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FORORD 

Langtidsplanens kapitler om de enkelte hovedfelter med sam
mendrag er skrevet av fagmedarbeiderne på vedkommende felt. 
Begrepsbruken som er definert i departementets veileder er 
delvis uklar, og enkelte har av den grunn ikke funnet det 
mulig å benytte departementets disposisjon fullt ut. Planen 
preges derfor av at det er mange forskjellige bidragsytere. 

Planen må bli å betrakte som forelØpig. Blant annet er det 
ikke angitt noen klar prioriteringsrekkefØlge for mål og 
tiltak. Punktet om ressursbruk og -behov er heller ikke fØrt 
så langt som forutsatt i departementets veileder. vi regner 
imidlertid med at planen må videreutvikles gjennom kommende 
rulleringer. 

Arbeidet med planen har vært en tidkrevende, men nyttig 
prosess der alle medarbeidere har vært involvert. Så langt 
har dette planarbeidet gitt en bedre strukturering av av
delingens faglige mål og virkemidler. 

Hamar, mars 1987. 
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1.1 INNLEDNING 

Av Hedmarks 27.545 km2 ligger 2/3 under barskoggrensa. Av det sam
lede arealet er 44% produktiv skogmark, 9% myr, 6% innmark, hage
mark, bebyggelse m.v., 4% vann, 3% impediment under barskoggrensa 
og 34% arealer over barskoggrensa. Berggrunnen i fylkets sØndre og 
østre del (ca. 40% av arealet) er grunnfjell, mens det i midtre og 
nordØstre del (ca. 40%) er sparagmitt. På Hedemarken og i fylkets 
nordvestre deler (ca. 20%) består berggrunnen av kambro-silurske 
bergarter. 

Isskillet under siste istid gikk over nordre del av fylket. I dag 
er de lavereliggende strØkene i denne delen av fylket dekket av 
til dels betydelige løsmasseavsetninger. I de sØndre delene av 
fylket er lØsmassedekket, for det meste morene, gjennomgående av 
mindre mektighet. 

Hovedvassdragene i Hedmark er Glomma, MjØsa (sidevassdrag til 
Glomma) Og Trysilelva. I tillegg kommer Orkla, Ljøra og Vrangselva 
samt en del mindre gfensevassdrag. ge største sjøene i fylket er 
MjØsa ltotalt 365 km ~ herav 209 km i Hedmark), Femunden (totalt 
203 km

2
, herav 183 km i Hedmark)'2storsjøen i Rendalen 2 

(48 km ) storsjøen i Odalen (45 km ) og Osensjøen (43 km ). 
Samlet vannareal i fylket er ca 1267 km2 . 

Vegetasjonsmessig hØrer de lavestliggende partiene langs MjØsa til 
den nordlige edel lauv- og barskogsonen (boreonemoral), mens de 
produktive skogarealene i sØndre og midtre del av fylket hØrer til 
den sØrlige og midtre barskogsonen (sØrboreal og mellomboreal) . 
Begge disse sonene har utlØpere nordover langs dalfØrene. Vegeta
sjonen i den nordre delen av fylket tilhØrer fjellskogsonen (nord
boreal) og den lavalpine regionen, mens bare små arealer dekkes av 
vegetasjon som tilhØrer den mellom- og hØyalpine regionen. 

Fylkets store fjell- og barskogarealer gir rom for alle de fire 
store rovdyrene i tillegg til en betydelig elgbestand. For Øvrig 
er de fleste dyregruppene, unntatt de rent marine, godt represen
tert i fylket. 

Hedmark har ca. 186.000 innbyggere, hvorav ca. 45% bor i byer og 
tettsteder. Fylket er fØlgelig langt mindre urbanisert enn landet 
for Øvrig. Det er imidlertid regionale forskjeller. I de nordre 
regionene bor bare ca. 30% av befolkningen i byer og tettsteder, 
mens de tilsvarende tallene for de midtre og sØndre delene av fyl
ket er henholdsvis ca. 55% og ca. 40%. Det spredte bosettings
mØnsteret viser primærnæringenes sterke stilling i fylket og til
sier at interessen for og bruken av utmarksarealene er betydelig. 

De naturgitte forholdene, bosetting og næringsliv i vårt fylke gir 
grunnlag for store og viktige arbeidsoppgaver på alle fagfeltene 
som Miljøvernavdelingen omfatter. 
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FOLKEMENGDE OG AREAL 
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges geografiske oppmåling 

KOMMUNE Folkemengde Samlet areal Vannareal 
pr. 31.12.82 km2 km2 

0401 Hamar 15833 18 8 
0402 Kongsvinger 17456 1038 74 

0412 Ringsaker 30487 1286 157 
0414 Vang 8885 327 3 

0415 Løten 6945 370 7 
0417 Stange 17890 725 84 

0418 Nprd-Odal 5366 508 34 
0419 Sør-Odal 7309 517 39 

0420 Eidskog 6350 641 36 
0423 Grue 6067 839 61 

0425 . Åsnes 8957 1041 36 
0426 Våler 4655 . 765 26 

0427 Elverum 16929 1229 20 
0428 Trysil 7549 3016 67 

0429 Åmot 4784 1339 44 
0430 . Stor-Elvdal 3645 2167 37 

0432 Rendalen 2754 3174 115 
0434 Engerdal 1796 2196 275 
0436 Tolga 1882 1122 24 
0437 Tynset 5473 1874 49 

0438 Alvdal 2470 944 23 
0439 Folldal 2183 1275 17 
0441 Os 2114 1039 31 

Hele fylket 187779 27390 1267 
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1 . 2. 1 SAMMENDRAG HOVEDFEL T NA TUR VERN 

Hovedmålsettingen for naturvernarbeidet i fylket er å opprettholde 
naturens produksjonsevne og mangfold. Dette kan dels oppnås ved å 
tilstrebe at ulike utbyggingstiltak blir lokalisert til lavproduk
tive områder eller til områder med naturtyper som er godt repre
sentert i fylket. I tillegg er det behov for å verne på ulike må
ter både et representativt utvalg av fylkets naturtyper og særlig 
truede og sårbare plante- og dyrearter. 

Plan- og bygningsloven gir hjemmel for viktige virkemidler i dette 
naturvernarbeidet. Ved deltagelse i fylkesplanprosessen kan en bi
dra til at naturvernhensyn blir innarbeidet i de politiske målset
tingene for ressursdisponeringen i fylket. En vil også kunne få et 
politisk grunnlag for det naturvernarbeidet som skal drives i fyl
ket. 

I den kommende 4-årsperioden vil alle fylkets 23 kommuner måtte 
utarbeide eller revidere sin arealdel til kommuneplanen. Hoved
linjene i arealdisponeringen i kommunene vil bli trukket opp i 
forbindelse med dette arbeidet. Dersom naturvernhensyn blir ivare
tatt på en tilfredsstillende måte i denne planprosessen, vil dette 
i betydelig grad kunne redusere antall og omfang av konflikter i 
forbindelse med senere behandling av ulike typer enkeltsaker. Del
tagelse i disse planprosessene bØr derfor være den hØyest priori
terte oppgaven i fylkets naturvernarbeid i de kommende årene. 

Hovedtrekkene i arealdisponeringen blir trukket opp i kommunepla
nene. Det vil likevel være behov for å se til at intensjonene i 
kommuneplanene fØlges opp ved reguleringsplanlegging, og at lokale 
naturvernhensyn blir ivaretatt ved detaljplanleggingen. 

Andre sektormyndigheter har betydelig innvirkning på bruken av 
fylkets utmarksarealer. Dette gjelder spesielt landbruks-, veg-, 
energi- og reiselivsmyndighetene, i noen grad også de øvrige sam
ferdselsmyndighetene og bergverks- og forsvarsmyndighetene. Det er 
opprettet samarbeidsorganer eller samarbeidsrutiner med flere av 
disse myndighetene. Gjensidig informasjon bidrar til å skape for
ståelse for de ulike fagfeltenes arbeid og kan medvirke til at 
naturvernhensyn blir innarbeidet i de nevnte sektormyndighetenes 
planlegging og gjennomfØring av tiltak. Ved det etablerte sam
arbeidet kan en også i en del tilfeller på et tidlig tidspunkt av
dekke og eventuelt lØse konfliktsituasjoner i forbindelse med 
enkeltsaker. Det etablerte samarbeidet bØr videreutvikles og nye 
samarbeidsordninger bØr sØkes opprettet. Dette er forholdsvis tid
krevende, men må betraktes som en investering som gir langsiktig 
gevinst for naturverninteressene ved at andre myndigheter bidrar 
til å oppnå naturvernarbeidets hovedmålsettinger. 

Dersom naturvernmyndighetenes medvirkning i planlegging som drives 
av fylkeskommunen, kommunene og ulike sektormyndigheter skal kunne 
bli effektiv, forutsetter det at det foreligger faktisk kunnskap 
om naturgrunnlaget og om naturvernmessige forhold på både over
sikts- og detaljnivå, og at denne kunnskapen er lett tilgjengelig. 
Hovedtrekkene i naturgrunnlaget og mange av de viktigste områdene 
i naturvernsammenheng er kjent gjennom de betydelige registre
ringsarbeidene som er utfØrt fra ulike hold de siste tiårene. Det 
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gjelder både fossilforekomster, kvartærgeologiske formelementer og 
systemer, forekomsten av varmekjær lauvskog og ulike myrtyper, 
viktige våtmarksområder, leveområder for en rekke viktige vilt
arter, herunder de store rovdyrene, samt naturfaglige data i til
knytning til fylkets vassdrag. 

Det bØr være en prioritert oppgave å få lagret datamaterialet fra 
disse registreringene sammen med andre aktuelle data på EDB 
(EDNA, VILTREG og REGINE) i en form som gjør det tilgjengelig for 
både naturvernmyndighetene og andre planleggingsinstanser. Det er 
behov for ytterligere registreringer av vegetasjonen i barskog- og 
fjellområdene i fylket i tillegg til registreringer av kultur
landskap og spesielle, lite utbredte naturtyper som f.eks. tØrr
engsamfunn og flommarksskoger. Det er dessuten behov for å doku
mentere nærmere de naturvernfaglige verdiene som er knyttet til en 
del av fylkets vassdrag som er varig vernet mot kraftutbygging. 

I Hedmark er det 3 nasjonalparker. I tillegg er det opprettet 26 
naturreservater, 20 av disse ble opprettet ved gjennomfØringen av 
verneplanen for våtmark. Verneplanene for fossilforekomster og 
kvartærgeologiske forekomster er til sentral sluttbehandling, mens 
verneplanen for edel lauvskog vil være ferdigbehandlet på fylkesni
vå i 1987. Verneplaner for myr og barskog, eventuelt også kultur
landskap, bØr utarbeides i lØpet av den kommende 4-årsperioden. 
Dette er arbeidskrevende oppgaver som bØr prioriteres i de kommen
de årene slik at det omfattende verneplanarbeidet kan avsluttes. 

Tre av fylkets store sammenhengende naturområder er av Statens 
naturvernråd foreslått vernet som landskapsvernområder eller 
nasjonalparker. Arbeidet med disse forslagene vil kreve mye tid i 
de kommende årene. Det vil også bli behov for arbeidsinnsats i 
forbindelse med "verneplan IV" for vassdrag. 

Forvaltning av verneområder vil kreve betydelige ressurser de nær
meste årene. I forbindelse med gjennomfØringen av ulike vernepla
ner blir det et betydelig arbeid med grense- og informasjonsmer
king, etablering og administrasjon av oppsyn, behandling av dis
pensasjonssaker, utarbeiding av skjØtselsplaner og informasjons
materiell samt bistand til Regjeringsadvokaten i forbindelse med 
erstatningsoppgjØrene. 

Forvaltning av truede arter, spesielt bjØrn, ulv, jerv, gaupe og 
oter, vil være en prioritert oppgave i de kommende årene. For å 
få et sikrere faglig grunnlag for forvaltningen av disse artene, 
er det nØdvendig med et betydelig registreringsarbeid. 

En har forelØpig ikke grunnlag for å sette opp noen detaljert 
oversikt over ressursbehovet for natuvernarbeidet i fylket de kom
mende årene. En anslår imidlertid behovet i naturvern- og fri
luftsforvaltningen i de nærmeste årene til 5 årsverk. I tillegg 
kommer 1-2 årsverk til ulike registreringsoppgaver. Disse oppga
vene må hovedsakelig utfØres ved hjelp av engasjementer, det er 
bare i liten grad mulig å benytte konsulentfirmaer. Tildelingen av 
prosjektmidler må derfor Økes betydelig i forhold til dagens nivå. 
på grunn av de mange verneområdene som ventes opprettet i de nær
meste årene, må forvaltningsbudsjettet Økes til det 2-3-dobbelte i 
lØpet av 4-årsperioden dersom en forsvarlig forvaltning skal kunne 
gjennom:fØres. 
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1.2.2 SAMMENDRAG HOVEDFELT FRILUFTSLIV 

Med det omfanget fritiden har for de fleste i dag er det av 
vesentlig betydning hvordan denne tiden brukes. Friluftsliv er 
en måte å utnytte fritiden på som ut fra sosiale, medisinske og 
kulturelle kriterier er gunstig. En definerer her friluftsliv 
som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte 
på miljØforandring og naturopplevelse. 

De store utmarksarealene og spennvidden i naturtyper innen 
fylket gir gode forutsetninger for utØvelse av friluftsliv. De 
store arealressursene har gjort og vil også i nærmeste fremtid 
betinge at behovet for statlig erverv av friluftsområder er 
relativt beskjedne i Hedmark, selv om behovet for slikt erverv 
er Økende. Det er imidlertid et klart behov for fortsatt å 
kunne opprettholde de statlige tilskottene til kommunene for 
sikring og opparbeiding av friluftsområder for å oppnå en 
rimelig behovsdekning av områder for intensiv friluftslivs
utØveise. 

Det vil i friluftslivsarbeidet i årene framover bli lagt 
betydelig vekt på å bevare og videreutvikle friluftslivet som 
en verdifull del av det norske livsmønsteret. En vil derfor 
arbeide for: 

- Økt utnyttelse av utmarksressursene i friluftslivssammenheng 
med vekt på det enkle friluftsliv i nær kontakt med naturen 
og med små krav til fysisk tilrettelegging og personlig 
utstyr. 

- Få flest mulig til å drive et aktivt friluftsliv. Det vil 
bli lagt særlig vekt på å nå grupper som i dag utØver lite 
friluftsliv. 

- Gjennom "håndtering" av lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag sikre mulighet for utØvelse av friluftsliv i 
"hyggelige og rolige omgivelser". 

En vil i planperioden: 

- Fortsatt prioritere arbeidet med ivaretagelse av frilufts
interessene som en naturlig del av all arealplanlegging, 
samt annen planlegging og tiltak innenfor andre næringer 
og sektorer. 

- GjennomfØre handlingsprogrammet for sikring og opparbeiding 
av friluftsområder. 

- Stimulere til Økt utnyttelse av utmarksområdene og utmarks
ressursene i friluftslivsammenheng. 

Dagens ressursforbruk på naturvern- friluftslivsiden er ikke 
tilstrekkelig for å nå de oppsatte målene. Det er idag 3 faste 
stillinger til disposisjon, mens ressursbehovet er anslått til 
5 årsverk. Dersom bemanningen ikke styrkes, vil dette måtte 
medfØre redusert innsats på viktige innsatsfelter og/eller 
forsinket gjennomføring av viktige arbeidsoppgaver. 



1 . 2. 3 SAMMENDRAG HOVEDFEL TVI L TFORVAL TN I NG 

Hedmark er det klart største vilt- og jaktfylket i landet, 
26-27 mill daa areal står til viltets og jaktens disposisjon. 
Det produseres årlig vilt for ca 50 mill kr. Tyngden faller på 
storvilt og særlig på elg. Fylkets viltstammer representerer 
en kapitalverdi på 6-700 mill. kr. 

Storviltjakten i Hedmark utøves av relativt få jegere, fordi 
valdene og kvotene er store. Oppunder 10 000 driver storvilt
jakt hvorav 8 000 bare på elg. Det totale jegerantall idag er 
ca 18 000. Dette kan Økes til 23-24 000 jegere om hele fylket 
blir skikkelig organisert og utnyttet. 

Fylket er altså et jaktlig overskuddsfylke, omgitt av ganske 
store befolkningsmengder. En bedre utnyttelse av denne ressurs 
er et viktig mål. 

Hvert 5. storvilt i Norge felles i Hedmark. Det satses for 
tiden bevisst på å utvikle store, rasjonelle forvaltningsen
heter på flere hundre tusen daa og med opp mot 400 fellings
tillatelser for elg. Poenget er selvsagt at artenes bruks
områder på årsbasis i grove trekk bØr sØkes lagt inn under 
forvaltningsområdet. 

Omfattende elgrnerkinger er eller vil snart bli utfØrt for 
nærmere å fastslå dyrenes bruksområder. 

Fylket huser stammer av de "fire store" rovdyr, bjØrn, ulv, 
jerv og gaupe. Ulven bruker et norsk grenseområde i tillegg 
til et større og tilstØtende svensk område. Vi ser for oss 
konturene av interessante samarbeidsprosjekter med svenske 
kollegaer særlig når det gjelder bjØrn og ulv. 

Som det største skog-vi It-fylket arbeides det også med et 
prosjekt for å innarbeide biotophensyn i skogbrukets drifts
planer. I lØpet av 1987 antar vi dette prosjekt skal være 
ferdig. Prosjektet fØres fram i resji av fylkesmannen, men i 
nært samarbeid med skogbrukets organisasjoner. 

Et tidsmessig viltkart over Hedmark avsluttes i 1987. Det vil 
særlig være nyttig i vurderinger om endret arealbruk og det vil 
også få stor betydning i biotoper-skogbruk-samarbeidet. 

Radioaktiviteten hos vilt må fØlges opp i flere år framover, og 
særlig må vi konsentrere oss om strålingsmengden hos villrein 
og dels også elg i hØyere områder av Hedmark. 

Jegerprøven er blitt obligatorisk f.o.m. 1986. Det årlige 
antall kandidater vil ligge omkring eller kanskje noe over 1000 
pr. år når vi kommer i normal gjenge. De fleste innkjØrings
vansker kan sies å være overvunnet. 

15 



Andelen Hedmark får til tiltak og administrasjon av viltfonds
midler, har hittil vært relativt lav. Inntekter fra Hedmark i 
form av fellingsavgifter og jegeravgifter vil i 1987 ligge 
rundt 4 mill kr. Skal virksomheten i dette store viltfylket 
bli tilnærmet hva den bØr, er det en forutsetning at de 
fordelingsnØkler som nå legges til grunn, blir revurdert. 

Det haster også med en revurdering av mannskapssituasjonen ved 
MiljØvernavdelingens viltseksjon. En konsulent ved hvert fylke 
uansett oppgavemengde er uttrykk for en foreldet matematikk. 
Oppgavene innenfor fylket er store og mangfoldige og dertil 
kommer alle delegeringene. Situasjonen er krisebetont. 
Behovet for en viltkonsulent Il og en egen rovdyrkonsulent er 
klart til stede. 

16 
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1.2.4 SAMMENDRAG HOVEDFELT FERSKVANNSFISKFORVALTNING 

Hedmark er et viktig fiskefylke da fiskemulighetene er mange, 
fisket godt organiser~ samt at store befolkningssentra på 
Østlandet og i Sverige har kort vei. Ca 30 000 fiskere importeres 
årlig samtidig som ca 32% av fylkets egne innbyggere fisker (52 
000). For mange utkantskommuner er det mye å hente i en bedre 
tilrettelegging for fisketurisme. Rundt byene er det gode 
muligheter for å utvikle fisket til å bli viktigere som en positiv 
faktor i nærmiljøet (MjØsa og Glomma). Fisket er godt organisert, 
og det selges fiskekort på 84% av arealet. 

Inntektene til fiskefondet fra Hedmark er ca 1 mill i dag. 
Potensielt vil dette kunne Økes til 3-4 mill. Dette er avhengig 
aven bedre tilbakefØring av midler. I dag tilbakefØres bare 10% 
til tiltak i Hedmark. 

MjØsa bØr kunne utvikles til et av våre beste fiskevatn ved å 3-5 
doble utsettingene her. Det arbeides med å gjØre Glomma til en 
bedre fiskeelv ved å produsere settefisk av Glommastammen samt ved 
biotopforbedrende tiltak i sideelvene. De store innsjØene utgjØr 
45% av arealet, og det utvikles egne driftsplaner for disse. 
Fiskereglene vil bli justert/sanert for å lette tilgjengeligheten. 

Krepselokalitenes status kartlegges, og krepsebestandene Økes ved 
utsetting, kalking og regulering av fisket. Ressurskartlegging av 
fiskebestandene i fylket er nØdvendig som grunnlag for en bedre 
forvaltning. Det tas sikte på å komme fram til modeller for 
typevassdrag. Settefiskbehovet for fylket kartlegges, og det vil 
være aktuelt å bygge et anlegg ved LØpet i Amot for produksjon av 
stor settefisk. Kalking av sure vann omfatter ca 20 prosjekter. 
En bedre oppfØlging av disse prosjektene er aktuelt. Det vil bli 
utarbeidet en egen fylkesplan for kalking. I Folldal, på Kvikne 
og på Finnskogen foretas det undersØkelser i regulerte vassdrag 
som grunnlag for kompensasjonstiltak. Arbeidet med kompensasjons
tiltak vil bli intensivert. UndersØkelsene i Trysilelva foretas 
fra svensk side, og det vil bli arbeidet videre med kompensasjon 
for tapt laksefiske på grunnlag av disse. 

Utrydding av mort i den eutrofe StavsjØen på Nes, og utsetting av 
regnbueØrret har her gitt bedret vannkvalitet og et meget godt 
fiskevatn. Utsetting av stor fisk i Einunna som kompensasjon for 
reguleringsskader har gitt Økte fiskekortinntekter. 
Overvåkning av fisk med hensyn til radioaktivitet fortsettes. Til 
nå har fisken i Hedmark stort sett ligget under tiltaksgrensen. 

Innenfor eksisterende prosjekter er det sysselsatt 3,5 årsverk. I 
LTP-perioden vil dette ligge på 3,5 - 4,5 årsverk med prosjekter 
vi har oversikt over. Det er Ønskelig at stillingen som MjØs
tekniker gjenopprettes (1/2 årsverk) samt med en styrking av den 
faste bemanningen med 1/2 årsverk. Det er derfor behov for 1 
årsverk totalt ved at MjØsteknikerstillingen ble nedlagt i 1984. 
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1.3.1 SAMMENDRAG HOVEDFELT VANNFORURENSNING 

Hovedvassdragene i Hedmark er Glomma, MjØsa (sidevassdrag til 
Glomma), Trysilelva, Vrangselva, Orkla, samt en del mindre grense
vassdrag. Generelt er målet at utslipp av forurensninger skal 
holdes på et nivå som ikke fØrer til skader eller ulemper i vass
dragene. 

Forurensningssituasjonen i MjØsa har utviklet seg i negativ 
retning igjen de siste årene. Eutrofiering som fØlge av for stor 
næringssalttilfØrsel, spesielt fosfor, er hovedproblemet. Denne 
utviklingen må snus snarest mulig, og på lengre sikt må det ar
beides videre med å opprettholde en stabil Økologisk balanse i 
innsjØen og ivareta et vidt spekter av brukerinteresser. Dette in
nebærer at det må settes inn tiltak for å redusere fosfortilfØrs
lene på alle felter. 

