visualisering av verneverdier

I klasseinndelingen av vassdrag etter RPR og DF er verneverdiene et viktig element. Å få fram
en systematisk kartlegging og visualisering er viktig og bør behandles i et eget prosjekt.
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