I fØrste omgang ser det ut til å være mest å oppnå innen land
bruket, men også betydelig på kommunale punktutslipp og fra indu
stri. Fosfatholdige vaskemidler er en forurensningskilde som må 
fjernes. på lang sikt er det viktig at det arbeides kontinuerlig 
med tiltak på kommunale avlØpsledningsnett som antas å stå for en 
betydelig del av forurensningen. Disse tiltakene er imidlertid 
svært omfattende og kostbare og vil ta lang tid. 

Etterat de fleste tettstedene langs Glomma ble forsynt med rense
anlegg, er mesteparten av den synlige primærforurensningen for
svunnet. Imidlertid er det fortsatt for stor algevekst i vass
draget p.g.a. for stor tilfØrsel av næringssalter og organisk 
stoff. Vannkvaliteten er heller ikke hygienisk tilfredsstillende, 
og tungmetallinnholdet er for hØyt i de Øvre deler. 

Det er nØdvendig å redusere næringssalttilfØrselen og den hygie
niske forurensningen langs hele vassdraget. Spesielt de to Stor
sjØene i vassdraget må vies oppmerksomhet. Brukerinteressene i 
Glomma er i hovedsak drikkevannsforsyning, friluftsliv/rekreasjon, 
kraftproduksjon og resipientbruk. 

Trysilvassdraget er lite påvirket i Øvre deler bortsett fra 
enkelte lokale utslipp. I nedre deler er påvirkningen mer markert. 
Brukerinteressene er hovedsaklig knyttet til turistnæringen. Det 
bØr være et mål å beholde vassdragets Øvre deler mest mulig ube
rØrt. Forurensningssituasjonen i nedre deler må bedres noe. 

Vrangselvvassdraget er lite påvirket i Øvre deler, mens forurens
ningen betegnes som markert i nedre deler, særlig nedstrØms tett
stedene. Her må forurensningssituasjonen bedres. 

De Øvrige mindre vassdrag i fylket er mindre påvirket av forurens
ning, og det vil i hovedsak være nødvendig å hindre ytterligere 
påvirkning. 

Tiltakene for å redusere forurensningen vil i stor grad være av 
samme type for hele fylket og vil måtte omfatte alle typer ut
slipp. For landbruket vil dette i hovedsak si fortsatt utbedring 
av siloer og gjØdsellagre, bedre gjØdslingsrutiner og riktig 
mengde gjØdsel. Når det gjelder kommunale utslipp må resterende 
tettsteder forsynes med renseanlegg, gjenstående bebyggelse i 
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tettstedene må kobles til renseanlegg, driftsstabiliteten ved an
leggene må bedres og det må legges betydelig vekt på å redusere 
lekkasjer i ledningsnettet. Også ut~lipp fra spredt bebyggelse må 
fØlges opp bedre og tvungen slamtØmming bØr innfØres overalt. For 
industrien må det bli bedre kontroll med utslippene og ytterligere 
rensetiltak må innføres etter behov. Nye, større utslipp eller 
inngrep i vassdragene bØr konsekvensvurderes fØr eventuell tilla
telse gis. 

Generelt må det legges mer vekt på drift og vedlikehold av anlegg, 
samt tilsyn med at de forurensningsbegrensende tiltakene virker 
etter hensikten. Utdanningen av alle typer fagpersonell til arbeid 
innen forurensningssektoren bØr styrkes. 

Av virkemidler bØr det satses mer på aktiv informasjon. Det er 
også behov for en del nye forskrifter til forurensningsloven. Tek
niske retningslinjer bØr holdes ajour og suppleres. 
Bedre overvåkning av vassdragene bØr ses på som et grunnlag for å 
sette inn tiltak av riktig type på rett sted og til rett tid. 

Dagens ressursbruk på vannforurensninger er ikke tilstrekkelig i 
forhold til behovet dersom de oppsatte mål skal kunne nås. I dag 
brukes netto ca. 3 årsverk inkludert engasjementer og overtid, 
mens behovet er beregnet til 4,3 årsverk forutsatt at det kommer i 
stand en interkommunal driftsassistanseordning. Uten driftsassi
stanse vil behovet være vel 5 årsverk. 

Det brukes dessuten 70 - 80 000 kr. årlig til analyser, ca. 100 
000 kr. til reiser og det leies konsulenttjenester for ca. 75 000 
kr. (inkl. midler kanalisert direkte fra departementet). Behovet 
for analyser antas å holde seg omtrent uendret framover, mens 
behovet for midler til reiser må ses i sammenheng med personell
ressursene og behovet for Øket innsats på tilsyns- og kontrollsi
den. Behovet for konsulentbistand til utredninger som krever eks
pertise utover det avdelingen disponerer vil Øke som fØlge av nye 
problemstillinger og Økt kompleksitet. 



1.3.2 SAMMENDRAG HOVEDFELT AVFALL 

Det mangler ennå en del på at alle kommunene har oppfylt sine 
plikter etter forurensningsloven på områdene avfall og slam. 

Målsettingen er at ved utlØpet av planperioden skal alle kommu
nale avfallsplasser som er i bruk, herunder slamdeponier, være 
godkjent. Kommunale og private plasser som ikke fyller kravene 
rustes opp til fortsatt bruk, eller nedlegges etter å være satt 
i miljØmessig akseptabel stand. 

Interkommunale lØsninger vil bli valgt for det store flertall 
av fylkets kommuner. 

20 

MiljØvernavdelingen vil arbeide for at det velges fleksible 
lØsninger med anledning til tilpasning og endring av metoder og 
rutiner. Gjenvinning tilstrebes der det er praktisk/økonomisk 
mulig. Eksempelvis: Matavfall fra felles husholdninger. Det 
bØr snarest skje en lovendring som gjØr slamtØmming i spredt 
bebyggelse obligatorisk. Slam sØkes anvendt som jordforbedrings
middel. Det ansees som viktig å videreutvikle ordningen med 
oppsamling, transport og videre disponering av spesialavfall. 
Samleplasser må opprettes, gjerne lokalisert på anlegget for 
vanlig avfall. For private og andre tilfeldige leverandØrer må 
gis lettvint adgang til å levere spesialavfall uten hØye av
gifter. 

Bilvrakordningen ser nå ut til å fungere relativt bra. 

Til nå har avdelingen brukt mye tid på dette arbeidsfeltet 
blant annet med bestrebelser på å oppnå interkommunale lØsnin
ger gjennom kontaktmØter, befaringer og oppfØlging av arbeidet 
i interkommunale arbeidsutvalg. 

De mål som er satt for planperioden på dette hovedfelt vil 
kreve innsats som betinger ressurser ut over de nåværende. Et 
stort antall plasser må befares og diverse undersØkelser 
foretas som grunnlag for pålegg og behandling av konsesjonssØk
nader. Det kan være naturlig å engasjere hjelp til slike opp
gaver. Det skjer ellers stadig noe nytt på fagområdet og det er 
behov for VAR-personalet å holde seg ajour med utviklingen og å 
bringe informasjoner videre. Det blir nØdvendig med stadig 
kontakt med kommunene. 

Ressursregnskap for arbeidskraft viser en manko på ca 1/2 
årsverk når en ser på behovet samlet for områdene avfall, stØY
og luftforurensninger og "diverse". "Diverse" omfatter gjØre
mål som ikke hØrer til et bestemt VAR-hovedfelt, deltagelse i 
kurs som deltagere eller forelesere service overfor skoler, 
foreninger o.l., beredskapsplaner akutt forurensning osv. For 
å kunne nå målsettingene blir det nØdvendig med noe Økende res
surser, til engasjement av konsulenter etc. 



1.3.3 SAMMENDRAG HOVEDFELT STØY 

Vår hovedoppgave på dette felt har vært og vil fortsatt være å 
påse at bestemmelsene om støy blir vurdert og tatt hensyn til i 
plansammenheng. Bestemmelsene blir etterhvert kjent og mulig
hetene for å hindre at nye stØyulemper oppstår bedres. 
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Vi må arbeide for at vi blir forelagt kommune- og regulerings
planer, vegplaner m.v. på et tidlig stadium. Nyttig i så måte: 
plansjefen i fylkeskommunen, arrangerer planfaglige rådgivnings
møter, kfr. omtale pkt. 2.4. 

Det må sørges for at stØydempingstiltak som finnes påkrevet 
blir formelt gjort gjeldende som et krav og markeres som 
obligatorisk på reguleringskart og/eller blir tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene. 

Det foreligger tall fra registreringer som viser at langs 
riksveger med ADT over 1000 (ialt 802 km) er det 4,3 støy
utsatte boliger pr. km. StØytiltak for å begrense støyen ute 
til under 60 dB(A) langs disse riksvegene er anslått til 66 
mill. kr. Det bevilges lite over vegbudsjettet til støytiltak 
langs eksisterende veger. 

Foruten trafikkstØY er det mest skytebanestØY som det er 
aktuelt å vurdere i Hedmark. Skytebaner bØr inngå som et formål 
som ledd i arealplanleggingen. (Kommuneplan 0.1.) Det bØr tas 
sikte på at alle skytebaner blir gjenstand for konsesjons
behandling. 

Med nåværende bemanning er det neppe mulig for avdelingen å få 
seg delegert ytterligere oppgaver på dette felt. 

Ressursbehovet er omtalt sammen med avfall og "diverse" under 
pkt. 2.2.2.7. 
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1.4.1 SAMMENDRAG HOVEDFELT VANNFORSYNING 

Hedmark fylke har ca. 95 vannverk som forsyner mer enn 100 personer. 
Flertallet av disse mangler godkjenning fra helsemyndighetene og 
mange har ikke tilfredsstillende vannbehandling. Reduksjon av 
lekkasjer i ledningssystemene og større satsing på utskifting og 
fornyelse av ledninger for å holde tritt med levetiden på disse er 
andre viktige utfordringer. 

Det langsiktige målet for vannforsyningen er å gi flest mulig av 
fylkets innbyggere et sikkert og helsemessig betryggende drikkevann. 
Så lenge det ikke er avklart når fylkesmannen vil få et utvidet 
ansvar for vannforsyningen, er det imidlertid vanskelig å sette opp 
mer konkrete mål. Av samme grunn er det også bare mulig å angi 
generelle tiltak for å bedre vannforsyningen. Med et utvidet ansvar 
for vannforsyning vil fylkesmannen i fØrste omgang ha behov for en 
grundigere registrering av vannforsynings forholdene i fylket. 
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1.4.2 SAMMENDRAG HOVEDFELT VASSDRAGSFORVALTNING 

Hovedfeltet vassdragsforvaltning er såvidt nytt at det ennå ikke 
har funnet sin endelige form. Følgelig må feltet utvikles og 
defineres nærmere i lØpet av planperioden. 

ForelØpig har en valgt å dele vassdragsforvaltningen inn i 
fØlgende delfelter: 

- vannkraftoppgaver 
- saker etter vassdragsloven 
- vannbruksplanlegging 
- overvåking av vannressursene 
- vassdragsregisteret 
- utredningsarbeid og informasjonsvirksomhet 

Vannkraftoppgavene vil stort sett bestå i viderefØring av Samlet 
plan, konsesjonsbehandling og faglig/administrativt bidrag til 
verneplan IV. 

Vassdragslovssakene omfatter hovedsaklig konsesjonsbehandling i 
inngrepssammenheng. Her synes det imidlertid å være viktig å 
skaffe bedre oversikt over gjennomfØrte/planlagte inngrep som 
grunnlag for en mer helhetlig forvaltning. 

Vannbruksplanlegging vil bli et viktig redskap innen vassdrags
forvaltningen. Det bØr umiddelbart settes i gang en slik 
planprosess i Glomma med sideelver. Videre bØr det vurderes 
behov for vannbruksplanlegging i enkelte av vernevassdragene. 
Vannbruksplanleggingen må generelt gjennomfØres i nær kontakt 
med fylkeskommunen og den enkelte kommune. 

Overvåkingsbegrepet bØr utvides til også å omfatte forhold 
utover forurensningsproblematikk. Temaet vil tidlig i 
planperioden bli gjennomdrøftet i avdelingen. 

Vassdragsregisteret som er utviklet av NVE skal gjøres operativt 
og tilpasset lokale forhold tidlig i planperioden. I denne 
sammenhengen vil det være behov for oppbygging av EDB-kompetanse. 

Det synes å foreligge et stort behov for å samle inn og systema
tisere viten om fylkets vassdrag. Derfor vil det bli lagt 
vesentlig vekt på ulike vassdragsrelaterte utredningsoppgaver. 
Informasjonsarbeid vil også bli hØgt prioritert. 

ForelØpig disponerer miljØvernavdelingen en stiling som 
vassdrags forvalter/overingeniØr til å ivareta oppgavene i 
tilknytning til vassdragsforvaltningen. En tar imidlertid sikte 
på å bygge opp virksomheten gradvis og allerede nå kan en se 
behov for utredningsmidler til ulike formål. 
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1.5 SAMMENDRAG AV LANGTIDSPLAN FOR FYLKESKARTKONTORET 

1. INNLEDNING 

Det praktiske arbeidet med den fØrste langtidsplanen for 
fylkeskartkontoret ble påbegynt hØsten 1984. Planarbeidet ble 
fØrst utfØrt i grupper, noe som resulterte i en forelØpig plan 
som ble lagt fram for departementet i mØte den 1. oktober. Denne 
planen ble så tilpasset de nye retningslinjene for planarbeidet 
som kom i oktober 1984. 

Arbeidet med planen har vært vanskelig. Dette skyldes blant annet 
raske endringer innen fagområdet. Men det skyldes også at de 
fleste impliserte ikke er vant til denne form for planlegging. 
Planen skal gjennom en årlig rUllering, og vi regner med at planen 
vil bli forbedret gjennom dette arbeidet. 

2. FORUTSETNINGER 

FØlgende forutsetninger er lagt til grunn for planarbeidet: 

- Uforandret stillingsantall. 

- Budsjettmidler i henhold til tildelte rammetall. 

- Ingen massivetablering av bygningsregistret i GAB. 

Kommunene tar over registrering av de GAB-data som produseres i 
kommunene, hjemmelsdata registreres ved kartkontoret. 

3. SAMMENDRAG 

Hovedlinjene i planen er: 

- FØrstegangskartleggingen av Ø.K. krever stor innsats fram til 
1988, deretter får vi en forholdsvis rask avtrapping. 

- Arbeidet med eiendomsdatabase startes opp i 1985, men vil fØrst 
i slutten av planperioden gå for fullt. 

- AjourfØring av Ø.K. startes opp i 1988/89. 

- Arbeidskraftbehovet på GAB vil minske vesentlig fra 1988. 

- EDB tas i bruk der det er rasjonelt, og vil bli et sentralt 
hjelpemiddel også i kartproduksjonen. 

Det legges vekt på kompetanseoppbygging særlig innen EDB. 

- Informasjon og markedsfØring skal prioriteres. 

ForØvrig vises til vedlegg side 165. 



25 

1.G SAMMENDRAG - ANDRE AKTIVITETER I MILJØVERNAVDELINGEN 

Avdelingen har kommet langt når det gjelder innfØring av EDB og 
har i dag 11 terminaler med tilknytning til fylkeskartkontorets 
NORD-100 CX maskin. Mesteparten av skrivetjenesten foregår nå ved 
hjelp av tekstbehandlingssystemet NOTIS, og det er eller er i ferd 
med å bli tatt i bruk flere FICS-baserte registreringssystemer in
nenfor de ulike fagområdene. Dette vil gi rasjonelle gevinster og 
bedre muligheter til å håndtere store datamengder. 

Begrenset CPU-kraft fØrer periodevis til kapasitetsproblemer på 
EDB- bruken, og anskaffelse av 2 PC-er er et aktuelt tilta]{ for å 
bedre dette problemet. Forøvrig må opplæring av avdelingens 
ansatte i bruk av EDB-systemene fullfØres, og det er nØdvendig å 
gi et par av de ansatte videre opplæring for å sikre avdelingen en 
viss driftskompetanse. 

Avdelingen har eget fagarkiv, mens postbehandling og journalfØring 
foregår ved fylkesmannens kommunal- og administrasjonsavdeling. 
Denne ordningen medfØrer visse ulemper og forsinkelser, og avde
lingen vil trolig være mest tjent med å få hele ansvaret for egen 
post- og arkivtjeneste. Målet må være at postbehandling og jour
nalfØring kan gå raskt og korrekt og at arkivet får en mest mulig 
hensiktsmessig inndeling og plassering for dermed å bli et prak
tisk hjelpemiddel i sakSbehandlingen. 

Avdelingen har ansvar for å utarbeide eget budsjett (ekskl. kon
torsiden), mens anvisningsmyndighet og regnskapSfØrsel tilligger 
fylkesmannens kommunal- og administrasjonsavdeling. For til enhver 
tid å holde oversikt over forbruk av midler må imidlertid avdelin
gen parallelt fØre en egen regnskapsoversikt. Målet bØr være å få 
forenklet dette opplegget. Det synes hensiktsmessig at aVdelingen 
får delegert anvisningsmyndighet for egne budsjettmidler og 
overtar regnskapsfØrselen for dette. 

Avdelingen har 2 faste kontorstillinger som budsjettmessig er 
tilknyttet Justisdepartementet. Med 11 faste fagstillinger, et va
rierende antall engasjementer og stadig delegering av nye arbeids
oppgaver på fagfeltene blir belastningen på kontorpersonalet 
stadig større. For å avlaste fagpersonalet er det dessuten aktuelt 
å overfØre ytterligere oppgaver til kontorpersonalet, noe som vil 
medfØre behov for å styrke bemanningen. Videre vil en se det som 
en fordel om kontorpersonalet budsjettmessig kunne bli underlagt 
MiljØverndepartementet. 

ForØvrig er aVdelingen engasjert i en del andre aktiviteter og 
saksfelter som ikke kommer inn under andre hovedfelter, blant 
annet: Akutt forurensning, konsesjoner for taubaner og skitrekk, 
lån- og tilskuddssaker, deltakelse i diverse utvalg og generell 
informasjon. 
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1.7 SAMMENDRAG - RESSURSSITUASJONEN; BEHOV FOR ADMINISTRATIVE TILTAK 

I 1986 disponerte avdelingen 2 399 000 kr. til drift, 654 000 kr. 
til prosjekter og 873 000 kr. til forvaltning. Videre ble det 
gjennom avdelingen fordelt vel 10 mill. kr. i statlige tilskudd 
til ulike miljØverntiltak i fylket. Dessuten bidro ulike vass
dragsregulanter og reguleringsfond med ca. 2 mill. kr. til ulike 
miljØundersØkelser og miljØverntiltak. 

På personellsiden har avdelingen 13 faste stillinger og i gjennom
snitt ca. 4 engasjerte. Det er en felleskonklusjon av aVdelingens 
LTP-fagkapitler at bemanningen er for snau. Det er således bereg
net behov for for ca. 50 % Økning av den faste bemanningen i plan
perioden. Engasjementer er til god hjelp, men er beheftet med en 
del ulemper sammenliknet med fast ansatte. De enmannsbetjente fag
feltene, fisk og vilt, er spesielt sårbare, og her det åpenbart 
behov for en differensiering i bemanningen for de forskjellige 
fylkene. 

Det er av stor betydning at det ikke blir hyppige skiftninger av 
personell. God kjennskap til eget og avdelingens Øvrige fagfelter 
betyr meget. 

Når det gjelder behov for administrative tiltak kan kort nevnes: 
Kontorpersonalet bØr over på Miljøverndepartementets budsjett, 

,avdelingen bØr få anvisningsmyndighet for egne bUdsjettmidler, 
avdelingen bØr ta hånd om egen arkivtjeneste, herunder postbe
handling og journalfØring, og det er dessuten behov for å sikre 
avdelingen tilstrekkelig kontorplass samlet. 

ForØvrig bØr aVdelingen utarbeide en organisasjonsplan med blant 
annet definisjoner av ansvars- og arbeidsområder. Det vil også 
være nyttig å få utarbeidet en EDB-plan. 





2. FAGOMRAOER OG HOVEOFEL TER 
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2. 1. FAGOMRADE NATURFORVAL TN I NG 

De generelle målene for naturforvaltningsarbeidet er gitt i bl.a. 
stortingsmelding nr. 68 (1980-81) om Vern av norsk natur, i stor
tingsmelding nr. 36 (1978-79) og i forarbeidene til særlovene som 
departementet forvalter. Med bakgrunn i disse dokumentene er fØl
gende målstruktur satt opp for naturforvaltningsarbeidet: 

Hovedmål 1: Naturens mangfold og produktivitet, og dens potensiale 
for menneskelig utfoldelse, skal opprettholdes. 

Hovedmål 2: Alle grupper i befolkningen skal ha mulighet til natur
opplevelse, friluftsliv og hØsting av naturens goder, for å styrke 
båndet mellom menneske og natur. 

Hovedmål 3: Samfunnets bruk og påvirkning av naturen skal ivareta 
hensynet til naturens variasjonsrikdom og evne til selvfornyelse, 
befolkningens helse og trivsel og kommende generasjoners livsbe
t.ingelser. 

I LTP-perioden vil det. bli lagt. Økt. vekt. på arbeidet under hoved
mål 2 og 3. Depart.ementet. tar sikte på å styrke friluftslivet, 
særlig i tilknyt.ning til nærmiljØt.iltak rundt de større byene. 
Kommunene, fylkeskommunene og andre offentlige myndigheter vil få 
et klarere ansvar for å ivaret.a naturforvaltningshensyn i sin 
virksomhet. Det vil bli lagt Økt vekt på informasjons- og veiled
ningsakt.iviteter, og git.t sterkere fokusering på de positive sam
funnsmessige aspektene ved miljØvernarbeidet. 

Nat.urforvalt.ningsarbeidet deles inn i fØlgende fire hovedfelter: 

- naturvern 
- friluftsliv 
- viltforvaltning 
- ferskvannsfiskforvaltning 

(Inndelingen i hovedfelter er under omarbeidelse, og vil bli 
endret til nest.e revidering av LTP-veilederen. I denne utgaven av 
langtidsprogrammet har en derfor valgt å omtale de enkelte feltene 
separat. En del nat.urforvaltningsst.off som er felles for fagfel
tene, f.eks. forholdet til arealplanleggingen og til andre sektor
myndigheters virksomhet, er derfor omtalt flere steder i de ett.er
fØlgende fagkapitlene. ) 

De viktigste virkemidlene i naturforvaltningsarbeidet er: 

- naturvernloven 
- friluf-tsloven 
- viltloven med forskrifter 
- innlandsfiskeloven med forskrifter 
- motorferdselloven med forskrifter 
- planlegging etter planloven 
- faglige retningslinjer for arbeidet 
- Økonomiske tilskudd 
- informasjon og veiledning 
- forSkning og ut.vikling 
- samarbeid med andre offentlige etater og frivillige 

organisasjoner. 



2.1.1. HOVEDFELT NATURVERN 

2 . 1 . 1 . 1 . Innledninlj 

A. Definisjon av naturvernbeljrepet 

Naturvern vil si å disponere naturressursene ut fra hensynet 
til den nære samhØrigheten det er mellom mennesket og natu
ren, Olj ut fra hensynet til at naturens kvalitet skal bevares 
for framtida. Naturvern er fØlgelig ikke bare vernetiltak, 
men omfatter oljså en riktig Olj skånsom bruk av naturressur
sene. 

B. Naturvernoppgavene kan deles i 4 hovedarbeidsfelter: 

a) ivaretaljeIse av naturverninteressene i arealplanleljljinljen 
etter plan- og bygningsloven 

b) ivaretaljeIse av naturverninteressene i forhold til andre 
(sektor)myndigheters virksomhet 

c) opprettelse og forvaltninlj av verneområder 
d) forvaltning (herunder overvåking og fredning) av plante

og dyreart.er 

2. 1 . 1 .2. Status og utfordringer 

A. Naturvern - arealplanleljginlj 

Naturverninteressene kommer inn i arealplanlegljingen etter 
plan- Olj bygninljsloven på flere nivåer: 

a) i fylkesplansammenheng 
b) i kommuneplansammenhenlj 
c) i detaljplansammenheng; ved behandling av regulerings

planer eller sØknader om dispensasjon fra vedtekt til 
plan- og bygningslovens § 82. 
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a) Fylkesplanen for Hedmark for perioden 1984-87 inneholder 
et eget kapittel om naturvern. Kapitlet inneholder status 
for naturvernarbeidet i fylket, omtale av viktige arbeids
felter og et handlingsprogram. Handlingsprogrammet omfat
ter blant annet forslag til tempoplan for ulike vernepla
ner, forslag om vern av konkret beskrevne store, sammen
hengende naturområder og forslag om samarbeidsrutiner mel
lom ulike fagorganer om naturforvaltning. I lØpet av 1987 
skal det vedtas en ny fylkesplan for perioden 1988-91. I 
denne planen bØr hovedmål settinger for naturvernarbeidet i 
Hedmark og aktuelle tiltak i planperioden presenteres slik 
at de kan bli gjenstand for en politiSk vurdering. 

b) 20 av fylkets 23 kommuner har enten gOdkjent generalplan 
eller generalplanforslag som har vært til uttalelse hos 
naturvernmyndighetene i en eller annen fase. Naturvern
delen i disse er meget varierende i omfang og kvalitet. 
Ingen kommuner har godkjent arealdel til kommuneplanen, 
men en må regne med at samtlige kommuner i lØpet av 3-5 år 
vil få slik arealdel godkjent. Kommunene har krav på å få 
bistand fra fylkets naturvernmyndigheter ved utarbeidelsen 
av denne arealdelen. Med d~n rettsvirkning denne arealde
len nå har fått, er det av vesentlig betydning at natur-
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verninteresser i vid forstand kommer inn i planarbeidet på 
et tidligst mulig stadium. Dette arbeidet vil være res
surskrevende, men forhåpentligvis arbeidsbesparende på 
lengre sikt ved at en del arealbrukskonflikter kan lØses 
på planstadiet, ikke ved behandling av konkrete enkelt
saker. 

c) Fylkesmannens miljØvernavdeling er definert som et statlig 
fagorgan som skal ha alle forslag om reguleringsplaner til 
uttalelse. Etter som kommunene mangler egne organer som 
ivaretar naturverninteressene, må også sØknader om dispen
sasjon fra vedtekter til plan- og bygningslovens § 82 
forelegges avdelingen fordi slike sØknader ofte omfatter 
forhold som er av særlig naturvernmessig interesse. Den 
forskjelligartede praksisen de enkelte kommunene fØlger, 
gjør det sannsynlig at enkelte reguleringsplaner i dag 
godkjennes uten at de er undergitt noen naturvernfaglig 
vurdering. 

Det bØr etter hvert legges større vekt på det kommunale 
ansvaret for å ivareta lokale naturverninteresser. opp
lysninger om relevant registreringsmateriale bØr derfor 
systematiseres og gjøres lett tilgjengelig for kommunene. 
Samtidig med at kommunene gjøres bedre i stand til å ta 
naturvernhensyn også ved den detaljerte arealplanleggin
gen, bØr hØringsrutinene innskjerpes slik at en er sikret 
at eventuelle nØdvendige korrektiv kommer til uttrykk 
under planprosessen. 

B. Naturvern - andre myndigheters virksomhet 

Naturverninteresser blir berØrt av flere andre fagsektorers 
virksomhet. Dette gjelder blant annet: 

a) samferdselssektoren 
b) landbrukssektoren 
c) energi- og vass-

dragssektoren 
d) reiselivssektoren 
e) bergverkssektoren 
f) forsvarssektoren 

a) Samferdselssektoren 

(veg, jernbane, teleanlegg, flyplass) 
(jordbruk, skogbruk, reindrift) 
(kraftutbygging, kraftlinje, senkning, 
forbygning) 

(alpinanlegg, motorisert ferdsel) 
(gruve, dagbrudd) 
(skytefelt, Øvingsområde) 

Det offentlige vegnettet i Hedmark er godt utbygd. De 
fleste vegplanene omfatter utbedringer av eksisterende 
vegtraseer, omlegging av veger utenfor tettsteder eller 
etablering av gang/sykkelveger. Mange av vegtraseene går 
langs vassdrag. Planer om utbedringer/omlegginger med
fØrer derfor inngrep i sjø- og elvekanter. I de nordlige 
og sØrligste delene av fylket er det forholdsvis store 
lØsmasseforekomster i kvaliteter som er tilfredsstillende 
for ulike vegbyggingsformål. I Hedemarksregionen er lØs
masseressursene små, og fjellknusing er tatt i bruk for å 
skaffe grus til vegformål. Både massetak og steinbrudd kan 
ha negative virkninger på landskapsbilde og naturfaglige 
interesser. 

I 1977 ble det opprettet et kontaktutvalg mellom natur
vern- og vegmyndighetene. Gjennom utvalget blir en orien-
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tert om veg- og massetaksplaner på et tidlig tidspunkt og 
har anledning til å komme med faglige synspunkter på valg 
av alternativ, viderefØring av planene m.v. Gjennom arbei
det i utvalget er vegmyndighetene blitt kjent med natur
vernmyndighetenes generelle synspunkter på trasevalg, 
massetaksutforming m.v. Sammen med de utarbeidede over
siktskartene over fylkets geomorfologi, IØsmasseressurser 
og verneverdige kvartærgeologiske forekomster har dette 
fØrt til at vegmyndighetene i langt større grad enn tid
ligere har grunnlag for å ta naturvernhensyn ved planleg
gingen av sin virksomhet. 

Både Dovre-, RØros-, SolØr- og Kongsvingerbanen går gjen
nom Hedmark. En stor del av jernbanelinjene går langs 
vassdrag. Eventuelle ombygninger/nyanlegg vil kunne med
fØre betydelige naturvernmessige konsekvenser. Det har de 
siste årene ikke vært slik virksomhet, og en regner ikke 
med at slik virksomhet er aktuell i noe særlig omfang de 
nærmeste årene. 

En rekke teleanlegg av ulike slag er oppfØrt i fylket i 
lØpet av de siste 20-30 årene. på grunn av sin funksjon 
har disse anleggene ofte en framtredende plass i land
skapet. I tillegg til selve anlegget er det ofte nØdven
dig med veg- og strØmframfØring som på grunn av anleggets 
lokalisering kan ha landskapsmessige konsekvenser. En har 
ikke oversikt over omfanget av eksisterende anlegg eller 
planlagte anlegg. De eksistrerende saksbehandlingsrutinene 
sikrer ikke at naturvernmyndighetene får anledning til å 
vurdere planer om oppfØring av slike anlegg. 

I Hedmark er Hamar flyplass den eneste med fast flyforbin
delse. Det planlegges dessuten bygd en flyplass på Ruds
hØgda i Ringsaker. I tillegg er det en rekke flystriper av 
varierende lengde og kvalitet omkring i fylket. En har 
ikke oversikt over disse, eller over behov for og planer 
om nye flystriper. Med mindre slike etableringer behandles 
etter plan- og bygningsloven, er naturvernmyndighetene 
neppe sikret å få slike planer til vurdering. 

b) Landbrukssektoren 

Hedmark er et utpreget skogfylke. på grunn av berggrunns
forholdene og de kli~atiske forholdene er store deler av 
fylket dekket av barskog av middels god til svak bonitet. 
Varmekjær lauvskog finnes bare sporadisk i de lavestlig
gende delene ved MjØsa og i SolØr/Odalsregionen. Fjell
bjØrkeskogen har beskjeden utstrekning i de midtre delene 
av fylket, mens den på kambrosilursk berggrunn i Nord
Østerdal dekker betydelige arealer. Skogarealene er for
delt på flere eierkategorier: 

Privatskog 
75% 

Stats skog 
12% 

Kommuneskog 
7% 

Bygdeallmenninger 
6% 

I etterkrigstiden er betydelige myr- og sumpskogområder i 
barskogregionen i Hedmark grØftet for å Øke skogproduk
sjonen. Omfanget av nygrØftingen de siste 25 årene går 
fram av tabell N1 på neste side. Denne grØftingen har re
dusert innslaget av rike og middels rike myrer og sump
skogområder med tilhØrende vegetasjon og fauna i barskog-
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regionen og bidratt til å redusere det landskapsmessige 
mangfoldet. I de siste årene har nygrØftingen for skog
bruksformål avtatt, dels av konjunkturmessige årsaker, dels 
fordi de naturtypene som gir størst positiv skogproduk
sjonsmessig reaksjon på tØrrlegging allerede er grØftet. 

Tabell Ni. NygrØfting for skogproduksjon i Hedmark 1961-85. 

Periode 

1961-65 
1966-70 
1971-75 
1976-80 
1981-85 

1961-85 

Tall merket * er uten eiendommer som forvaltes 
av Direktoratet for statens skoger. 

NygrØfting i dekaar NygrØfting i km grØfter 
Pr. år Totalt Pr. år Totalt 

39.7.37* 198.686* 1.296* 6.480* 
19.174 95.870 652 .3.261 
7.157 .35.785 258 1 .289 
4. 157 20.787 171 85.3 
5.672 28.359 194 971 

15.179 .379.487 2.571 12.854 

Det har i de siste tiårene foregått en betydelig bygging 
av skogsveger (skogsbilveger og traktorveger), og utbyg
gingen av skogsvegnettet pågår for fullt, jfr. nedenståen
de t.abell N2. 

Tabell N2. Skogsvegbygging i Hedmark 1961-85. Tall merket 
* er uten eiendommer som forvaltes av Direkto
ratet for statens skoger. 

Periode Bilveger i km Trakt.orveger i km 
Pr. år Totalt Pr. år Tot.alt 

1961-65 222* 1 . 110* 
1966-70 299 1 .494 
1971-75 22.3* 1 . 114 li' 225* 1.124* 
1976-80 164 820 186 928 
1981-85 171 854 154 769 

1961-85 216 5.392 188 2.821 

Skogsvegene kan ha negative virkninger på naturmiljØet bå
de direkte (nedbygging av produksjonsarealer, tØrrlegging 
av omkringliggende arealer, skjemmende landskapsinngrep) 
og indirekte (Økt ferdsel, forstyrrelse og slitasje, Økt 
utbyggingspress). De fleste skogsvegene i fylket bygges 
med statstilskott. Sammen med statstilskottet til drift i 
vanskelig terreng medfØrer dette at marginale skogområder 
som en tidligere antok ~fredet seg selv~, nå blir åpnet 
for skogsdrift. De gjenværende relativt urørte områdene i 
Hedmark under skoggrensa blir av denne grunn raskt redu
sert i antall og omfang. 

på grunn av terrengforhold, skogtilstand og eiendomsfor
hold er stØrrelsen på hogstflater i fylket gjennomgående 
relativt små. Landbruksdepartementet og Det norske Skog-



selskap har i 1986 gitt ut veiledende retningslinjer for 
det praktiske skogbruk. Dersom denne veiledningen fØlges 
av skogeierne ved planlegging og gjennomføring av flate
hogster, vil dette redusere de naturvernmessige ulempene 
ved flatehogst. 
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Det er etablert et kontaktutvalg med landbruksmyndighetene 
i fylket. Naturvernmyndighetene får anledning til å uttale 
seg til alle sØknader om statstilskott til bygging av 
skogsveger. Ønsker om endrede trasevalg, spesielle land
skapsmessige tilpasninger m.v. kan på denne måten inn
arbeides i forutsetningene for tilskottet. Det er imidler
tid et problem at skogmyndighetene i liten grad har mulig
het for å nekte statstilskott innvilget selv om inngrepet 
medfØrer betydelige negative konsekvenser i marginale 
skogområder. Når det gjelder nygrØfting for skogformål og 
sprØyting med plantevernmidler, blir avdelingen ikke ruti
nemessig orientert om slike saker. 

Konjunkturoppgangen i jordbruket i 1970-årene medfØrte en 
betydelig nydyrking både i tradisjonelle jordbruksbygder 
på Hedemarken og i Nord-Østerdal og i jord- og skogbruks
bygdene ellers i fylket. I fjellbygdene foregikk deler av 
oppdyrkingen på myrer i avsidesliggende fjellområder. Den
ne nydyrkingen medfØrte tØrrlegging av produktive våt
marksområder, samtidig som nye jordbruksveger medfØrer Økt 
ferdsel og forstyrrelse i områdene. 

I Hedemarksbygdene har nydyrkingen bidratt til å endre ut
seendet på det tradisjonelle kulturlandskapet. Skogholt, 
åpne diker og grØfter, trær og busker langs eiendomsgren
ser, alleer og delvis tresatte beiter blir erstattet av 
store, sammenhengende åkerarealer. I tillegg til den land
skapsmessige forflatningen medfØrer dette at mangfoldet i 
vegetasjon og fauna blir redusert. En rekke plantearter 
finner ikke lenger livsmuligheter, og dermed mister dyre
arter muligheter for både næring, skjul og yngleplass~r. 

Selv om avdelingen holdes orientert om den generelle ut
viklingen i jordbruket, har den ingen innflytelse på be
handlingen av konkrete saker som gjelder oppdyrking eller 
anlegg av jordbruksveger, selv om disse inngrepene i bety
delig grad kan påvirke miljØet også utenfor selve oppdyr
kingsarealet. 

Reindrift foregår i de nordØstligste delene av fylket, 
delvis også innenfor fredede områder. Det finnes enkelte 
reingjerder og en del reindriftshytter i avsidesliggende 
trakter uten at dette er noe stort problem i naturvernsam
menheng. 

c) Energi- og vassdragssektoren 

Av fylkets nyttbare vannkraft er ca. 38% utbygd, mens ca. 
40% er varig v~rnet mot videre kraftutbygging. De reste
rende ca. 20% behandles i Samlet Plan for vassdrag. I for
bindelse med Samlet Plan-prosessen er det samlet inn en 
grov oversikt over naturverdiene som er knyttet til disse 
vassdragene. Vassdragene som er varig vernet, gir et noen
lunde tilfredsstillende tverrsnitt av vassdragene i nordre 
og midtre deler av fylket, men det mangler et representa-



tivt vassdrag for skogområdene i den sØndre delen av fyl
ket. 
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I Hedmark er det ca. 1000 km kraftlinjer på mer enn 60 kV. 
Nettet er forholdsvis godt utbygd, og noen vesentlig for
lengelse er neppe aktuelt med unntak av kraftlinjer i til
knytning til eventuelle nye kraftstasjoner. Med de nåvæ
rende rutinene for behandling av slike saker synes natur
verninteressene å bli ivaretatt på en tilfredsstillende 
måte under planleggingen av slike kraftlinjer. 

Det er flere tusen km kraftlinjer på 22 kVeIler mindre i 
fylket. I rundskriv av 22. oktober 1984 innfØrte NVE en 
bestemmelse om at alle planer om bygging av kraftlinjer og 
andre tekniske innretninger som etableres i medhold av om
rådekonsesjoner, skal forelegges fylkesmannens miljØvern
avdeling til uttalelse fØr byggingen tar til. Det er på 
denne måten blitt mulig både å påvirke trasevalg for konk
rete linjer og å gi til kjenne overfor de lokale elektri
sitetsverkene generelle synspunkter på lokalisering av 
kraftlinjer. 

Det er i Hedmark gjennomfØrt et stort antall senknings- og 
forbygningsarbeider av større eller mindre omfang. Mens 
forbygningsarbeidene i hovedsak tar sikte på å sikre byg
ninger, veger eller dyrket mark, utfØres senkningsarbeider 
vesentlig for å innvinne nye dyrkingsområder. I begge til
feller blir effekten som regel at elvene gjøres mer homo
gene ved at elvelØpene kanaliseres og rettes ut og at 
trær, busker og annen vegetasjon fjernes fra elvekantene 
som ofte steinsettes. Ved senkninger blir i tillegg ulike 
typer av myr- og sumpskogvegetasjon tØrrlagt slik at plan
ter og dyr som er spesielt knyttet til slike biotoper blir 
fortrengt. Den samlede effekten av forbygnings- og senk
ningsarbeider er en betydelig reduksjon av det naturlige 
mangfoldet i vegetasjonstyper og landskapselementer og i 
flora og fauna både i vassdraget og i tilstØtende områder. 

Etter de nåværende saksbehandlingsrutinene koordinerer 
fylkesmannen behandlingen av slike saker på kommune- og 
fylkesnivået. Ulike naturvernmessige sider ved prosjektene 
kan dermed belyses i konkrete saker. Enkelte steder, 
f.eks. i Alvdal og Grue kommuner, er det så mange aktuelle 
prosjekter at en konsekvensanalyse av de mange enkeltinn
grepenes totale virkning på landskapsmiljØ og ulike natur
vernmessige forhold burde klarlegges. 

d) Reiselivssektoren 

Reiselivsnæringen vil antagelig ekspandere i Hedmark i de 
nærmeste årene. Det er allerede bygd flere alpinanlegg 
(Engerdal, Rendalen, Trysil, Os) og flere store anlegg er 
under planlegging (Elverum, Amot). Utbyggingen av hytter 
og andre overnattingstilbud vil ventelig fortsette. Det er 
grunn til å vente at den Økte satsingen innenfor reise
livsnæringen vil fØre til Økt press på verdifulle natur
områder. Dette kan skje både i form av kommersielle "vill
marksturer" sommer og vinter og i form av krav om Økt til
rettelegging i form av stier, lØyper, veger og overnat
tingsmuligheter. Planer om utbygging av alpinanlegg og 
overnattingstilbud vil normalt bli behandlet etter plan-



og bygningsloven slik at naturverninteressene kan bli be
lyst. 

e) Bergverkssektoren 

Det er for tiden ingen form for gruvedrift i Hedmark. 
Mineralforekomstene i fylket gir neppe grunnlag for ny 
gruvedrift de nærmeste årene. Det er imidlertid flere 
steinbrudd i drift eller under planlegging (Tolga, Asnes, 
Trysil, Ringsaker). Av disse representerer Furuberget i 
Ringsaker et spesielt problem dels fordi det er et "kalk
fjelI" med en spesiell vegetasjon av kalkfuruskog, dels 
fordi det på grunn av den nære beliggenheten til Hamars 
nye store boligområder vil være det naturlige området for 
rekreasjon og naturopplevelse for et stort antall mennes
ker. 
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Med de avtagende grusforekomstene i deler av fylket (Hede
marken, Trysil-Engerdal) er det sannsynlig at vegvesenet i 
lØpet av få år kan få Økt behov for å åpne steinbrudd i 
disse områdene. 

f) Forsvarssektoren 

Forsvaret har i lang tid hatt faste sky te- og øvingsfelt 
på Terningmoen (Elverum/LØten), på Haslemoen (Våler) og 
ved BØrja (Eidskog/SØr-Odal). En kjenner ikke til at det 
er planer om nye skytefelt eller faste Øvingsfelt i fyl
ket. 

Det foregår hvert år et stort antall mindre Øvelser i for
svarets regi rundt omkring i fylket uten at dette synes å 
skape vesentlige naturvernproblemer. Med års mellomrom 
gjennomfØres større Øvelser i Hedmark. Med bakgrunn i om
stendighetene omkring forrige Øvelse av dette slaget (Os 
1983) er det behov for kontakt mellom forsvaret og natur
vernmyndighetene på et tidlig tidspunkt under planleggin
gen for å unngå særlig uheldige naturinngrep eller for
styrrelser. Forsvaret har rett til å drive Øvelser også i 
opprettede verneområder. Ved god planlegging bØr en like
vel kunne unngå at vesentlige verneverdier går tapt eller 
reduseres under slike Øvelser. 

C. Opprettelse og forvaltning av verneområder 

Det klassiske naturvernarbeidet (vern og fredning av områder 
og forekomster) består av to hovedelementer, forberedelse av 
vernevedtak og oppfØlging, forvaltning av vernevedtak. I Hed
mark er fØlgende verneplaner gjennomfØrt: 

- landsplan for nasjonalparker (3 nasjonalparker og 1 land
skapsvernområde) 

- verneplan I, Il og III for vassdrag (10 objekter) 
- verneplan for våtmarksområder (20 naturreservater) 

Antall og omfang av ulike typer etablerte verneobjekter i Hed
mark går fram av tabell N3 på neste side. 



Tabell N3. Verneobjekter i Hedmark 1. januar 1987. 

Kategori Antall Areal i ){m 2 
Del fylket av 

Nasjonalpark 3 268,6 0,98% 
Landskapsvernområde 1 46,0 O,17'!o 
Naturreservat 26 149,0 0,54% 
Naturminne 6 0,0 0,00% 
Dyrelivsfredning 1 3,5 0,01 '10 

Midlertidig fredning 3 10,5 0,04% 
Adm. fredning DSS 9 64,4 0,23% 
Varig vernet. vassdrag 10 - -

FØlgende verneplaner er til sluttbehandling i Direktoratet 
for naturforvaltning eller MiljØverndepartementet: 

- verneplan for kvartærgeologiske forekomster (32 objekter) 
- verneplan for fossilforekomster (8 objekter) 

FØlgende verneplaner er under arbeid: 

- verneplan for edellauvskogforekomster (3 objekter) 
- ny landsplan for nasjonalparker 

verneplan for myrer 
- verneplan for barskog 

l. Opprettelse av verneområder 
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Registreringen av verneverdige myrer i Hedmark ble påbegynt 
i 1970 og viderefØrt i 1973, 1974, 1977, 1978, 1979 og 1985. 
Flere av de verneverdige myrene ble fredet som naturreserva
ter i 1981 ved gjennomføringen av verneplanen for våtmarks
områder. l tillegg er RØnnåsmyra (TeImamyr) fredet ved eget 
vedtak i 1979. Flere av de gjenværende verneverdige myrene 
er tatt med i kommunenes generalplaner som viktige natur
vernområder. Registreringsmaterialet er nå såvidt omfattende 
at det er forsvarlig å utarbeide et utkast til verneplan for 
myrer i Hedmark. 

Det eksisterer 9 barskogområder på i alt ca. 64.400 dekaar 
som er administrativt fredet av Direktoratet for statens 
skoger (DSS). Den vesentlige delen av dette arealet ligger 
på svake boniteter på myrkjØler, men enkelte små områder 
inneholder mer kravfulle vegetasjonstyper. Registrering av 
barskog med sikte på en verneplan for barskog er satt i gang 
i regi av Økoforsk. Feltarbeidet i Hedmark ble påbegynt i 
1986, antas å ville fortsette i 1987 og blir forhåpentligvis 
avsluttet i 1988. 

statens naturvernråd har etter oppdrag fra MiljØverndeparte
mentet utarbeidet et forslag til en ny landsplan for nasjo
nalparker og andre store verneområder. Utredningen, som har 
betegnelsen NOU 1986:13, er våren 1987 til uttalelse. For
slaget omfatter fØlgende områder i Hedmark: 

- utvidelse av Rondane nasjonalpark mot DØrålen og mot 
AtnasjØen i Folldal og Stor-Elvdal kommuner 
utvidelse av Femundsmarka nasjonalpark mot sØr i Enger
dal kommune 
utvidelse av Gutulia nasjonalpark mot nordvest i Enger-



38 

dal kommune 
- opprettelse aven nasjonalpark med tilgrensende land

skapsvernområde(r) og/eller naturreservat(er) på Gaul
dalsvidda med tilstØtende områder i Os, Tolga og Tynset 
kommuner 

- opprettelse aven nasjonalpark omkring SØlen i Rendalen 
kommune 

- opprettelse av et landskapsvernområde på Vestmarka i 
Våler, Asnes, Grue, Kongsvinger, SØr-Odal, Nord-Odal, 
Stange, LØten og eventuelt Elverum kommuner. 

Il. Forvaltning av verneområder 

Forvaltning av verneområder består av fØlgende delopp
gaver: 

a) grensemerking 
b) oppsyn 
c) behandling av dispensasjonssØknader 
d) informasjon 
e) skjØtsel 
f) erstatningsoppgjør 

a) Grensemerking 

De tre nasjonalparkene og Femundsmarka landskapsvernområ
de ble grensemerket ved opprettelsen og er senere i noen 
grad vedlikeholdsmerket av DSS som er ansvarlig for mer
kingen. 22 av de 26 naturreservatene er merket på for
skriftsmessig måte i grensenes knekkpunkter, i tillegg er 
opplysningsskilt satt opp på strategiske steder langs 
grensa i de fleste områdene. 4 naturreservater - Stange, 
Dreyerstubben, Jutulhogget og Stenmyra - og Jutulgrava 
naturminne er ikke grensemerket. 5 enkelttrær som er fre
det som naturminner, er merket med gamle fredningsskilt. 

b) Oppsyn 

Oppsynstjenesten i de tre nasjonalparkene og i Femunds
marka landskapsvernområde administreres av DSS. I 19 av 
de 26 naturreservatene engasjeres det oppsynsmenn på år
lige kontrakter. For de Øvrige 7 naturreservatene -
Stange, Dreyerstubben, Jutulhogget, Stenmyra, Ripan, 
SkjeftkjØlen og Nygårdsmyra - og for de 6 naturminnene er 
det ikke engasjert oppsyn. 

c) Behandling av dispensasjonssØknader 

Myndigheten til å dispensere fra de vedtatte frednings
eIler vernebestemmelsene ble fra 1. januar 1984 delegert 
til fylkesmannen. Forvaltningsmyndigheten for nasjonal
parkene på de punkter som fØlger av MiljØverndepartemen
tets vedtak av 27. august 1979 og 15. desember 1980 for
ble likevel i DSS. MiljØverndepartementet har også gjort 
vedtak om at DSS skal ha myndigheten til å gi dispensa
sjoner for motorisert ferdsel i naturreservater som lig
ger på statens grunn. I 1985 ble det behandlet 20 dispen
sasjonssØknader i avdelingen, i 1986 var antallet 30. 
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d) Informasjon 

For de tre nasjonalparkene og for Femundsmarka landskaps
vernområde har DSS utarbeidet informasjonsplakater av 
gammel type som er oppslått på egnede steder omkring om
rådene. For 21 av naturreservatene er det produsert og 
satt opp informasjonstavler av ny type ved de naturlige 
innfallsportene. For 5 naturreservater - stange, Dreyer
stubben, Jutulhogget, Stenmyra og Ripan - og for natur
minnene er det ikke utarbeidet informasjonsplakater for 
oppslag på stedet. For de tre nasjonalparkene har MiljØ
verndepartementet utarbeidet informasjonsbrosjyrer. For 
de Øvrige verneområdene eksisterer ikke slikt materiell. 

e) SkjØtsel 

Ingen av verneområdene i Hedmark har godkjent skjØtsels
plan. Det foreligger et utkast til skjØtselsplan for 
Akersvika naturreservat og for Vålet jern naturreservat. 
For de Øvrige verneområdene foreligger det ikke slike 
forslag. 

f) ErstatningsoppgjØr 

For de tre nasjonalparkene, Femundsmarka landskapsvern
område, de seks naturminnene og for 10 av naturreserva
tene - Stange, Dreyerstubben, Jutulhogget, Rotlia, Ripan, 
Stenrnyra, GrØntjønnan, GaltsjØen, Kvisleflået og RØnnås
myra - er erstatningsspØrsmålet endelig avgjort. For de 
Øvrige 16 reservatene verserer erstatningssaken for ulike 
rettsinst.anser. 

D. Forvaltning (herunder overvåking og fredning) av plante- og 
dyreart.er 

Av naturvernlovens og viltlovens formålsparagrafer går det fram 
at "nat.urens kvalitet skal bevares for fremtiden" og at "vil
tets leveområder skal forvaltes slik at naturens ... artsrikdom 
bevares". Statens naturvernråd ga i 1984 ut en oversikt over 
truede planter og dyr i Norge. Oversikten omfatter ikke krypto
garner, fisk og virvellØse dyr. De truede artene blir delt i 4 
kategorier: 

- direkte truede arter er arter som står i fare for å bli 
utryddet i Norge. Deres muligheter til å overleve er små 
dersom de negative faktorene fortsetter å virke. 

- sårbare arter er arter som kan gå over i gruppen "direkte 
truede arter" i nær framtid dersom de negative faktorene 
fortsetter å virke. 

- sjeldne arter er arter med små bestander som for tiden 
ikke er direkte truede eller sårbare, men som likevel er i 
en utsatt situasjon fordi de er knyttet til begrensede 
geografiske områder eller har en spredt og sparsom ut
bredelse i et større område. 

- usikre arter er arter som antas å tilhØre en av de tre 
fØrste gruppene, men hvor våre kunnskaper er for små til å 
foreta en nærmere bedØmmelse. 



Antall truede arter av ulike kategorier i Hedmark går fram av 
nedenstående tabell N4. 
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Tabell N4. oversikt over antall truede arter i Norge (N) og de
res forekomst i Hedmark (H) basert på Statens natur
vernråds liste fra 1984. Ukjent antall angis med * 

Artsgruppe Direkte Sårbar Sjelden usikker Totalt 
t.ruet status 

N H N H N H N H N H 

Karplanter 18 O 23 3 85 10 * * 126 13 
Kryptogarner * * * * * * * * * * 
VirvellØse * 'A' '* * 'A' '* '* '* '* '* 
Fisk '* '* 'A' '* '* '* '* '* * * 
Padder O O 1 1 1 1 O O 2 2 
Krypdyr O O 1 O O O O O 1 O 
Fugler 6 3 22 13 22 8 8 7 58 31 
Pat.tedyr 3 3 7 5 2 O 2 1 14 9 

Totalt 27 6 54 22 110 19 10 8 201 55 

Status og kunnskapsnivå for de direkte truede og sårbare artene 
som finnes i Hedmark blir kort omtalt nedenfor. 

a) Direkte truede arter 

Akerrikse var tidligere vanlig i kulturlandskap over det 
meste av fylket, men bestanden har avtatt gradvis i vårt år
hundre. Det foreligger bare ca. 15 observasjoner avarten i 
Hedmark de siste 10 årene. Etter opprop i massemedia somme
ren 1986 kom det inn opplysninger om 5 spillende individer i 
SØr-Odal. 

Topplerke synes å ha hatt tilhold i Hamarområdet helt fra 
forrige århundre, men observasjonene er få og spredte i tid. 
I 1970-årene ble arten registrert mer regelmessig i by- og 
industripregede omgivelser i Hamar. Vellykket hekking ble 
påvist i 1972. Etter 1981 er arten ikke registrert, til 
tross for omfattende leting på de gamle lokalitetene. 

Hortulan er den eneste av de direkte truede fugleartene som 
hekker regelmessig i Hedmark. En del par hekker i kultur
landskap på Hedemarken, på ei skogbrannflate i Elverum og 
ved ei myr i SØr-Odal. Trolig finnes flere uoppdagede loka
liteter. 

Ulv har den eneste kjent.e reproduserende bestand i Skandina
via i 1980-årene i grensetraktene mellom Hedmark og V~rmland. 
Yngling er påvist i 1983-85. KullstØrrelsen disse årene var 
anslagsvis 6, 2 og 7 valper. I perioden fØr yngling ble på
vist i antok en at bestanden i området var 3-5 dyr. I årene 
1983-85 har bestanden vært anslagsvis 5-10 dyr. I 1986 er 
forplantning ikke kjent, og bestanden i grenseområdet antas 
nå å være 3-5 dyr. Alle ynglingene er registrert på svensk 
side og kjerneområdet for denne ulvestammen synes å ligge i 
Sverige. 
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Direkte etterstrebeIse synes å være den største trusselen 
mot artens eksistens. Kunnskapen om ulvens utbredelse, be
standsstØrrelse og bestandsutvikling er mangelfull i tillegg 
til at en mangler grunnleggende Økologisk informasjon som 
f.eks. viten om populasjonsstruktur, markeringsatferd og 
predasjon. 

Fiellrev' opptrer fåtallig i fjellområdene i de nordlige de
lene av fylket. Det foreligger regelmessige observasjoner i 
Forelhognaområdet og i Femundtraktene. Hvorvidt arten yngler 
regelmessig i disse områdene er ukjent. Observasjonene av 
fjellrev i nordre del av Engerdal kan skyldes dyr som har 
vandret ut fra Sylaneområdet hvor arten har fast tilhold. En 
mangler detaljerte kunnskaper om artens status i Hedmark. 

Jerv fra både Rondane-, Femund- og Sylanestammen kan finnes 
i Hedmark. Minimumsbestanden for disse tre stammene tilsam
men er anslått til 11-15 dyr. For alle disse stammene synes 
kjerneområdene å ligge utenfor Hedmark. Leveområdet for 
Dovre-Trollheimenstammen grenser inn til fylket i nordvest. 
Denne stammen synes å være tyngdepunktet for jervbestanden 
i SØr-Norge. 

Jerven har store krav til revirstØrrelse, byttedyrtilgang og 
kvalitet på leveområdene. Ved siden av direkte etterstrebeI
se synes den største trusselen mot arten å være tekniske 
inngrep som kan innskrenke leveområdene eller virke forstyr
rende inn på jervens tradisjonelle bruk av områdene. For 
jerv mangler en viten om stØrrelsen på leveområdene, vand
ringsavstander og grad av utveksling av individer med 
svenske bestander. 

b) Sårbare arter 

Knottblom er en liten uanselig orkid~ som vokser på myrer på 
kalkrik grunn. Den er funnet i Ringsaker, Vang, LØten, Asnes 
og Amot. En kjenner ikke til om dens finnesteder i fylket er 
intakte og hvordan artens status på disse myrene eventuelt 
er. 

Kiempesoleie er en nesten meterhØY soleie som er knyttet til 
grØfter, vannkanter og andre våte steder. Den er kjent fra 
et par lokaliteter i Stange, men artens nåværende status på 
disse lokalitetene - og i fylket for øvrig - er ukjent. 

SiØpiggknopp er en flytebladsplante med Østlig hovedutbre
delse. I Norge er den bare kjent fra Grue og Asnes i Hedmark. 
Arten finnes i flere livskraftige bestand i den midlertidig 
fredede GjesåssjØen i Asnes, mens dens status i Grue ikke er 
kjent. Arten kan muligens finnes i flere vann i SolØrområdet. 

Stor salamander antas å forekomme i en del gårdsdammer og 
småtjern på Hedemarken. I tillegg er den påvist i Rendalen 
og i Nord-Odal i 1930-årene og i Grue i 1970. Da arten er 
knyttet til landskapselementer som det blir stadig mindre av, 
er en snarlig inventering av aktuelle lokaliteter Ønskelig. 

Smålom hekker ifØlge litteraturen fåtallig i hØyereliggende 
strØk i SØr-Norge. UnderSØkelser de siste årene viser imid
lertid at de fleste par i Hedmark hekker i små tjern i lave
religgende skogtrakter lengst sØr i fylket. Lenger nord fin-
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nes en meget tynn bestand. Bestanden synes å være stabil med 
normal reproduksjon. 

Storlom hekker jevnt fordelt over hele fylket. Den krever 
normalt sjøer over 0,5 km2 og er derfor utsatt for forstyr
relse fra båttrafikk og annen ferdsel og for vannstandsregu
leringer. Ingen underbygde data foreligger, men inntrykket 
er at arten er i svak tilbakegang. 

Havelle har et utbredelsesområde som berØrer Hedmark i nord. 
De mangelfulle data som foreligger, tyder på at en del par 
hekker lengst nord i Tynset og Os. Spredte par synes også å 
kunne hekke i andre fjellområder nord i Hedmark. En systema
tisk registrering i aktuelle områder ville være ønskelig. 

FiskeØrn hekker i ulike deler av fylket, men synes å mangle 
i nordre del vest for Glomma. Det dreier seg trolig om for
holdsvis få par, og på bakgrunn av redusert næringstilgang 
kan en vente en bestandsnedgang. Det er behov for en syste
matisk registrering avarten i Hedmark. 

HØnsehauk er utbredt i barskog over hele fylket. Artens 
habitatkrav harmonerer dårlig med driftsmåtene i moderne 
skogbruk. En nedgang i bestanden er derfor sannsynlig. Økt 
interesse for avvirkning av restbestand av gammelskog vil 
påvirke både reirområder og jaktterreng for arten. 

KongeØrn hekker i den nordlige halvdelen av fylket. Bestan
den synes å være stabil. Arten er imidlertid fØlsom for for
styrrelser og inngrep i reirområdene. Hogst eller andre inn
grep i tidligere utilgjengelige, fjellnære skogområder vil 
kunne få negative konsekvenser for en stor andel av parene. 

Jaktfalk hekker fåtallig i nordre del av fylket. Arten er 
sårbar for forstyrrelse, særlig i etablerings- og eggleg
gingsperioden, som ofte faller sammen med påskeutfarten. En 
bedre oversikt over bestanden er nØdvendig for den videre 
forvaltningen avarten. 

Trane hekker ganske jevnt fordelt i alle tynt befolkede de
ler av fylket. Hedmark har en betydelig del av den norske be
standen av denne arten. 

Skogdue hekker i kulturlandskap, helst i hagemark med hull
trær. Slike områder blir det stadig mindre av, og i noen om
råder har Økt ferdsel redusert hekkesuksessen. Artens status 
i Hedmark er mangelfullt kjent, men en antar at antall par 
er lavt selv om hekking er påvist både på Hedemarken og i 
Grue, Kongsvinger og SØr-Odal i de siste årene. 

Hubro hekket fØr 1950 spredt over hele fylket. Fortsatt har 
noen få par fast tilhold nord i fylket og enkelte år blir 
vellykket hekking påvist. I den sØrlige delen av fylket ob
serveres enkeltindivider forholdsvis regelmessig. Prosjekt 
Hubros avlsstasjoner i Rendalen og LØten har fra 1980 sluppet 
ut flere titalls ungfugler. 

Nattravn stiller forholdsvis strenge habitatkrav. Den var 
stedvis vanlig 'i litt kollete, åpne furuskogområder i sØndre 
del av fylket. Etter 1970 foreligger det bare et par observa
sjoner avarten. Bestandsnedgarigen skyldes trolig forhold i 
overvintringsområdene i Afrika. 
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Svartspett er både i nærings sØk og reirplassering knyttet 
til gammel barskog. Moderne skogbruk med kort omlØpstid gir 
lite plass for store, treborende insekter. Mangel på til
strekkelig store reirtrær er derimot neppe noen trussel mot 
arten i Hedmark. Underbygde data foreligger ikke, men be
standen synes å være normalt god i sØndre halvdel av fylket. 

Hvitryggspett var tidligere ganske vanlig nordover til MjØs
traktene, men er ikke registrert i fylket i de siste årene. 
Arten finnes i V~rmland. Dette kan antyde muligheten for at 
hvitryggspett fortsatt finnes langs riksgrensa sØr i fylket. 
FeltundersØkelser er nØdvendige for eventuelt å fastslå det
te. 

Piaasvin har i dag sin hovedutbredelse i fylket i de bebygde 
delene av Hedemarken, men var tidligere videre utbredt. Også 
innenfor kjerneområdet på Hedemarken synes det å ha vært en 
bestandsnedgang i de senere årene. ytterligere registrerin
ger vil kunne gi sikrere informasjon om dette. 

BjØrn hadde i perioden 1978-82 en minimumsbestand i Hedmark 
på 29-35 dyr ifØlge "Rovviltprosjektet". BjØrnen i Hedmark 
har fått status som egen stamme (Hedmarkstammen) og er som 
eneste bjØrnestamme i landet klassifisert som en levedyktig 
norsk stamme. Dette er en typisk grensestamme og dens utbre
delsesområde fortsetter inn i Sverige. Kjerneområdet for 
stamnen i Hedmark er Stor-Elvdal, Amot og Trysil kommuner 
samt sØrlige del av Engerdal kommune. Spredte meldinger om 
bjØrn foreligger imidlertid fra områder både nord og sØr for 
dette området. 

BjØrnen har store krav tilleveområdenes stØrrelse og kvali
tet, sen kjØnnsmodning, lav forplantningshyppighet og rela
tivt hØY naturlig dØdelighet blant unger og yngre dyr. Ved 
siden av direkte etterstrebeIse, synes den stØrste trusselen 
mot artens eksistens å være tekniske inngrep som splitter 
opp aktuelle og potensielle leveområder og som kan medfØre 
betydelige forstyrrelser. En mangler kunnskap om stØrrelsen 
på bjØrnens leveområder, dens vandringsavstander og graden 
av individutveksling med svenske bjØrnebestander. Det fore
ligger videre få observasjoner av binne med unger. Dette 
vanskeliggjØr en vurdering av stammens vekstpotensiale. 
Kunnskap om de nevnte forholdene vil være av grunnleggende 
betydning for den lØpende forvaltningen av bestanden. 

Ilder har en et fåtall observasjoner av fra de midtre og 
sØrlige delene av fylket i de senere årene. Arten synes 
tidligere å ha hatt en videre utbredelse. En mangler detal
jerte kunnskaper om artens status i Hedmark i dag. 

Oter synes å forekomme svært :Eåtallig i Hedmark i dag. Art.en 
fantes tidligere spredt, men fåtallig langs vann og vassdrag 
over store deler av Hedmark. Bestandsnedgangen synes å ha 
vært særlig markert i etterkrigsperioden. De fleste observa
sjonene av oter de siste årene er gjort i de nordØstlige de
lene av fylket. Det er imidlertid også kommet meldinger om 
oterobservasjoner i distrikter hvor en har antatt at den har 
vært forsvunnet. 

Arsakene til bestandsnedgangen for oter i innlandet i SØr
Norge er lite kjent. Svikt i næringstilgang, vassdragsregu-
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leringer og etterstrebelse er mulige trusler mot arten. En 
savner sikrere og mer detaljerte kunnskaper om artens status 
i Hedmark i dag. 

Gaupe finnes spredt, men fåtallig over store deler av fylket. 
Det råder tilsynelatende stor usikkerhet om gaupas bestands
situasjon og bestandsutvikling i Norge i dag. Antall gaupe
rneidinger og gaupeobservasjoner i Hedmark synes å ha avtatt 
de siste 10 årene, også innenfor tradisjonelt gode gaupeom
råder. Bestanden synes derfor å være på retur. Kjerneområdet 
for arten i Hedmark antas å være Stor-Elvdal, Rendalen, Tyn
set og Alvdal kommuner. 

Den største trusselen mot artens eksistens synes å være di
rekte etterstrebeise. En mangler sikre data for både be
standssituasjon og bestandsutvikling for gaupe i Hedmark i 
dag. Dersom en skal kunne skaffe seg sikrere bestandsdata, 
må det utvikles tilfredsstillende metoder for gaupeinvente
ring. Det må også skaffes til veie kunnskap om rekrutterin
gen i gaupestammen, kjerneområdene for reproduksjon og 
gaupas arealbruk. 

c) Sjeldne arter 

FØlgende arter som er sjeldne på landsbasis, forekommer i 
Hedmark: 

Finnmarksstarr 
Svartkurle 
Sprikesn1>gras 
Jervrapp 
Knut.shØrapp 
Evjeslirekne 
Krypsivaks 

DovrelØvet.ann 
Vranl;:rblæ.rerot 
Bleikfiol 
Spissnutet. frosk 
Vepsevåk 
Myrhauk 

Lerkefalk 
Dverl;:rlo 
Fj ellmyrl1>per 
Dobbel t.bekJ<asin 
Slagugle 
Stillits 

Felles for de fleste av disse artene er at deres nåværende 
bestandssituasjon i Hedmark er lite kjent, slik at ytterli
gere registreringer er Ønskelige for å få et sikrere faglig 
grunnlag for forvaltning avartene. En antar imidlertid at 
Hedmark har tyngden av lerkefalkens utbredelse i Norge. Et 
registreringsprosjekt som er støttet av fylkesmannen vil ved 
utgangen av 1987 gi god informasjon om fjellmyrlØperens sta
tus i Hedmark. Alle kjente hekkinger av slagugle her i lan
det i de siste årtiene har funnet sted i de østre delene av 
Hedmark. 

d) Usikre arter 

FI)'>lgende arter som har status som "usikre" på landsbasis, 
forekommer i Hedmark: 

Stjertand 
Bergand 
Svart.and 

Sjøorre 
Gråspett 
Vintererle 

Kornkråke 
Flaggermus (flere 

art.er) 

Status i Hedmark er også for de fleste av disse artene lite 
kjent. Kornkråke har en total bestand i Norge på 150-200 par, 
hvorav de fleste hekker på Hedemarken. 



2. 1 . 1 .3. Målset.ting 

Regjeringen har med t.ilslut.ning av St.ortinget lagt fØlgende t.osi
dige sikt.emål t.il grunn for nat.urvernarbeidet i Norge: 

- å bevare nat.urens variasjonsrikdom både med hensyn til plan
t.er og dyr og deres leveområder; landskap og geologiske for
masjoner og forekomster. 

- å sikre en Økologisk forsvarlig bruk av naturressursene som 
bibeholder nat.uren som en varig kilde for menneskenes virk
somhet., helse og t.rivsel. 

For nat.urvernarbeidet i Hedmark vil det være en nat.urlig målset
t.ing at.: 
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- ulike utbyggingst.iltak i størst mulig ut.st.rekning lokaliseres 
til lavproduktive områder. 

- gjenværende store sammenhengende naturområder som er lit.e be
rørt. av menneskelig virksomhet. ikke blir oppdelt eller punk
t.ert. av større tekniske inngrep eller utsat.t. for forstyrrende 
virksomhet. 

- naturt.yper det. er lite av i fylket i st.ørst mulig ut.st.rekning 
blir spart. ved ulike former for utbygging eller annen form 
for araldisponering. 

- det. oppret.tes et. system av verneområder som t.il sammen ut.gjør 
et. represent.at.ivt. ut.valg av fylket.s naturtyper. 

- alle truede, sårbare og sjeldne plante- og dyreart.er som fin
nes i fylket skal sikres realistiske mulighet.er for fortsat.t 
eksistens i levedyktige populasjoner. 

- de verneverdiene som er sikret. ved at en del vassdrags ned
bØrfelt. er vernet. mot. yt.terligere kraft.utbygging ikke blir 
redusert. eller Ødelagt ved uheldig arealdisponering i nedbØr
feltet generelt og i vassdragenes nærhet spesielt.. 

- lokalt. interessant.e nat.urområder eller forekomster blir t.att 
vare på i den grad det.te er mUlig. 

2.1.1.4. Tilt.ak 

A. Nat.urvern - Arealplanlegging 

Ivaret.agelse av naturverninteressene må inngå som en nat.urlig 
del av all arealplanlegging slik at 

- ulike ut.byggingst.iltak i st.ørst. mulig ut.st.rekning lokali
seres til lavprodukt.ive områder. 

- gjenværende store sammenhengende nat.urområder som er lit.e 
berØrt av menneskelig virksomhet ikke blir oppdelt eller 
punkt.ert av st.ørre t.ekniske inngrep eller utsat.t. for for
st.yrrende virksomhet.. 
naturt.yper det er lit.e av i fylket i st.ørst mulig ut.strek
ning blir spart. ved ulike former for utbygging eller annen 
form for araldisponering. 

- de verneverdiene som er sikret ved at en del vassdrags ned
bØrfelt er vernet mot ytterligere kraftutbygging ikke blir 
redusert eller Ødelagt ved uheldig arealdisponering i ned
bØrfeltet generelt og i vassdragenes nærhet spesielt. 

- lokalt interessante naturområder eller forekomster blir 
tatt vare på i den grad dette er mulig. 

For at naturverninteressene skal kunne ivaretas på denne måt.en, 
må den eksisterende kunnskapen om disse interessene systemati-
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seres, kartfestes og gjøres lett tilgjengelig for arealplan
myndighetene. Etablering og kontinuerlig ajourfØring av et data
register (EDNA) og orientering om dette til aktuelle brukere er 
nØdvendig. Behov for ytterligere registreringer i områder eller 
på fagfelter hvor kunnskapen er liten, bØr vurderes. 

B. Naturvern - andre myndigheters virksomhet 

a) Ved planlegging av nyetablering og opprusting av veger, 
jernbanelinjer, teleanlegg, flyplasser og andre anlegg 
innenfor samferdselssektoren bØr en tilstrebe: 

- at anleggene i minst mulig grad legger beslag på natur
lig produktive arealer 

- at anleggene ikke plasseres i store, sammenhengende 
naturområder som er lite berØrt av tekniske inngrep 

- at anleggene lokaliseres slik at de ikke Ødelegger el
ler reduserer verdien av regionalt eller lokalt inte
ressante, sjeldne eller egenartede natur typer 

- ~t anleggene får en lokalisering og utforming som i 
størst mulig grad er tilpasset landskapet omkring 

b) Ved planlegging og gjennomfØring av skogskjØtsel og skogs
drift bØr det legges vekt på: 

- å opprettholde skogarealenes produksjonsevne 
- i størst mulig grad å opprettholde mangfoldet i skog-

bilde, flora og fauna 
- å spare lokalt eller regionalt sjeldne eller egenartede 

skogtyper i den grad det er mulig 

Ved planlegging og gjennomfØring av tiltak innenfor jord 
brukssektoren bØr det legges vekt på: 

å opprettholde, eventuelt reetablere, mangfoldet i 
natur-, vegetasjons- og landskaps typer 

- å unngå inngrep i regionalt eller lokalt sjeldne eller 
interessante naturtyper i den grad dette er mulig 

c) Ved forvaltningen av fylkets vassdrag bØr det legges vekt 
på: 

- å verne mot kraftutbygging et representativt utvalg av 
landsdelens vassdrag 

- å sikre at verneverdier som er knyttet til vassdrag som 
er varig vernet mot kraftutbygging heller ikke Ødeleg
ges eller reduseres ved annen virksomhet 

- at inngrep i vassdrag som er eller vil bli utnyttet til 
kraftproduksjon gjøres så skånsomme som mulig 

Ved etablering og ombygging av kraftlinjer bØr det tilstre
bes: 

- i størst mulig grad å lokalisere linjene til områder 
med andre tekniske inngrep (veg, jernbane, andre lin
jer) 

- å unngå store, sammenhengende naturområder som er lite 
berØrt av tekniske inngrep 

- å unngå regionalt eller lokalt interessante, sjeldne 
eller særpregede naturområder eller forekomster 
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- å få en best mulig landskapsmessig tilpasning av linje
fØringen 

Ved senking og forbygning av vassdrag bØr det legges vekt 
på: 

- at det blir utarbeidet oversiktsplaner for større elve
strekninger, gjern~ kommunevis, som viser det totale 
behovet for slike arbeider i området 

- at planer forelegges naturvernmyndighetene i så god tid 
at det om nØdvendig er mulig å gjennomfØre enkle felt
undersØkelser 

- at områder med naturtyper det er lite av i fylket (spe
sielle sump-, sumpskog- eller strandsamfunn) såvidt 
mulig ikke berØres. 

- at det ved planlegging og gjennomføring av nØdvendige 
tiltak tas landskapsmessige hensyn og legges til rette 
for rask vegetasjonsetablering på strandkantene 

d) Ved videreutvikling og nyetablering av alpinanlegg, hytte
konsentrasjoner og andre tiltak innenfor reiselivssektoren 
bØr det legges vekt på: 

- at tiltakene ikke lokaliseres til de gjenværende store, 
sammenhengende naturområdene i fylket som er lite berØrt 
av menneskelig virksomhet, herunder 

- området mellom Kvikne, Vingelen og Dalsbygda 
- området mellom Kvikne, Savalen og Folla 
- området mellom Glåma, Folla og Atndalen (Alvdal 

Vestfjell) 
- området mellom Rendalen/Brydalen, Hodalen, riksveg 

26 og riksveg 217 (Rendalen Østfjell) 
- området mellom Østerdalen og fylkesgrensa mot Opp

land fra riksveg 220 sØr til og med Hedemarks-· 
vidda 

- Osdalen fra Blekufjellet og nordover 
- Fulufjellet/Faksfjellet mellom LjØrdalen og riks-

grensa 
- skogområdet mellom Glåmdalen, Odalen og riksveg 24 

fra Kongsvinger til stor-Bronken ' 

- at tiltakene lokaliseres til områder hvor det 

- ikke er særlig sårbare biotoper/naturtyper 
- ikke er særlige behov for hjelpetiltak i form av 

ny vegframføring, kraftforsyning e.l. 

Naturvernmyndighetene bØr holde seg lØpende ajour med de en
kelte kommunenes forskrifter til motorferdselloven og deres 
praksis ved behandling av dispensasjonssØknader for å se til 
at intensjonene i motorferdselloven om å regulere motorferd
selen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmil
jØet og å fremme trivselen blir ivaretatt. 

e) Ved eventuell planlegging av ny gruvedrift i fylket må det 
sØrges for at planene for slik virksomhet forelegges 
naturvernmyndighetene til uttalelse fØr det tas standpunkt 
til konsesjonssØknaden slik at 



48 

- naturverninteressene blir tilstrekkelig belyst og doku
mentert fØr det tas standpunkt til om konsesjon skal 
innvilges 

- det kan stilles nØdvendige konsesjonsvilkår for å skåne 
naturmiljØet i størst mulig utstrekning dersom konse
sjon innvilges 

Ved etablering av steinbrudd eller større massetak bØr en 
tilstrebe at tiltakene behandles etter planlovens bestem
melser, eventuelt etter særlovgivning, slik at 

- naturverninteressene blir klarlagt og vurdert fØr det 
tas standpunkt til arealdisponeringen i de aktuelle 
områdene 

- det kan utformes reguleringsbestemmelser/konsesjonsvil
kår som ivaretar naturvern- og landskapsmessige hensyn 
i den grad det er m~lig dersom tiltaket tillates 

For det igangværende kalkbruddet i Furuberget i Ringsaker 
kommune bØr en reguleringsplan som fastsetter grensen mellom 
industriområdet og friområdene omkring vedtas snarest mulig. 

f) Ved eventuell planlegging av nye sky te- eller øvingsfelt må 
naturvernmyndighetene trekkes inn i planleggingen på et tid
lig tidspunkt slik at 

- naturverninteressene blir tilstrekkelig belyst og doku
mentert fØr det tas standpunkt til arealanvendelsen i 
de aktuelle områdene 

- det kan stilles nØdvendige vilkår for å skåne naturmil
jøet i størst mulig utstrekning dersom det blii bestemt 
at nye sky te- eller øvingsfelt skal etableres 

De militære myndigheter bØr holdes lØpende orientert om be
liggenhet og utstrekning av etablerte og foreslåtte verneom
råder slik at Øvelser i den grad det er mulig kan lokalise
res utenfor disse områdene. Ved planlegging av større Øvel
ser - Øvelser over kompaninivå - bØr naturvernmyndighetene 
orienteres slik at de militære myndighetene kan gjøres opp
merksom på spesielle naturverninteresser som bØr tas hensyn 
til ved planleggingen. 

C. Opprettelse og forvaltning av verneområder 

l. Opprettelse av verneområder 

MiljØverndepartementets sluttbehandling av verneplanene for 
kvartærgeologiske forekomster og for fossilforekomster i 
Hedmark må avventes. 

De innhentede hØringsuttalelsene til verneplanen for edel
lauvskogforekomster i Hedmark må sammenfattes. Et endelig 
forslag til fredning av de aktuelle forekomstene må utar
beides og oversendes sentrale myndigheter for sluttbehand
ling. 

Et utkast til verneplan for myrer i Hedmark må utarbeides. 
Arbeidet medfØrer blant annet vurdering av eksisterende re
gistreringsmateriale og av behovet for tilleggsregistrerin
ger, prioritering av områder i nasjonal og regional sammen
heng og vurdering av et informasjonsopplegg i forbindelse 



med utkastet. Arbeidet bØr utfØres i samarbeid med særlig 
berØrte etater og organisasjoner. 

Et utkast til verneplan for barskogområder i Hedmark må ut
arbeides. Arbeidet medfØrer de samme oppgavene som er nevnt 
i forrige avsnitt. Også dette arbeidet bØr utfØres i samar
beid med særlig berØrte etater og organisasjoner. 
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Forslag om utvidelse av eksister~nde nasjonalparker og om 
etablering av nye nasjonalparker/landskapsvernområder som er 
fremmet i NOU 1986: 13 må fØlges opp med informasjon og even
tuelt konkrete verneforslag i samarbeid med berØrte parter. 

Il. Forvaltning av verneområder 

a) Grensemerking 

De 5 etablerte verneområdene som ikke er grensemerket, må 
merkes. Det bØr innarbeides rutiner for kontroll av gren
semerkene. Nye verne- og fredningsområder må grensemerkes 
så snart som mulig etter opprettelsen. 

b) Oppsyn 

Det bØr være en form for oppsyn for alle områder og fore
komster som er fredet eller vernet med hjemmel i natur
vernloven. Oppsynet bØr organiseres og administreres på 
en mest mulig rasjonell måte. Det bØr på et egnet tids
punkt tas opp til drØfting om det er hensiktsmessig å 
samle all oppsynstjeneste i verneområder under fylkesman
nens administrasjon. Videre bØr det arbeides for å få til 
en mer langsiktig ansettelse av oppsynspersonell enn da
gens årlige engasjementsordning. Det bØr også arbeides 
videre med ideen om å ansette i heltidsstilling personell 
som kan utfØre ulike oppsynsoppgaver (verneområder, jakt, 
fiske m.v.) i en kommune eller en region. Det bØr klar
gjØres i hvilken utstrekning oppsynet bØr ha begrenset 
eller utvidet politimyndighet. 

c) Behandling av dispensasjonssØknader 

SpØrsmålet om å samle myndigheten til å avgjØre sØknader 
om dispensasjon fra alle frednings- og vernebestemmelser 
gitt med hjemmel i naturvernloven for områder i fylket 
hos ett organ - fylkesmannen - bØr tas opp med MiljØvern
departementet. For å oppnå ytterligere effektivisering og 
sikkerhet for lik og tilstrekkelig behandling av sØkna
dene, bØr det innarbeides rutiner for innhenting av opp
synspersonellets vurdering av disse. For å redusere ar
beidsmengden bØr det vurderes om en del tilbakevendende 
sØknader kan innvilges for en periode over flere år. Det 
bØr i den forbindelse vurderes hensiktsmessigheten av å 
opprette et register over gitte - og til enhver tid gjel
dende - dispensasjoner. 

d) Informasjon 

Ved alle områder og forekomster som er fredet eller ver
net med hjemmel i naturvernloven, bØr det være informe
rende oppslag som forteller hvorfor objektet er fredet 
eller vernet og hvilke spesielle regler som gjelder for 
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området eller forekomsten. Produksjon av informasjonspla
kater for de foreslåtte verneområdene i verneplanene for 
fossilforekomster, edellauvskogområder og kvartærgeologis
ke forekomster bØr forberedes slik at de kan settes opp 
så snart som mulig etter at vernedmrådene er opprettet. 

Det bØr vurderes om det skal utarbeides informasjonsbros
jyrer for utvalgte verneområder, og i tilfelle for hvilke. 
Produksjon av eventuelle brosjyrer bØr igangsettes. 

e) SkjØtsel 

Det bØr vurderes for hvilke verneområder det er behov for 
skjØtselstiltak i en eller annen form. For disse områdene 
må det utarbeides og godkjennes skjØtselsplaner. 

f) ErstatningsoppgjØr 

Behandlingen av erstatningsoppgjØrene som fØlge av verne
eller fredningsvedtak med hjemmel i naturvernloven styres 
fra MiljØverndepartementet og Direktoratet for naturfor
valtning. For de lØpende erstatningssakene er det neppe 
tiltak av betydning fylkesmannen kan sette i verk. For 
nye erstatningssaker er det av betydning at frednings
eiler vernebestemmelsene gjØres så eksakte og entydige 
som mulig. 

D. Forvaltning (herunder overvåking og fredning) av plante- og 
dyrearter 

Dersom de truede plante- og dyreartene skal kunne forvaltes på 
en forsvarlig måte, er det nØdvendig 

- at det skaffes til veie mer detaljert kjenns~ap til arte
nes nåværende bestandssituasjon enn det en har i dag for 
de fleste artene 

- at det framskaffes kunnskap om bestandsutviklingen for de 
enkelte artene 

- at en får Økt kunnskap om de enkelte artenes Økologiske 
krav og biologiske egenskaper 

- at en får Økt kunnskap om de bestandsregulerende faktorene 
for disse artene 

I Hedmark bØr en særlig ta sikte på å gjennomfØre undersØkelser 
avarter hvor dette fylket huser en betydelig del av den norske 
bestanden avarten. 

Dersom en skal kunne bevare de truede plante- og dyreartene i 
Hedmark, må den eksisterende fredningen aven rekke dyrearter 
opprettholdes. på bakgrunn av Økt kunnskap som nevnt ovenfor, 
kan det i tillegg være aktuelt 

- å vurdere totalfredning av plante- og dyrearter som i dag 
ikke har slik beskyttelse 

- å vurdere endrede jakttidsrammer for enkelte dyrearter 
- å vurdere sikring av enkelte av disse plantenes og dyrenes 

leveområder med hjemmel i plan- og bygningsloven, vilt
loven eller naturvernloven 

Det er nØdvendig for å sikre de truede artene en fortsatt plass 
i fylkets flora og fauna at en gjennom ulike informasjonstiltak 
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kan gi arealplanleggere, grunneiere og befolkningen for Øvrig Økt 
kunnskap om og forståelse for disse artenes biologi, Økologi og 
egenverdi. 

2. 1 . 1 .5. virkemidler 

FØlgende virkemidler er til disposisjon for naturvernarbeidet i 
Hedmark: 

Lovverk - Plan- og bygningslov 
- Lov om naturvern 
- Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag 
- Lov om vassdragene 
- Lov om viltet 
- Lov om skogbruk og skogvern 

Forskrifter - Verne-/fredningsbestemmelser for verneområder 
med hjemmel i naturvernloven 

- Kommunale forskrifter til motorferdselloven 
- Forskrifter om jaktbare. arter, jakttidsrammer og 

jakttider med hjemmel i viltloven 

Personell - 1 naturverninspektØr (felles med friluftsliv) 
- 2 naturvernkonsulenter (felles med friluftsliv) 
- 12 deltidsengasjerte oppsynsmenn i etablerte 

verneområder 
- Personell engasjert på prosjektoppdrag 

Økonomi - Forvaltningsrnidler tildelt på kap. 1427 
- Prosjektmidler tildelt på kap. 1427 
- Konsulentrnidler tildelt på kap. 1406 

Informasjon - Brosjyrer om spesielle verneområder 
- Informasjonsplakater i verneområder 
- Innslag i Hedmarksradioen og i nærradioer 
- Reportasjer/intervjuer i lokalavisene 
- Deltagelse i samarbeidsutvalg med andre sektor-

interesser 
- Foredrag/kåserier i foreninger/organisasjoner 
- "Gjesteforelesninger" i utvalgte skoler/klasser 
- Deltagelse i skolenemnda for natur og miljØ 

2 . 1 . 1 .6. Aktiviteter 

A. Naturvern - arealplanlegging 

I planperioden er det aktuelt å 

- informere kommunene om viktige naturvernområder og fore
komster som bØr v~rderes ved utarbeidelse av kommuneplaner 

- foreta en lØpende behandling av fylkes- og fylkesdelplaner, 
kommuneplaner og reguleringsplaner 

- legge inn og ajourfØre data i EDNA-registeret 
- orientere aktuelle brukere om EDNA-registerets innhold og 

begrensninger 
- delta i fylkeskommunens planfaglige rådgivningsgruppe 



B. Naturvern - andre myndigheters virksomhet 

I planperioden er det aktuelt å 

- behandle vegutredninger, hoved- og detaljplaner for veger 
og eventuelle planer for andre tiltak innenfor samferd
selssektoren 

- delta i kontaktgruppen miljØvern/vegvesen 
- delta i skolenemnda for natur og miljØ 
- delta i kontaktgruppen miljØvern/landbruk 
- delta i behandling av sØknader om vassdragsreguleringer 
- behandle/delta i behandling av saker vedrØrende vassdrag 

som er varig vernet mot kraftutbygging 
- behandle kraftlinjesaker, både konsesjonssØkte linjer og 

linjer som bygges i medhold av områdekonsesjon 
- delta i behandling av senknings- og- forbygnings saker 
- foreta en lØpende behandling av saker etter motorferdsel-

loven, deriblant klagesaker 
- delta i kontaktmØter med forsvaret om Øvelsesområder m.v. 

C. Opprettelse og forvaltning av verneområder 

I planperioden er det aktuelt å 

- sluttbehandle på fylkesnivå verneplanen for edel lauvskog 
- utarbeide en verneplan for myrer i Hedmark 
- utarbeide en verneplan for barskog i Hedmark 
- utarbeide og behandle forslag om utvidelse av Rondane, 

Gutulia og Femundsmarka nasjonalparker 
- forberede verneforslag for Hedmarks del av Gauldalsvidda, 

SØlenområdet og eventuelt Vestmarka 
- administrere grensemerking og grensemerkekontroll for 

etablerte verneområder 
- administrere oppsynet i etablerte verneområder 
- arbeide for en endret, kombinert oppsynsordning 
- foreta en lØpende behandling av sØknader om dispensasjon 

fra frednings- og vernebestemmelser 
- utarbeide og distribuere informasjonsmateriell om verne

områder 
- utarbeide skjØtselsplaner for de etablerte verneområdene 

hvor dette er aktuelt (Akersvika, Vålet jern, GardsjØen og 
SeimsjØen) 

- bistå Direktoratet for naturforvaltning og Regjeringsadvo
katen ved forberedelse og gjennomfØring av forhandlinger 
og skjØnn etter opprettelsen av forelØpig 15 naturreserva
ter 

D. Forvaltning (herunder overvåking og fredning) av plante- og 
dyrearter 

I planperioden er det aktuelt å 
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- igangsette registreringer for å Øke kunnskapen om bestands
stØrrelse og bestandsutvikling for truede arter, i fØrste 
rekke for bjØrn, ulv, gaupe, jerv og oter 

- igangsette sporinger og telemetristudier for å få bedre 
kunnskap om bestandsregulerende faktorer som vandringer, 
habitatkrav, formering m.v., i fØrste rekke for bjØrn, ulv 
gaupe 

- vurdere aktiv bruk av plan- og bygningsloven for å sikre 
at viktige leveområder for truede arter ikke utbygges, 
punkteres eller i vesentlig grad reduseres i stØrrelse 
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- informere arealplanleggere, grunneiere og befolkningen 
for Øvrig om truede arters biologi og Økologi 

- informere arealplanleggere og andre med interesser i ut
mark om viltområdekartverket som et planleggingsredskap i 
arbeidet med å opprettholde variasjonsbredden i Hedmarks 
fauna 

E. Andre aktiviteter 

I planperioden er det aktuelt å 

- vurdere opprettet, og eventuelt opprette, EDB-registre for 
å rasjonalisere saksbehandling (fredningsbestemmelser, 
dispensasjonssøknader, arealplanstatus m.v.) 

- arbeide med budsjett og regnskap innenfor fagkapitlets ram
mer 

- delta i informasjonsarbeid om naturvern generelt og om ak
tuelle saker spesielt gjennom lokalpresse, lokalradio og 
foredragsvirksomhet 

- foreta en faglig ajourfØring ved deltagelse i ulike typer 
faglige kurs, herunder videreutdanning i EDB-sektoren 

2 . 1 . 1 .7. Ressursbruk og ressursbehov 

Arbeidet med naturvern, friluftsliv og naturforvaltningsoppgaver 
generelt er såvidt infiltrert i hverandre at ressursbruk og res
sursbehov på dette feltet må sees under ett. Det foreligger ikke 
tidsstudier eller annet eksakt materiale som gir oversikt over 
dagens ressursbruk på de enkelte hovedarbeidsfeltene. I 1986 ble 
det i tillegg til de 3 årsverkene i faste stillinger utfØrt 20 
månedsverk av engasjert personell. Disse fordelte seg slik: 

- rovdyrovervåking, herunder skadedyrdokumen-
tasjon 

- klargjøring av materiale for innlegging i 
EDNA-registeret 

- grensemerking og oppsetting av informasjons
tavler 

- registrering av fuglelivet i 7 naturreserva
ter 10 år etter forrige registrering 
registrering av flora og vegetasjon i fore
slåtte "fossilverneområder" 
registrering av flora og vegetasjon i Gard
sjøen naturreservat og midlertidig fredet 
område GjesåssjØen 

- diverse vegetasjonsregistreringer 

9,0 månedsverk 

3,0 månedsverk 

2,5 månedsverk 

2,0 månedsverk 

1 , 5 månedsverk 

1 , 5 månedsverk 
0,5 månedsverk 

Basert på erfaring vil en anta at ressursbehovet i de nærmeste 
årene vil være om lag slik: 

- ivaretagelse av frilufts- og naturvern-
interessene i arealplanlegging etter plan
og bygningsloven 

- ivaretagelse av frilufts- og naturvern
interessene i forhold til andre (sektor)
myndigheters virksomhet 

- opprettelse og forvaltning av verneområder 
- forvaltning (herunder overvåking og fred-

ning) av truede plante- og dyrearter 
- arbeid med friluftslivssaker, inklusive 

sekretariatsarbeid for fylkesfriluftsnemnda 

1,0 årsverk 

0,75 årsverk 
1,25 årsverk 

1,00 årsverk 

0,75 årsverk 
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- administrasjon (interne møter, kurs m.v.) 0,25 årsverk 

Totalt 5,00 årsverk 

Det er i dag 3 faste stillinger til disposisjon på disse fagfel
tene. Dersom bemanningen ikke styrkes, vil dette fØre til 

- at den planlagte styrkingen av innsatsen når det gjelder å få 
naturforvaltningshensyn innarbeidet i arealplanleggingen må 
utgå. Dette er spesielt uheldig fordi nesten alle fylkets kom
muner i denne planperioden vil utarbeide nye og juridisk bin
dende arealdeler til sine kommuneplaner. 

- at arbeidet med planlegging og gjennomfØring av verneplanene 
for barskog og myr i Hedmark må fordeles over flere år slik 
at disse planene blir forsinket. 

- at arbeidet med å skaffe til veie sikrere viten om bjØrn, ulv 
og andre truede arters biologi, Økologi og forekomst i Hed
mark (inklusive skadedyrdokumentasjon) vanskelig kan gjennom
fØres. 

- at eventuell tilfØring av nye arbeidsoppgaver innenfor fri
luftslivs-, naturvern- eller naturforvaltnings sektoren uten 
tilsvarende ressursØkning ytterligere vil måtte redusere inn
satsen både på de to forannevnte arbeidsfeltene og på andre 
felter. 

Det synes å være lite hensiktsmessig å lØse de ovennevnte oppga
vene ved hjelp av engasjert arbeidskraft. Arbeidet med å ivareta 
naturforvaltnings hensyn i arealplanleggingen krever erfaring og 
oversikt både over forholdene i de enkelte kommunene og over ulike 
fagfelt. Dette er viten som det tar tid å opparbeide. 

Arbeidet med verneplanene for barskog og myr kan lØses ved hjelp 
av engasjert bistand. Det medfØrer imidlertid den betydelige ulem
pen at den detaljkjennskapen som opparbeides, både til de enkelte 
områdenes naturverdier og til grunneierinteresser og andre interes
ser som knytter seg til områdene, forsvinner fra avdelingen når 
arbeidet med forvaltningen av områdene tar til. Dette er uheldig 
og vil fØre til utstrakt merarbeid, ikke minst i forbindelse med 
de etterfØlgende erstatningsoppgjØrene. 

Arbeidet med overvåking av bjØrn og ulv i fylket har til nå vært 
utfØrt av engasjert personell som også har forestått skadedyrdoku
mentasjon både i Hedmark og i nabofylkene. I 1987 er det bevilget 
kr. 300.000,- til dette arbeidet. Da arbeidet synes å være av per
manent art, vil det med utgangspunkt i forslaget til landsplan for 
forvaltning av bjØrn, ulv og jerv i Norge være naturlig at arbei
det utfØres av fast tilsatt personell ved avdelingen. 

I 1987 ble det sØkt om prosjektmidler på i alt kr. 875.000,- for
delt på 14 prosjekter. Det ble tildelt kr. 80.000,- til 3 prosjek
ter. Dette er en betydelig reduksjon fra tidligere år, idet en i 
1985 hadde kr. 135.000,- til disposisjon, mens belØpet i 1986 ble 
redusert til kr. 125.000,-. Dersom den faglige aktiviteten i til
knytning til forvaltningen av etablerte verneområder og truede 
arter og til planleggingen av nye slike skal kunne opprettholdes, 
samtidig som en utviser faglig aktivitet på andre områder, (kultur
landskap, konsekvenser av senkingstiltak, vegbygging ag andre 
naturinngrep), må tildelingen av prosjektmidler Økes betraktelig. 

Budsjettet for forvaltning av verneområder (oppsyn, merking og 
skjØtsel) er i 1987 kr. 635.800,-. Nasjonalparkforvaltningen, som 
ivaretas av DSS, er ikke medregnet i dette belØpet. Når vernepla-
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nene for kvartærgeologiske forekomster, fossilforekomster og edel
lauvskogområder blir gjennomfØrt, vil antall verneområder antage
lig bli tredoblet. på grunn av områdenes stØrrelse, beliggenhet og 
karakter vil det bli omfattende utgifter til merking, men relativt 
sett mindre utgifter til oppsyn. Det er imidlertid realistisk å 
regne med at forvaltningsbudsjettet må 2-3-dobles i lØpet aven 
4-årsperiode. 



2.1.2. HOVEDFELT FRILUFTSLIV 

2.1.2.1. Innledning 

A. Definisjon av friluftlivbegrepet. 

Friluftsliv er her definert som opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljØforandring og naturopplevelse. 

B. Viktige arbeidsfelt. 

Arbeidet med friluftslivoppgaver i Hedmark har særlig 
vært konsentrert om fØlgende forhold: 

- ivaretagelse av friluftslivinteressene i arealplan
leggingen etter plan- og bygningsloven. 

- ivaretagelse av friluftslivinteressene i forhold til 
andre myndigheters virksomhet. 

støtte til opparbeiding samt andre tiltak innen 
friluftsområder. 

- erverv og sikring av friluftsområder. 

- tiltak for å stimulere til Økt friluftsliv. 

- ivaretagelse av intensjonene i og saker i 
tilknytning til lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag. 

2.1.2.2. Status og utfordringer 

A. Friluftslivets betydning og omfang. 

Med det omfanget fritiden har for de fleste i dag, er det 
av vesentlig betydning hvordan denne tiden brukes. 
Friluftsliv er en måte å utnytte fritiden på som ut fra 
medisinske, sosiale og kulturelle kriterier er gunstig. 
Friluftsliv har en positiv helsemessig effekt og kan 
motvirke de uheldige virkningene fritidsproblemer kan 
skape for den enkelte og samfunnet. Videre gir 
friluftsliv kunnskaper om og forståelse for natur og 
kultur. Friluftsliv blir derfor en viktig faktor når det 
gjelder å motivere for naturvern og vern av kulturlandskap 
og fornminner. 

En har ikke tall for omfanget av friluftsliv i Hedmark. 
IfØlge materiale fra Statistisk Sentralbyrå bruker en 
voksen person gjennomsnittlig 106 timer pr år til 
forskjellige friluftsaktiviteter. Dette utgjØr omlag 5% 
av samlet fritid. Den mest omfattende aktiviteten, landet 
sett under ett, er bading fulgt av fotturer, IØpe- og 
joggeturer og skiturer. 

Det er grunn til å anta at Hedmark skiller seg noe fra 
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landsgjennomsnittet når det gjelder den innbyrdes 
fordeling mellom de ulike friluftslivsaktiviteter. Fiske 
og jakt er to aktiviteter som har en sentral plass i 
Hedmark. Det var i 1985 bosatt omlag 15 000 jegere i 
Hedmark, dvs. omlag 22% av landets jegere bor i dette 
fylket. 

Fiske er likevel en langt mer utbredt fritidsaktivitet. 
Antall voksne som fisket i ferskvann i Hedmark ble i 1980 
anslått til 52 000. Fiskerene benyttet i gjennomsnitt 9 
dager i året til sin fritidsaktivitet. 

Friluftslivet er idag utsatt for Økende konkurranse fra 
andre, ofte passiviserende fritidstilbud. Samtidig synes 
interessen for en del av de tradisjonelle frilufts
aktivitetene å være noe redusert. Dette blir imidlertid 
dels oppveid av Økt interesse for mosjonspregede 
aktiviteter. 

Videre viser landsomfattende statistikk at det er store 
sosiale skjevheter når det gjelder utØvelse av frilufts
livaktiviteter. Interesse for friluftsliv kan ofte 
spores tilbake til de holdningene som preget oppvekst
miljØet. Det er derfor av vesentlig betydning at en 
klarer å nå barn i relativt ung alder og gi disse 
opplæring i og informasjon om friluftslivet og de verdiene 
det representerer. For å nå et bredt utsnitt av 
befolkningen er det naturlig at en sikter på å nå skole
verket gjennom det arbeidet som er igangsatt gjennom 
skolenemnda for natur- og miljØvern i Hedmark hvor miljØ
vernavdelingen er representert. 

B. De fysiske forutsetningene 

Hedmark fylke omfatter et areal på 27 390 km2 , hvorav 
vassdragene utgjØr 1 267 km2

. Innen fylket finnes 7 ulike 
naturgeografiske regioner, som spenner fra boreonemorale 
til arktiske områder. Hedmark må videre karakteriseres som 
et skogfylke, 54% av landareal utgjØres av skog, mens 
andre utmarksarealer utgjør 42%, hvorav 30% ligger over 
skoggrensen. 

De store utmarksarealene og spennvidder i naturtyper i 
fylket gir gode forutsetninger for utØvelse av 
friluftsliv. De store arealressursene har gjort og vil 
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også i nærmeste framtid betinge at behovet for statlig 
erverv av friluftsområder ~r relativt beskjedne i Hedmark , 
selv om behovet for slikt erverver Økende, spesielt når 
det gjelder strandarealer ved de store sjøene (Mjøsa, de to 
Storsjøene m.v.). Det er imidlertid et klart behov for 
fortsatt å kunne opprettholde de statlige tilskottene til 
kommunene for sikring og opparbeiding av friluftsområder 
for å oppnå en rimelig behovsdekning av områder for 
intensiv friluftslivsutØvelse. 

Ved den videre vurderingen av de arealmessige forutset
ningene tar en her utgangspunkt i de ulike områdetypene 
etter bruksformål. 



a) Større naturområder 

Store, sammenhengende naturområder som er lite påvirket 
av varige menneskelige inngrep, er av stor verdi for 
den tradisjonelle friluftslivsutØvelsen. Hedmark har 
hatt mange slike skog- og fjellområder, men de siste 
tiårenes samfunnsutvikling har i betydelig grad endret 
dette forholdet. Det er i dag et begrenset antall av 
slike naturområder tilbake, og presset på disse er 
stadig Økende både fra nærings hold og fra moderne 
former for friluftsliv. De største områdene av denne 
typen er: 

- fjellområdet mellom Kvikne, Vingelen og Dalsbygda 

- fjellområdet mellom Kvikne, Savalen og Folla 

- området mellom Glåma, Folla og Atnedalen ("Alvdal 
Vestfjell") 

- området mellom Rendalen/Brydalen, Hodalen, riksveg 26 
og riksveg 217 ("Rendalen Østfjell") 

- området mellom Østerdalen og fylkesgrensa mot Oppland 
fra riksveg 220 og sØr til Hedemarksvidda. 

- Osdalen fra Blekufjellet og nordover 

- Fulufjell-/Faksfjellområdet i Trysil kommune 

- skogsområdet mellom Glåmdalen, Odalen og riksveg 24 
fra Kongsvinger til Stor-Bronken ("Vestmarka"). 

Det er av stor betydning for kommende generasjoners
muligheter for friluftslivsutØvelse og naturopplevelse 
at disse naturområdene heller ikke i framtida blir 
oppdelt eller punktert av store tekniske inngrep. 

b) Dagutfartsområder 

Befolkningen i Hedmark er godt dekket når det gjelder 
dagutfartsområder. Et særlig viktig dagutfartsområde 
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ut fra befolkningsgrunnlaget det tjener er Hedmarksvidda. 
Det er imidlertid knyttet mange interesser til bruken 
av dette området, og det er derfor behov for en plan 
for utnyttelsen av dette området. 

c) Tettstedsnære turområder 

En stor del av Hedmarks befolkning bor i spredt 
bebyggelse eller små tettsteder og har vanligvis små 
eller ingen problemer med å finne egnede turområder nær 
bostedet. Heller ikke ved de fleste større tettstedene 
er det ennå problemer med å skaffe befolkningen 
tilstrekkelige store turområder med hensiktsmessig 
beliggenhet. Et unntak er Hamar tettsted hvor 
Furuberget og Frebergsberget sammen med skogområdene 



rundt Stavsberg tjener som nærturområde. Arealene er 
imidlertid begrenset noe som medfØrer betydelig 
slitasje samt konflikter mellom ulike brukergrupper. 
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De to andre store tettstedene i fylket Kongsvinger og 
Elverum synes ennå å ha tilstrekkelig med friluftsområder 
Svartholtmarka utenfor Elverum kan imidlertid være 
utsatt for et visst utbyggingspress. Det er derfor 
behov for å iikre dette nærturområdet gjennom det 
pågående kommuneplanarbeidet i kommunen. 

d) Nærområder 

Flere forhold antyder at nærområdene vil få Økt 
betydning for friluftslivet i framtida. Faktorer som 
peker i denne retningen er: 

- Økt interesse for trenings- og mosjonsaktiviteter, 
- Økt interesse for hundehold, ridning m.v. 
- endringer i familiestrukturen 
- større andel eldre i befolkningen 

Nærfriluftsområdene er imidlertid utsatt for et sterkt 
utbyggingspress i mange tettsteder. 

En nedbygging av bolignære områder sammen med Økt 
bilhold har særlig medfØrt at en større del av frilufts
livaktivitetene foregår i områder utenfor gang- eller 
sykkesavstand fra bOligene. En slik utvikling medfØrer 
at barns muligheter for friluftsliv i stadig større 
utstrekning vil være avhengig av foreldrenes interesse 
og muligheter for å utøve friluftsliv. Det er påvist 
at det i dag er store sosiale ulikheter med henblikk på 
utØvelse av friluftsliv. Det er derfor behov for å 
bryte den utvikling som er skissert ovenfor om en skal 
forhindre at de sosiale skjevheter i utØvelse av 
friluftslivaktiviteter skal gå i arv. 

c) Vann og vassdrag er viktige elementer både for natur
opplevelse og for utØvelse aven rekke friluftslivs
aktiviteter (bading, padling, seiling, sportsfiske 
m.v.). Det er derfor av vesentlig betydning for 
friluftslivet i fylket at vassdragssystemene og deres 
nærmeste omgivelser i minst mUlig grad blir berørt av 
større tekniske inngrep. I Hedmark er flere store 
vassdrag enten bygd ut for kraftproduksjon eller varig 
vernet mot slik utbygging. De Øvrige store vassdragene 
er vurdert i en "Samlet plan for forvaltning av 
vannressursene". Friluftslivsinteressene som er knyttet 
til disse vassdragene er registrert gjennom prosjekter 
som ble ledet av MiljØverndepartementet. 

For en rekke potensielle småkraftverkprosjekter ble det 
i 1981-82 foretatt en utredning av blant annet konse
kvensen for friluftslivsinteressene ved en eventuell 
utbygging (Småkraftverk i Hedmark - Friluftslivs- og 
naturverninte- ressene) . I utredningen er prosjektene 
prioritert ut fra deres verdi i naturvern- og 
friluftslivssammenheng. utredningen konkluderer blant 



annet med at de negative miljØvirkningene pr. produsert 
kraftenhet antagelig er minst like store ved bygging av 
småkraftverk som ved tradisjonell kraftutbygging, og at 
kraftpotensialet i f.eks. Glåma derfor bØr utnyttes fØr 
en eventuelt går i gang med småkraftverkutbygging. 

Kraftutbygging berØrer hovedsaklig selve vassdragssys
temene. Det er imidlertid også annen virksomhet som 
virker hemmende og skjemmende for friluftslivsutØvelse 
og naturopplevelse ved vann og vassdrag. Særlig 
gjelder dette dersom elvekanter og strandbredder 
benyttes til veganlegg av ulike slag eller andre 
utbyggingsformål. 

Friluftslivsutredningen fra 1980 antyder at behovet for 
badeplasser i fylket er minst fn velordnet badeplass 
i hver kommune, og helst fn velordnet badeplass for 

60 

hvert av kommunens befolkningssentra. Til en velordnet 
badeplass hØrer tilfredsstillende adkomst- og parkerings
muligheter, toaletter og eventuelt omkledningsrom, 
sØppelstativ og ordnet renovasjon, grundig merking av 
badeområdet, dersom det er tillatt med motorbåtferdsel 
utenfor plassen, eventuelt også flytebrygger, stupe
brett m.v. I enkelte kommuner er det antydede behovet 
på det nærmeste oppfylt, mens det i andre kommuner 
fortsatt er mangel på gode bademuligheter for 
befolkningen. 

C. Friluftsinteressene i arealdisponeringen. 

- Friluftsliv - Arealplanlegging. Friluftslivinteressene 
kommer inn i arealplanleggingen etter plan og 
bygningsloven på flere ulike nivåer. 

a) i fylkesplansammenheng 
b) i kommuneplansammenheng 
c) i detaljplansammenheng; ved behandling av regulerings

planer eller sØknader om dispensasjon fra vedtekt til 
plan- og bygningslovens § 82. 

a) Fylkesplanen for Hedmark for perioden 1984-87 inne
holder et eget kapittel om friluftsliv. Kapitlet gir 
en status for arbeidet med friluftsliv i fylket, 
omtale av viktige arbeidsfelter og et handlingspro
gram. Handlingsprogrammet omfatter blant annet forslag 
om bevaring av konkret beskrevne store, sammenhengende 
naturområder og forslag til samarbeidsrutiner mellom 
ulike fagorganer om naturforvaltning. Det skal i 
lØpet av 1987 vedtas en ny fylkesplan for perioden 
1988-91. 

b) 20 av fylkets 23 kommuner har enten godkjent general
plan eller generalplanforslag som har vært til uttal
else hos naturvernmyndighetene i en eller annen fase. 
Friluftslivdelen i disse er meget varierende i omfang 
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og kvalitet. Ingen kommuner har godkjent arealdel til 
kommuneplanen, men en må regne med at samtlige kommuner 
i lØpet av 3-5 år vil få slik arealdel godkjent. 

c) Fylkesmannens miljØvernavdeling er definert som et 
statlig fagorgan som skal ha alle forslag om reguler
ingsplaner til uttalelse. Etter som kommunene mangler 
egne organer som ivaretar naturverninteressene, må 
også sØknader om dispensasjon fra vedtekter til plan
og bygningslovens § 82 forelegges avdelingen fordi 
slike sØknader ofte omfatter forhold som er av særlig 
interesse i friluftslivsammenheng. Den forskjellig
artede praksisen de enkelte kommunene fØlger, gjør det 
sannsynlig at enkelte reguleringsplaner i dag god
kjennes uten at de er undergitt noen miljØvernfaglig 
vurdering. 

D. Friluftsliv - andre myndigheters virksomhet. Friluftsliv
interesser blir berØrt av flere andre fagsektorers 
virksomhet. Dette gjelder blant annet: 

a) samferdselssektoren 
b) landbrukssektoren 
c) energisektoren 

d) reiselivssektoren 
e) bergverkssektoren 
f) forsvarssektoren 

(veg, jernbane, teleanlegg, flyplass) 
(jordbruk, skogbruk, reindrift) 
(kraftutbygging, kraftlinje, senkning, 
forbygning) 

(alpinanlegg, motorisert ferdsel) 
(gruve, dagbrudd) 
(skytefelt, øvingsområde) 

I omtalen av fagfeltet naturvern er det gitt en beskrivelse 
av status for disse sektorenes innvirkning på naturmiljØvet 
i Hedmark. Det er videre gitt en omtale av de 
samarbeidsorgan som er opprettet mellom disse sektorene og 
miljØvernavdelingen ut fra hensynet til en allsidig og 
langsiktig ressursdisponering. En viser i den forbindelse 
til naturverndelens kap 2.2. 

2.1.2.3. Mål 

A. Hovedmål 

Bevare og videreutvikle friluftslivet som en verdifull 
del av det norske livsmØnsteret. 

B. Delmål 

Øke utnyttelsen av utmarksressursene i friluftslivssammen
heng med vekt på det enkle friluftsliv i nær kontakt med 
naturen og med små krav til fysisk tilrettelegging og 
personlig utstyr. 

Få flest mulig grupper av befolkningen til å drive et aktivt 
friluftsliv. Det skal legges særlig vekt på å nå grupper som 
i dag utøver lite friluftsliv. 

Gjennom "håndtering" av lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag sikre mulighet for utfØrelse av friluftsliv i 
"hyggelige og rolige omgivelser." 



2.1.2.4. Tiltak 

Ivaretagelse av friluftslivinteressene som en naturlig del 
av all arealplanlegging for å bevare og utvikle de areal
messige forutsetningene for friluftslivet. 

a) bevare og utvikle mulighetene for lek og mosjonsaktivi
teter m.v. nær bostedene. 

b) opprettholde viktige dagutfart- og helgeutfartsområder 
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c) opprettholde de store sammenhengende naturområder som er 
lite berØrt av tekniske inngrep. 

Ved av nyetablering og opprusting av veger, jernbanelinjer, 
teleanlegg, flyplasser og andre anlegg innenfor samferdsels
sektoren bØr en tilstrebe: 

a) at anleggene ikke plasseres i store, sammenhengende 
naturområder som er lite berØrt av tekniske inngrep. 

b) at anleggene lokaliseres og gis en utforming som i 
størst mUlig grad er tilpasset landskapet omkring slik 
at de ikke Ødelegger eller reduserer verdien av 
reigonlat eller lokalt viktige områder for 
friluftslivet. 

Ved planlegging og gjennomfØring av tiltak innen landbruks
næringen. 

a) å opprettholde skogareal enes produksjonsevne og i størst 
mulig grad å opprettholde mangfoldet i flora og fauna. 

b) å opprettholde, eventuelt reetablere, mangfoldet i 
naturvegetasjons- og landskapstypen innen kulturland
skapet. 

c) å unngå inngrep i regionalt eller lokalt sjeldne eller 
interessante natur typer i den grad dette er mulig. 

Ved forvaltningen av fylkets vassdrag bØr det legges vekt 
på: 

a) å verne mot kraftutbygging et representativt utvalg av 
landsdelens vassdrag. 

b) å sikre at verneverdier som er knyttet til vassdrag som 
er varig vernet mot kraftutbygging heller ikke Ødelegges 
eller reduseres ved annen virksomhet. 

c) at inngrep i vassdrag som er eller vil bli utnyttet til 
kraftproduksjon gjøres så skånsomme som mulig. 

Ved etablering og ombygging av kraftlinjer bØr det til
strebes: 

a) i størst mulig grad å lokalisere linjene til områder 
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med andre tekniske inngrep (veg, jernbane, andre linjer). 

b) å unngå store, sammenhengende naturområder som er lite 
berØrt av tekniske inngrep. 

c) at anleggene lokaliseres og gis en utforming som i 
størst mulig grad er tilpasset landskapet omkring slik 
at de ikke Ødelegger eller reduserer verdien av 
regionalt eller lokalt viktige områder for 
friluftslivet. 

Gjennomføring av handlingsprogram for sikring og opparbeid
ing av friluftsområder. 

stimulere til Økt utnyttelse av utmarksområdene og utmarks
ressursene i friluftslivsammenheng. 

2.1.2.5. Virkemidler 

FØlgende virkemidler er til disposisjon for friluftslivs
arbeidet i Hedmark. 

Lovverk - plan og bygningslov 
- friluftsloven 
- lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 
- lov om naturvern 
- lov om laks og innlandsfiske 
- lov om viltet 
- lov om vassdrag 

Forskrifter - kommunale forskrifter til lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag 

Personell 

Økonomi 

- verne-/fredningsbestemmelser for verneområder 

- 1 naturverninspektØr 
- 2 natur- og friluftskonsulenter 

- Tilskudd til friluftsformål kap 1427 post 60 og 
post 31 

- Statlig erverv av friluftsområder kap 1422 
post 30. 

- Konsulentmidler tildelt på kap 1406 

Informasjon - Deltagelse i skolenemnda for natur og miljØ 
- Brosjyrer om spesielle verneområder 
- Informasjonsplakater i verneområder 
- Reportasjer/intervjuer i lokalaviser/Hedmarks-

radioen 
- Foredrag/kåserier i foreninger/organisasjoner 

2.1.2.6. Aktiviteter 

A. Friluftslivsinteressene i arealdisponeringen 

- Det er hØsten 1986 utarbeidet et utkast til et kapitel om 
friluftsliv i fylkesplanen fo~ Hedmark for perioden 1988-91. 
HØsten 1987, 1988 og 1989 skal det utarbeides bidrag til 
fylkesplanmeldinger, mens det hØsten 1990 skal lages utkast 
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til nytt kapittel om friluftsliv til fylkesplanen for neste 
planperiode. I både inneværende og neste fylkesplanperiode 
kan det bli aktuelt å gi uttalelser til ulike 
fylkesdelplaner. 

- I forbindelse med kommuneplanleggingen må en utarbeide en 
oversikt over planarbeidets status og framdriftsplan i den 
enkelte kommune. Planmateriale for de enkelte kommunene, 
prioritert i henhold til framdriftsplanene, må skaffes til 
veie, systematiseres og tilstiles kommunene tidligst mulig 
under planprosessen. Et viktig hjelpemiddel i dette 
arbeidet vil være opprettelsen av et EDB-basert frilufts
livsregister (FRIDA) som vil bli operativt i fØrste del av 
planperioden. 

- Opprettelse av FRIDA vil videre være et viktig verktØY for å 
kunne legge Økt vekt på friluftsinteressene også ved annen 
kommunal planlegging, (reguleringsplaner og bebyggelsesplaner) 
på samme måte vil registeret kunne utnyttes av andre fag
sektorer ved deres planlegging. Det er derfor av vesentlig 
betydning at den enkelte kommune og fagsektor blir gjort 
kjent med at det eksisterer et eget friluftslivregister og 
stimulere kommunene og fagsektorene til å utnytte dette 
hjelpemidlet i planleggingen. 

- Det er i Hedmark opprettet ulike kontaktgrupper hvor ulike 
organer og institusjoner møtes for å utveksle informasjon 
samt drØfte nye planforslag på et tidlig tidspunkt i 
planprosessen. En har her en mulighet til tidlig å kunne 
påpeke spesielle friluftslivsinteresser samt påvirke 
planorganet til å ta generelle hensyn til friluftslivinte
ressene. En vil i planperioden fortsatt prioritere arbeidet 
i disse formene. 

B. Friluftslivsaktivitetene 

- Det framgår av problembeskrivelsen at de fysiske forutset
ningene for utØvelse av friluftsliv er gode i Hedmark. Fri
luftsliver imidlertid utsatt for sterk konkurranse fra 
andre og ofte passiviserende fritidsaktiviteter, noe en 
antar vil bli ytterligere forsterket i lØpet av planperioden. 
En må derfor stimulere befolkningen til å utøve friluftsliv. 
Ut fra de ressurser som er tilgjengelig finner en det riktig 
å legge en relativt langsiktig perspektiv på dette arbeidet. 
En vil i planperioden særlig prioritere arbeidet med barn og 
ungdom gjennom miljØvernavdelingens deltagelse i skolenemnda 
for natur- og miljØvern i Hedmark. 

- Den tilgjengelige statistikken synes å antyde at tradisjo
nelle friluftsaktiviteter avtar på bekostning av enkelte 
relativt passive eller ressurskrevende aktiviteter. For å 
kunne bevare og utvikle friluftslivet som en del av det 
norske livsmØnsteret vil en prioritere arbeidet med å 
fremme de tradisjonelle og lite ressurskrevende aktiviteter. 
En vil her legge særlig vekt på aktiviteter som fanger opp 
store befolkningsgrupper og hvor de fysiske og kulturelle 
forutsetningene i Hedmark er gode. 
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C. Friluftsliv - motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. 

- Arbeidet i forbindelse med lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag vil fortsatt bestå i å påse at lovens intensjoner 
blir fulgt opp ved den kommunale behandling av saker etter 
motorferdselsloven, samt behandling av klager på vedtak 
fattet i medhold av loven. Det vil i lØpet av planperioden 
bli foretatt en gjennomgang av de kommunale forskriftene for 
om mulig å få til en mer ensartet praktisering av loven i 
fylket, samt for å få enkelte av de kommunale forskriftene 
bedre i samsvar med de sentrale retningslinjer og n 
intensjoner. 

D. Fylkesfriluftsnemnd 

- MiljØvernavdelingen ivaretar sekretariatsfunksjonen ved 
Hedmark fylkes friluftsnemnd. Nemnda behandlet i 1986 77 
saker. 

2.1 .2.7. Ressursbruk og ressursbehov 

Arbeidet med naturvern, friluftsliv og naturforvaltningsopp
gaver generelt er såvidt infiltrert i hverandre at ressursbruk 
og ressursbehov på dette feltet må sees under ett. Det fore
ligger ikke tidsstudier eller annet eksakt materiale som gir 
oversikt over dagens ressursbruk på de enkelte hovedarbeids
feltene. I 1986 ble det i tillegg til de 3 årsverkene i faste 
stillinger utfØrt 20 månedsverk av engasjert personell. Disse 
fordelte seg slik: 

- rovdyrovervåking, heruder skadedyrdokument-
tasjon 9,0 månedsverk 

klargjØring av materiale for innlegging i 
EDNA-registeret 3,0 månedsverk 

- grensemerking og oppsetting av informasjons-
tavler 2,5 månedsverk 

- registrering av fuglelivet i 7 naturreser-
vater 10 år etter forrige registrering. 2,0 månedsverk 

- registrering av flora og vegetasjon i fore-
slåtte "fossilvernområder". 1,5 månedsverk 

- registrering av flora og vegetasjon i Gard
sjØen naturreservat og midlertidig fredet 
område Gjesåssjøen. 1,5 månedsverk 

- diverse vegetasjonsregistreringer 0,5 månedsverk 

Basert på erfaring vil en anta at ressursbehovet i de nærmeste 
årene vil være om lag slik: 

- ivaretagelse av frilufts- og naturvern
interessene i arealplanlegging etter 
plan- og bygningsloven i, O årsverk 



- ivaretagelse av frilufts- og naturvern
interessene i forhold til andre (sektor)
myndigheters virksomhet 

- opprettelse og forvaltning av verneom
råder 

- forvaltning (herunder overvåking og fred
ning av plante- og dyrearter. 

- arbeid med friluftslivssaker, inklusive 
sekretariatsarbeid for fylkesfrilufts
nemnda 

- administrasjon (interne møter, kurs m.v.) 

Totalt 
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0,75 åresverk 

1,25 årsverk 

1,00 årsverk 

0,75 årsverk 

0,25 årsverk 

4,25 årsverk 

Det er i dag 3 faste stillinger til disposisjon på disse fag
feltene. Dersom bemanningen ikke styrkes, vil dette fØre til 

- at den planlagte styrkingen av innsatsen når det gjelder å 
få naturforvaltningshensyn innarbeidet i arealplanleg
gingen må utgå. Dette er spesielt uheldig fordi nesten alle 
fylkets kommuner i denne planperioden vil utarbeide nye, og 
juridisk bindende arealdeler til sine kommuneplaner. 

- at arbeidet med planlegging og gjennomfØring av verne
planene for barskog og myr i Hedmark må fordeles over flere 
år slik at disse planene blir forsinket 

- at eventuell tilføring av nye arbeidsoppgaver innenfor 
friluftslivs-, naturvern- eller naturforvaltningssektoren 
uten tilsvarende ressursØkning ytterligere vil måtte 
redusere innsatsen både på de to forannevnte arbeidsfel
tene og på andre felter. 

Det synes å være lite hensiktsmessig å lØse de ovennevnte 
oppgavene ved hjelp av engasjert arbeidskraft. Arbeidet med å 
ivareta naturforvaltningshensyn i arealplanleggingen krever 
erfaring og oversikt både over forholdene i de enkelte 
kommunene og over ulike fagfelt. Dette er viten som det tar 
tid å opparbeide. 

Arbeidet med verneplanene for barskog og myr kan lØses ved 
hjelp av engasjert bistand. Det medfØrer imidlertid den be
tydelige ulempen at den detaljkjennskapen som opparbeides, 
både til de enkelte områdenes naturverdier og til grunneier
interesser og andre interesser som knytter seg til områdene, 
forsvinner fra aVdelingen når arbeidet med forvaltningen av 
områdene tar til. Dette er uheldig og vil fØre til utstrakt 
merarbeid, ikke minst i forbindelse med de etterfØlgende er
statningsoppgjØrene. 

Arbeidet med overvåking av bjØrn og ulv i fylket har til nå 
vært utfØrt av engasjert personell som også har forestått 
skadedyrdokumentasjon både i Hedmark og i nabofylkene. I 1987 
er det bevilget kr 300 000,- til dette arbeidet. Da arbeidet 



synes å være av permanent art, vil det med utgangspunkt i 
forslaget til landsplan for forvaltning av bjØrn, ulv og jerv 
i Norge være naturlig at arbeidet utfØres av fast tilsatt 
personell ved avdelingen. 

67 

I 1987 ble det sØkt om prosjektmidler på i alt kr 875 000,
fordelt på 14 prosjekter. Det ble tildelt kr 80 000,- til 3 
prosjekter. Dette er en betydelig reduksjon fra tidligere år, 
idet en i 1985 hadde kr 135 000,- til disposisjon, mens 
belØpet i 1986 ble redusert til kr 125 000,-. Dersom den 
faglige aktiviteten i tilknytning til forvaltnignen av 
etablerte verneområder og truede arter og til planleggingen av 
nye slike skal kunne opprettholdes, landskap, konsekvenser av 
senkingstiltak, vegbygging og andre naturinngrep), må 
tildelingen av prosjektmidler Økes betraktelig. 

Budsjettet for forvaltning av verneområder (oppsyn, merking og 
skjØtsel) er i 1987 kr 635 800,-. Nasjonalparkforvaltnignen, 
osm ivaretas av DSS, er ikke medregnet i dette belØpet. Når 
verneplanene for kvartærgeologiske forekomster, fossilfore
komster og edellauvskogområder blir gjennomfØrt, vil antall 
verneområder antagelig bli tredoblet. på grunn av områdenes 
stØrrelse, beliggenhet og karakter vil det bli omfattende 
utgifter til merking, men relativt sett mindre utgifter til 
oppsyn. Det er imidlertid realistisk å regne med at forvalt
ningsbudsjettet må 2-3-dobles i lØpet aven 4-årsperiode. 



2.1.3 HOVEDFELT VILTFORVALTNING 

1. ELGFORVALTNINGEN 

1 .1. St.atus 

Gjennom rettet avskytning ble elgstammen i perioden 1970/71 -
1985/86 bygget opp slik at årlig uttak Øket fra 1200 til ca 
7500 dyr. Nå felles hver tredje norske elg i Hedmark. I 
tillegg til rettet avskytning har også gunstig beiteutvikling 
som fØlge av skogbrukets flateskogbruk medvirket til 
elgutviklingen. 

Fylkets bestand teller fØr jakt ca 22 000 dyr. stammen 
produserer årlig 1,1 mill kg kjØtt til en verdi av ca 50 mill 
kr årlig (renten/avkastningen). Elgkapitalen blir med dette 
etter 5% på ca 1 milliard kr. Ca 8 000 jegere tar del i 
elginnhØstningen årlig. Bestanden ligger tett opp under og 
delvis noe over bæreevnen. Dette fØrer til at skadepresset 
generelt er moderat eller tålelig, mens det lokalt er for 
sterkt såvel på skog som innmark. En bestand over bæreevnen 
kan også fØre til at bestandens kondisjonsnivå senkes, at yngre 
dyr kommer senere i brunst osv. Kollisjoner mellom elg/tog/bil 
har i Hedmark et omfang som ligger lavere enn forholdet stamme/ 
trafikk skulle tilsi, dvs. 2-3% av jaktuttaket, mens 
landstallet ligger rundt 5%. 

1.2. Handlingsplan 

optimalisere elgproduksjonen/jaktuttaket - hensett til bæreevne 
og skadegrad på skog/innmark. 

1.3. Tiltak/virkemidler 

Lov og forskrifter og rettet avskytnng er fundamentalt. 
Videre: Tellinger, bestandsanalyser, merkinger, kondisjons-
analyser, beiteregistreringer osv. . 
Mer lokalt: GjØdslingsforsØk, hogstavfall av furu som elgfor, 
dyrking av vier i myrer, toppkutting av småfuru, ledegjerder 
mot veg/jernbane, driftsplaner, elgregioner, informasjon. 

Arlige, riktige uttak er ressursmessig helt avgjØrende. 

1.4. Aktiviteter 

Rettet avskyting: 

- Styrke og stabilisere eldre ku-vern mellom 15 og 5%. 
- OverfØre stØrre uttak på kalver og 1,5 åringer. 
- Registreringsmetoder utprØves, kfr. "Set.t elg". 
- Registrere beitetilgang- skader. 
- FØlge opp elgmerkingen i Asnes og Rendalen, vel 30 elg. 
- Nytt prosjekt elgmerking i Midt-Hedmark, har som mål å merke 

ytterligere 60 elg. 
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De mer lokalt baserte skade forebyggende tiltak (gjødsling, 
reising av hogstavfall, ledegjerder osv) må fØlges opp. Disse 
prosjekter kan tilgodesees med tilskott fra Viltfondet (lokale 
vilttiltak) . Organisering/etablering av driftsplanområder vil 
sikre store, rasjonelle forvaltningsenheter. Samarbeidet med 
Utmarkslaget i Hedmark fortsetter. 

Samordnet elgjakt over flere kommuner (regioner) er med på å 
utvikle forvaltningsenheter og samarbeid. Informasjon og 
mØtevirksomhet vil være viktig i forbindelse med alle tiltak 
som er nevnt foran. 

2. VILLREINFORVALTNINGEN 

2.1. Status 

I Hedmark ligger helt eller delvis fØlgende villreinområder: 

- Rondane SØr 
- Rondane Midt 
- Rondane Nord 
- SØlenkletten 
- KnutshØ 
- Tolga Østfjell 
- Forelhogna 

Villreinjakta utøves i 10 av Hedmarks 22 kommuner. I 1985 ble 
det i fylket felt 967 dyr, en fellingsprosent på 64. Dette 
utgjør snaue 10% av villreinuttaket på landsbasis. Stammen fØr 
jakt ligger trolig mellom 3-4000 dyr. Ca 1 650 jegere deltar 
årlig. Rimelig godt forhold mellom beitetilgang og bestands
stØrrelse i de ulike områder. 

I enkelte villreinområder, eller i deler av villreinområder 
utøver friluftslivet et betydelig press på arten, særlig i 
kalvingsområder. 

Om radioaktiviteten hos blant annet villrein, se pkt. 9.1. 

2.2. Handlingsprogram 
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- Optimalisere villreinproduksjonen/uttaket hensett til bæreevne. 
- Villrein settes ut i nye områder, f.eks. Fonnåsfjellet og 

Hummelfjell/Sålekinna. 
- Hindre konflikter mellom villreinen og andre tilstØtende 

brukerinteresser. 

2.3. Tiltak/virkemidler 

- Lov om forskrifter og rettet avskytning. 
- OverfØring av villreinforvaltningen til viltnemndene, slik 

all annen storviltforvaltning er overfØrt. 
- Vern av kalvingsområder (Viltlovens § 7) styring av ferdsel. 
- Vurdere/analysere villreinområdenes bæreevne i forhold til 

beitetilgang. 
- Bestandsanalyser, tellinger (antall og struktur). 



2.4. Aktiviteter 

- Legge villreinen inn under viltnemndenes administrasjon. 
- FØlge opp arbeidet med å introdusere villrein i nye, egnede 

områder. 
- Omlegging av turistveier slik at ferdselen faller mest mulig 

utenfor kjerneområder (kalvingsområder) for villrein. 
Samarbeide blant annet med turisforeningene. 

- Oppfølging av radioaktivitetsmålinger i våre villreinområder 
har hØY prioritet. 

3. HJORTEFORVALTNINGEN 

3.1. Status 

Hjorten finnes mer og mindre spredt over store deler av fylket. 
Særlig er Nord-Fylket v/kommunene Tynset, Tolga, Os, Alvdal og 
delvis Folldal, hjorteområdet. 

10 kommuner har fått innfØrt jakt på hjort: Os, Tolga, Tynset, 
Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, Ringsaker, Stange og 
Asnes. Det årlige uttak i fylket er lite, bare 5 - 10 dyr. 
Ingen egen hjortejakt, men med tilfeldig felling under 
elgjakten. Bestanden varierer sterkt i takt med graden av 
vinter. Kombinasjonen mye snØ og sterk kulde virker sterkt 
desimerende. 

3.2. Handlingsprogram 

A utnytte optimalt den begrensede nisje hjorten synes å ha i 
Hedmark. Det virker ellers urealistisk å arbeide for å utvide 
denne nisje i og med at den er klimatisk betinget. 

3.3. Virkemidler 

Fortsette med sammenfallende jakttid for hjort og elg. 
Muligens vinterforing der forekomsten skulle tilsi det. 

4. RADYRFORVALTNINGEN 

4.1. Stat.us 

Rådyret er utbredt over det alle meste av fylket, helt opp mot 
8-900 m o.h. StØrrelsen på bestanden er vanskelig å estimere, 
men antagelig større enn folk vil tro. FØr jakt i normalår, 
kanskje opp mot 15 - 20 000 dyr. Det tillates årlig felt ca 
5-6000 dyr. 

Fellingsprosenten er offisielt svært lav. Uttrykket offisielt 
indikerer en stor sannsynlighet for at adskillig uoffisiell 
jakt på rådyr foregår. 

I strenge vintre, dvs. snØrike og kaldre vintre, omkommer en 
betydelig del av hØstbestanden. Rådyret er i hovedsak en 
viltart knyttet til kulturlandskapet, der bestanden når de 
største hØyder. Generelt er bestanden størst der snØlaget er 
minst og der temperaturen samtidig er hØyest, dvs. i 
kyststrØkene rundt Oslo-fjorden. 
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4.2. Handlingsprogram 

Effektivisere beskatningen slik at den noe labile forekomst kan 
tas ut når den er der. (Øke bestanden ved utstrakt 
vinterforing har ingen hensikt så lenge hØstningen er et delvis 
ulØst problem). 

4.3. Tiltak/virkemidler 

- utstrakt informasjon om rådyret som viktig ressurs 
- Effektivisere beskatningen: Bruk av saktejagende, lavbente 

hunder, utviklingen av "klikk"-jakt særlig i og opp mot kul
turlandskapet 

- En kombinasjonsjakt med elgjakt bØr vurderes 
- Utvikling av den innfØrte sommerjakt på råbukk. 

5. BEVERFORVALTNING 

5.1. Status 

Fylkets beverbestand teller flere hundre dyr. Dagens store 
bestand har særlig utviklet seg de senere 20-30 år. Hovedut
bredelse langs Glomma og Trysilelva med bieiver (se vedlagte 
fylkeskart side 73). 

Som en årsak til beverens framgang igjen, synes noen å se en 
sammenheng mellom denne og slutten på tverrelvflØtingen. Det 
faller sammen i tid. 

Hedmark har tidligere hatt utbredte stammer av bever. FØlgende 
kommuner har i dag fått innfØrt jakt/fangst på Bever: os, 
Tolga, Engerdal, Alvdal, Rendalen, Trysil, Amot, Elverum, 
Våler, Asnes og Grue (fra 1987). Beveren er gjennom sitt 
gnagende og oppdemmende levesett en utpreget skadevolder på 
skog innmark. Det årlige uttak antas å ligge et sted mellom 
150 dyr og 200 dyr. Trysil dominerer i denne sammenheng med ca 
100 dyr i 1985/86. 

5.2. Handlingsprogram 

En best mulig utnytting av den ressurs beveren representerer i 
form av skinn og kjØtt. 

Minimalisere skadene på skog/jord. 

5.3. Tiltak/virkemidler 

Lov og forskrifter (viltlovens § 13). 
Bestandsanalyser og tellinger som grunnlag for forvaltningen. 
Kursing og informasjon. 

5.4. Aktiviteter 

Den kursvirksomhet som de siste årene har vært drevet særlig 
blant viltnemnder og andre interesserte fØlges opp. Hindre 
utbredelse inn i potensielle, stØrre skadeområder gis Økt 
innsats. 
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6. SMAVILTFORVALTNINGEN 

6.1. Status 

Viser til oversikt over gj.snittlig jaktutbytte for de 
viktigste småviltarter i perioden 1980/81 til 1984/85. 
Produksjonen for småviltet antas i snitt minst å ligge 2-3 
ganger hØyere enn jaktuttaket: 

Storfugl: 3 000 
Orrfugl: 4 100 
Rype: 34 100 
Jerpe: 2 500 
Duer: 12 100 
Ender: 10 600 
Hare: 12 000 
Rev 4 700 

Av småvilt felles det i Hedmark årlig i alt 134 000 stk. 

Produksjonen er for de fleste småviltarters vedkommende 
gjenstand for til dels store svingninger fra år til år. Det er 
toppår for skogsfugl 1986, for rype i 1985/86. Etter gode 
hareår synes nå bestanden å være på retur. 

Reven har vært plaget av reveskabb i noen år og bestanden har 
vært redusert, men er nå på vei oppover igjen. Ringduen har 
vært og er fortsatt inne i en sterk periode. Men jaktuttaket 
bedØmmes som ubetydelig i forhold til antatt produksjon. 

Andeforekomsten er jevnt god, hensett til de naturlige forhold. 

Småviltet er generelt sett den viltgruppe som i særlig grad byr 
seg fram som jaktunderlag for almenheten. Det er også den 
jaktandel som i tillegg til tynningen eller ressursuttaket, har 
betydelige rekreasjonsmessige elementer i seg. 

6.2. Handlingsprogram 

En optimal utnyttelse av produksjonen hensett såvel til 
ressursen kjØtt og skinn som til hØstningens rekreative sider. 

6.2. Tiltak/virkemidler 

Sikre artenes leveområder mot 
ressurspartnere som skogbruk, 
utmarksutnytting. Organisere 
rasjonelle viltstellområder. 
pkt. 16. 

uheldig påvirkning fra 
intenst friluftsliv og annen 
mindre enheter til større, 

Ad. viltstell-tiltak se 

7. FORVALTNINGEN AV STORE ROVDYR 

7.1. Status 

Hedmark fylke har forplantningsdyktige stammer av bjØrn, jerv, 
ulv og gaupe. 

Hedmark er landets bjØrnefylke nr 1. BjØrnestammen har dype 
røtter inn på svensk side, men den norske andelen anslåes til 
30 - 40 dyr (kfr. viltrapport 31). 
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Det blir år om annet utstedt fellingstillatelser for bjØrn som 
gjør skade. Disse fellingstillatelser er bare i liten grad 
blitt utnyttet. Jaktuttaket har i særlig grad rammet yngre 
hannbjØrner. 

på tross av liten lovlig avskytning er det svake, om enn noen 
tegn, som rØper særlig vekst i bjØrnestammen på norsk side. 
Med det forhold som rår mellom distriktet og bjØrnen er det 
ikke rimelig å anta at det foregår særlig ulovlig jakt. Fylkets 
bjØrner holder seg fortrinnsvis i Trysil og Engerdal, med 
jevnlig streif inn i Amot, stor-Elvdal, Rendalen, Elverum, 
Våler/Asnes. I det hele tatt er bjØrn observert på en rekke 
steder innen Øst-Norge de senere år. 

- Jerven 

har antagelig fast tilhold rundt Femund/Sylen-området og det 
foregår antagelig yngling i området. Et annet jerveområde -
eller deler av et område - finnes i Rondane og særlig på 
Folldalsiden. 

Streif av jerv har ikke sjelden forekommet på vårparten fra 
Rondane og Femundsområdet sØrover i LØten, Elverum, våler og 
SØr-fylket ellers. Men noen forplantning i disse sØre 
områdene ansees ikke trolig og er til nå ukjent. 

- Ulven i Hedmark må oppfattes som svensk-norsk. Om stammen 
såvidt kan kalles levedyktig er det 3 ganger registrert 
forplantning på norsk side, nemlig i 1983, -84 og -85. For 
1986 er det d.d. ikke bekreftet forplantning av ulv i 
grenseområdet. Det behØver ikke bety at forplantning ikke 
har funnet sted. 

Antall ulv som leilighetsvis utnytter arealer i Hedmark er 
anslått til noe mellom 4 og 8. 

- Gaupa har de siste 10-20 årene vært mer vanlig i fylket enn 
bjØrnen. Sikre områder for gaupe synes å ha vært Rendalen/ 
Stor-Elvdal samt Asnes, Våler og Grue. 
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HØsten 1986 ble det felt to gauper i fylket. En ble skutt ved 
Atna og en i nærheten av Brumunddal. Det har vært hevdet at 
gaupa, særlig på svensk side, skal ha gått noe tilbake. 
Antall observasjoner på norsk side synes mere uklart. 
Bestanden på fylkesplan kan bare rent skjØnnsmessig antydes 
til et sted mellom 40 - 75 dyr. 

Hovedårsaken til at de fire store rovdyra er inne i en ganske 
sterk periode, må sees i sammenheng med oppgangen i hjortevilt
stammene, særlig for elg de senere 15 - 20 år. 

7.2. Handlingsprogram 

oppgaven går i korthet ut på å sikre de fire store rovdyra i 
levedyktige bestander (kfr. viltrapport nr 39). 

Konflikter mellom de store rovdyra og husdyr-/tamreindriften 
må minimaliseres og ikke minst må tilstrekkelige erstatnings
belØp bygges inn i forvaltningsopplegget. 



7.3. Tiltak/Virkemidler 

Registreringer på fylkesnivå, særlig hva gjelder tallet 
forplantninger årlig for bjØrn, ulv, jerv og gaupe. 

Samarbeide med svenske myndigheter både hva angår 
registreringer og forvaltning av særlig bjØrn, ulv og gaupe. 

Felling av individer som gjør skade. 

Lisenser til slik felling bØr under bestemte forutsetninger av 
forvaltningsmyndigheten utstedes på forhånd. For å få mere 
kjennskap til artenes bruksområder vil det bli utfØrt radiomer
king av bjØrn og ulv i grenseområdene i samarbeide med svenske 
forvaltnings/forskningsmyndigheter. 

8. FORVALTNINGEN AV ROVFUGLENE 

8.1. Status 

Langt de fleste rovfugler hØrer til i fylket. Av dagrovfugler: 
Vepsevåk, myrhauk, hØnsehauk, spurvehauk, musvåk, fjellvåk, 
kongeØrn, fiskeØrn, tårnfalk, dvergfalk, lerkefalk, jaktfalk, 
(ikke vandrefalk p.t.) 

Av ugler: Hubro, haukugle, spurvugle, kattugle, slagugle, 
hornugle, jordugle og perleugle. 

Innenfor de årlige naturlige fluktuasjoner, må de 12 dagrov
fugler og 8 uglearter P.t. kunne regnes som sikre arter i 
fylkets rovfuglfauna. 

8.2. Handlingsprogram 

For alle rovfuglartene 
deres livsbetingelser. 
eller husdyr må ansees 
handlingspro~ram. 

8.3. Tiltak/virkemidler 

under ett går oppgaven ut på å sikre 
Den skade rovfuglene påfØrer vilt og/ 

så beskjedent at den ikke utlØser noe 

Lovverket er rimelig bra. 

en ser ellers ikke bort fra behov for en viss avgrenset 
overvåking f.o.m. mai t.o.m. august av f.eks. reir/oppvekst
området til kongeØrn, jaktfalk og særlig vandrefalk fra den 
tid arten igjen måtte være i fylket. (Egg og unger av disse 
arter er meget etterspurte internasjonalt). Verneansvaret 
kunne kanskje koples til en type skogfjelloppsyn. 

- også vern mot fjerning av skog/trær innen og tett opp mot 
reirplasser til de viktigste rovfuglartene kan bli en del av 
skogbruksansvaret. 
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- utvikling av vegetasjon i tilsvarende områder kan på samme 
måte bli en del av skogbruksansvaret. 

8.4. Aktiviteter 

, 
9. RADIOAKTIVITET - VILT - 1986 

9.1. St.atus 

Fylkesmannens miljØvernavdeling - vilt - har engasjert seg 
sterkt i dette problem. Det har vært et utstrakt samarbeide 
med blant annet fylkesveterinæren og byveterinæren. 

Det radioaktive nedfallet rammet deler av Hedmark i april. Det 
var særlig de hØyere områder som fikk denne radioaktive 
nedbØren. Disse områder blir i særlig grad brukt av villrein 
og rype. Men også de hØyeste elgmarker ble påvirket en del. 

Som materialet viser lå verdien for elg så lavt at jakten i 
1986 kunne gå normalt. 

Reinen har vist vesentlig hØyere verdier enn den oppsatte 
grenseverdi på 600 bq/kg. Verdiene lå fra 800 til ca 38 000 
bq/kg. Den lavbeitende reinen har fått Øket sitt radioaktive 
innhold utover hØsten og det antas å ville Øke fortsatt utover 
hØsten og vinteren 1986-87. I brev fra Landbruksdepartementet 
av 20. november 1986 er tiltaksgrensen for innhold av radio
a]{tivt cesium i kjØtt av tamrein og vilt hevet t.il 6 000 Bg/kg. 

Med unntak av enkelte målinger, viser prØvene for småvilt 
relativt lave verdier og småviltjakten er gjennomfØrt uten 
restriksjoner. 

9.2. Handlingsprogram 

FØlge med i den radioaktive utviklingen i de hØyereliggende 
viltmarker i åra som kommer. 

9.3. Tiltak/virkemidler 

OppfØlging av prØvetaking. Samarbeide med aktuelle myndigheter. 
Dette vil om mulig forsterkes. Informasjon til publikum i 
videste forstand. 

10. VILTET OG DETS LEVEOMRADER 

10.1. Status 

Presset mot viltets leveområder fra brukerinteresser (skogbruk, 
jordbruk og friluftsliv) bedØmmes som tålelig, sett under ett. 
Rundt byer og tettsteder derimot er presset fra friluftslivet 
fØlbart. Det samme må sies om presset fra friluftslivet mot 
villreinens kalvingsområder, særlig i deler ~v Rondane SØr og 
særlig i de år da snØen ligger langt inn i kalvingstiden. 
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RADIOAKTIVT NEDFALL 
(BAKKEMÅLINGER AV GAMMASTRÅLING) 

FORELØPIG TOLKNINGSKART - VESENTLIG BASERT 
PÅ BILMÅLING . 

TEGNFORKLARING 

~ UNDERSØKTE VEIER 
[;:;:::::;:;:;:;:;l 300 - 500 ils 

1::::::::::::::::::::::1 > 500 ils 

GAMMASTRÅLING I IMPULSER PR. SEK. [ils) REFERERER TIL SCINT/LOMETER 

AV TYPE SAPHYMO. MALINGENE ER UTFØRT FRA 6.- 30. MAI. 

VERDIENE ER OMREGNET TI L 10. MAI BASERT PÅ DAGLIGE MALINGER 
I TRONOHE1M. 

M!:ST VANLIG BAKGRUNN FRA NATURLIG STRÅLING 
NATURLIG STRÅLING I GRANITT - OMRÅDER 

20-70 ils 

50-100 ils 
NATURLIG STRÅLING I OMRÅDER MED FORVITRET ALUNSKIFER 100 -200 ils 
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KOMMUNE DATO' ART BECQU 
EREL 

HEDMARK VALER 180686 ELG 314 

r- STOR ELVDAL HARE 210 ("'li 
HARE 937 
VILLREIN 13900 

070786 VILLREIN 13828 
140786 VILLREIN 21987 
140786 VILLREIN 38029 l 

140886 VILLREIN 4700 
150786 VILLREIN 804 

-........:..:...,:. 

150786 VILLREIN 6948 
150786 VILLREIN 8164 
160786 VILLREIN 5755 
160786 VILLREIN 11330 

RENDALEN VILLREIN 17610 
030886 VILLREIN 12100 

TOLGA 020886 VILLREIN 780 
020886 VILLREIN 876 
020886 VILLREIN 1613 
020886 VILLREIN 3000 
150786 ELG 280 
290786 RYPE 60 
290786 RYPE 105 

'. 310786 RYPE 190 

TYNSET ELG 236 
VILLREIN 1130 

140786 HJORT 141 
180686 ELG 182 

ALVDAL 140786 VILLREIN 3876 
140786 VILLREIN 5266 
150786 VILLREIN 34788 
150786 RAVN 1130 

FOLLDAL VILLREIN 7700 
VILLREIN 9200 
RUGDE 699 
RUGDE 918 
RUGDE 1014 
RUGDE 1347 

060886 LIRYPE 90 
110886 VILLREIN 5860 
140686 RADYR 934 
160686 LI RYPE 1163 
160786 RYPE 160 
200786 SJØORRE 440 
230786 HARE 275 



-

KOMMUNE 

OS 
TOLGA 
TYNSET 
TYNSET 
FOLLDAL 
ALVDAL 
ALVDAL 
RENDALEN 
RENDALEN 
ENGERDAL 
ENGERDAL 
STOR-EL VDAL 
STOR-EL VDAL 
AMOT 
AMOT 
AMOT 
AMOT 
TRYSIL 
ELVERUM 
RINGSAKER 
RINGSAKER 
STANGE 
STANGE 
VAL ER 
VAL ER 
VAL ER 
VAL ER 
VAL ER 
ASNES 
SØR-ODAL 
SØR-ODAL 
SØR-ODAL 
FOLLDAL 
FOLLDAL 

MALING AV RADIOAKTIVITET I ELG 
FRA HEDMARK 

DYR DATO 

ELG AUGUST -86 
ELGKALV JULI -86 
ELG 180686 
ELGKALV SOMMER -86 
ELG SEPT. -86 

ELGOKSE 1 AR 160886 
ELGKALV 180886 
ELGKOLLE 150886 
ELGKOLLE 1 AR 150886 
ELGKOLLE 1 AR 150886 
ELGKAL V / KU 180886 
ELG HØST -86 
ELG HØST -86 
ELGKU 070786 
ELGKALV 250886 
ELG 1883 

ELG 1885 

ELGOKSE 040786 
ELG 300686 
ELGKU 070886 
ELGOKSE 1 AR 110886 
ELG 1 AR 190686 
ELGOKSE 2 AR 220686 
ELG 180686 
ELGOKSE 2 AR 250686 
ELG 270686 
ELGOKSE 1 AR 130786 
ELGOKSE 130786 
ELGOKSE 040786 
ELG JUNI -86 

ELG JULI -86 
ELG 1885 

ELGKU 080786 
ELGOKSE 1 AR 280886 

80 

BQ/KG 

65 

280 
182 

236 

48 

364 

354 

88 

310 
587 

227 

280 
60 
20 

185 

18 

18 

33 

30 
184 

IKKE MALBART 
6 

40 
314 

IKKE MALBART 
14 

22 

IKKE MALBART 
IKKE MALBART 

43 

26 

11 

280 
280 



10.2. Tiltak/virkemidler 

I viltlovens kap. I, § 1: "Vil tet. og vil t.et.s leveområder skal 
forvaltes slik ....... " blir det fokusert avgjØrende på 
viltets vilkårsgrunnlag. 

Skogvern lovens formålsparagraf presiserer at det skal tas 
hensyn til planter og dyr. 

I medhold av formålsparagraf 1, i naturvernloven samt § 14 om 
dyrearter eller dyresamfunn som står i fare for å forsvinne, 
kan leveområdene sikres. 

I Hed~ark har vi for tiden særlig et større prosjekt som går 
på viltets leveområder: 

10.3. viltbiotoper/skogbruk 

En litteraturstudie, særlig over Nordisk litteratur, utgjør 
bakgrunnstoffet for prosjektet, som gjennomfØres i nært 
samarbeide med skogbruket. Hensikten er å innarbeide vilt
interessene i skogbrukets driftsplanlegging. Viltinteressene 
omfatter særlig de generelle viltbiotophensyn, men også de 
artsspesielle. Prosjektet er planlagt ferdig i 1987. 

ForØvrig er en serie tiltak i gang, i grensesonen skogbruk/ 
viltstell, for å redusere elgskader i skog. Dette skjer blant 
annet i samarbeid med ESS-prosjektet. 

Blant annet kan vi her nevne: 

- oppreising av hogstavfall for elg (tynningsvirke av furu) 
- gjØdsling av bjØrk 
- planting av vier i myr 
- dyrking av elgfor i kraftgater 
- forbedring av rypas biotoper 
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- avsette egne markavsnitt med tanke på produksjon av kun elgbeite. 

10.4. Viltområdekart 

Kartleggingen ble påbegynt hØsten 1986. Store deler av SØr
fylket er ferdig. Hovedvekten legges på registrering av de 
spesielt viktige viltområder. vilt her brukt i videste forstand. 
Denne materialinnsamling skjer via møter/intervjuer med kjent
folk eventuelt supplert med egne registreringer i felt. Lokale 
registreringer av ulike arters biotoper kan være til hjelp i 
dette arbeidet. I tillegg til selve viltkartet, blir det 
utarbeidet en rapport om viltforholdene i den enkelte kommune. 

11. VILTSKADER 

11 . 1. St.a tus 

Hedmark er det desidert største viltfylket. At også de skader 
viltet gjør er store i landssammenheng er rimelig. Dette 
gjelder hjorteviltet og de store rovdyrene. Det er særlig 
elgen som gjør skader lokalt både på skog og innmark. 



Skogskadene er generelt små hensett til den store elgbestanden 
som vinterstid teller ca. 14 - 15 000 dyr og sommerstid over 
20 000. Lokalt, i såkalte vinterbeiteområder, kan skadene på 
furuforyngelse bli store som i deler av Asnes og Rendalen. 
Innmarksskadene er de siste 4-5 år blitt mindre, i takt med en 
noe redusert bestand. på den annen side har de skadelidte, 
etter hvert lært å sØke erstatning i større grad enn fØr. 
Antall sØknader i perioden 1982-86: 

82/83 

66 

83/84 

75 

84/85 85/86 

78 150 

For 1986 får Hedmark 22% av totale skadeerstatninger. Dette 
er i forhold til innbetalt fellingsavgifter for elg/hjort. 

11.2. Handlingsprogram 

I hovedsak skal hjorteviltstammene reguleres slik at 
skadepresset oppfattes av de skadelidne som rimelig. 

11.3. Tiltak/virkemidler 

Hjorteviltforskriftene av 1983. 

Forebyggende tiltak: 

- regulere uttaket ved justering av minstearealene og 
ytterligere bruk av 50% opp/ned på arealet. 

- felling av skadegjØrende individer 
- vinter jakt på særlig elg i større skadeområder i skog 
- bruk av elektriske gjerder i innmarkssammenheng 
- bruk av større forvaltningsområder 

Om skader store rovdyr gjør vises til pkt. 7. 

12. VILTNEMNDENE 

12.1. Status 
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Viltnemndene (22) står sentralt i den lokale viltadministrasjon. 
Aktivitetsnivået er stort. Særlig krever hjorteviltforvaltningen 
mye tid, herunder tilvaretagelse av fallvilt, med en kostnads
ramme på kr 436 600,- i 1985/86. 

Viltnemndenes budsjett for 1986 var kr 327 000,-. Et flertall 
(16) av viltnemndene har representant for skogoppsynet som 
sekretær. MØteaktiviteten ligger rundt 3-4 pr. år. 

- en representant for hver av de 5 regioner i fylket utgjør 
viltnemndenes arbeidsutvalg for Hedmark. Utvalgets oppgave 
er av særlig rådgivende og koordinerende art. Mer sjelden 
blir utvalget også benyttet av ON i hØringssammenheng. 
Utvalget har 2-3 møter årlig. 

- FellesmØtet for viltnemnder holdes en gang årlig. 2-3 repres
entanter for hver viltnemnd møter. Betydningen ligger nok på 
det koordinerende plan, det bidrar til en mest mulig 
samordnet holdning til viktige saker nemndene skal ta seg av. 



- RegionmØter 

Fylket består som nevnt av regioner og alle saker som har en 
klar regional karakter blir behandlet i regionmØter. Maks 
1-2 møter årlig. 

12.2. Handlingsprogram 

Arbeide for å bedre viltnemndenes økonomi og styrke 
arbeidsevnen. 

12.3. Virkemidler 

Blant annet fast sekretærordning for viltnemndene. 

- innfØring av mØtegodtgjØrelse. 
- styrking av administrasjonsbudsjettet 

13. ALMENHETENS JAKTADGANG 

13.1. Status 

Hedmarks totalareal er 27 mill daa. Pr. 1.4.1986 var antall 
småviltjegere 13 000. Bak hver småviltjeger står det ca 2000 
daa. (Det er grovt regnet det dobbelte areal i forhold til det 
man antar småviltjegere i skog behØver). 

Antall jegere totalt i fylket pr 1.4. 1986 ligger på 17 400. 
Etter vanlige krav til areal bak hver jeger i skog, har fylket 
plass til ca 22 000 småviltjegere. Dvs. at det kan tåles en 
import på 6-7000 småviltjegere om hele jaktarealet i fylket 
blir lagt til rette, dvs. organisert og nyttet ut. 

Hedmark er som konklusjon et klart overskuddsfylke når det 
gjelder muligheter for småviltjakt. 

14. JEGERPRØVEN 

14.1. Status 

Etter forsØksåret -85, ble jegerprøven gjort obligatorisk 
f.o.m. jaktåret 1986/87. 

I Hedmark har viltnemndene av fylkesmannen vært overlatt 
avviklingen av teoretisk eksamen. Fylkesmannen har stått for 
distribusjon av materiale, drevet utstrakt informasjon og 
service, koordinering av eksamensavviklingen, samt behandling 
av sØknader om utsettelse av praktisk del. 

I så og si alle kommuner har prØven vært arrangert siste år. 
Ca 300 kandidater har vært opp til 1. gangs teorieksamen. Også 
1986 bærer preg av prØveår med en del innkjØringsvansker. 

Tallet er ellers lavt og skyldes trolig at mange på .forhånd i 
(1985/86) betalte jegeravgiften og gikk dermed direkte inn i 
jegerregisteret. 

I årene som kommer antar vi at det ca årlige antall vil ligge 
rundt 1000 kandidater eller vel så det. 
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14.2. Handlingsprogram 

Oppgaven går ut på å gjøre jegerprøven så god og aviklingen så 
rasjonell som mulig. 

14.3. Tiltak/virkemidler 

Informasjon. 

Koordinering av faste eksamensdager og ellers gjøre alle 
rutiner så faste som mulig. 

15. VILTFARMER 

1.5.1. Status 

Det siste år har det røpet seg en stadig større interesse for 
viltfarming. Det er en parallell til havbruket som har vokst 
raskt omkring ørret/laks. 

på viltsiden er det planer om farming av hjort, elg og 
storfugl i fØrste rekke. Slik domestisering av vilt har som 
forvaltning ikke noe med viltstell å gjøre, men det vil avkreve 
visse, nye holdninger blant annet i konsesjonssammenheng. 

15.2. Handlingsprogram 

Viltstellet utvikler sin holdning til en domestisering/farming 
av vilt. 

16. VILTFONDET - DISPONERINGER TIL TILTAK 

16. 1 . Status 

SØknadsmengden har Økt de siste par år. HØsten 1986 fikk vi 
inn nesten 60 sØknader (mot 34 i 1985), til tiltak i 1987. 

Bevilget belØp til tiltak i fylket 1986 var kr 389 000,- mens 
summen for neste år trolig blir rundt kr 420 000,-. 

Fylkesmannen har en rekke kriterier å holde seg til under pri
oriteringen blant sØknadene, blant annet DN, Viltkontorets LTP 
og vedlgt.e "moment.liste". Disse kriterier utgjør dagens 
faglige bærebjelker i viltstellet. 

Nytt av 1987 blir at fylkesmannen også foretar den endelige 
prioriteringen. Hvert fylke blir tildelt en sum etter en 
fordelingsnøkkel. Og av denne sum skal organisasjonene ha 
minst 25% (dvs J.F.F. utmarkslag, osv. osv.). 

Fylkets tiltaksbudsjett for 1987 vil bli meget trangt sett i 
forhold til at to store prosjekter (viltområdekartverket og 
viltbiotoper/skogbruk), forventes avsluttet. 
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16.2. Handlingsprogram 

Arbeide for at bare faglig forsvarlige sØknader støttes. 
organisasjonenes andel må ikke imØtekommes i strid med 
gjeldende kriterier/prinsipper. 

- sikre Hedmark en andel som står i forhold til fylkets 
stØrrelse og dominans som vilt/jaktfylke. 

- De tiltak som skal gjennomfØres i fylket på de ulike 
fagområder, de bØr i størst mulig grad styres faglig av 
fylkesmannen eller den han bemyndiger. 

16.3. Tiltak/virkemidler 

Hvert år å informere organisasjonenes fylkesavdelinger om 
rammene sØknadene skal holde seg innenfor. Fylkesavdelingene 
prioriterer deretter blant sine lokallagssØknader fØr de 
oversendes fylkesmannen. 

17. OPPGAVER OG RESSURSBEHOV 

17.1. Status 

Som det går fram er oppgavebredden i fylket stor. De fleste 
viktige arter som elg, rein, rådyr, bever osv. opptrer tallrikt 
og utlØser store forvaltningsoppgaver. Verne/forvaltningsopp
gaver for bjØrn, ulv og jerver av meget omfattende karakter. 
Behovet for en fast person når det gjelder forvaltningen av de 
store rovdyr i fylket, er klart til stede. Vi ser det slik at 
denne oppgaven naturlig ligger til viltseksjonens arbeidsområde. 

- Fylket er så desidert vilt/jaktfylket i landet. 
- Verdien av årlig viltuttak overstiger 50 mill kr årlig 
- Viltkapitalen som skal/må forvaltes ligger rundt 3/4 milliard 
- I tillegg til disse hovedfelter skal viltkonsulenten også 

avse tid til offensiv tenkning og oppgave/prosjektutvikling. 
- Omfanget av virksomheten framgår også av det faktum at ca 9% 

av årlige journalfØrte brev ved fylkesmannsembetet går til 
viltkonsulenten. 

- I tillegg til denne mer ordinære saksbehandling, kommer hele 
rekken av delegasjoner fra DN til fylkesmannen. Den siste 
delegasjon omfatter behandling av hjorteviltskader på 
innmark. I 1985/86 dreier det seg om ca 150 saker og et 
samlet erstatningsbelØp på rundt kr 300 000,-. 

- Videre kommer budsjettering, kontroll og rapportering av de 
p.t. ca 1,5 mill til vilttiltak, fallvilt og ikke minst 
viltnemndenes egen virksomhet. 

- Viltkonsulenten står overfor et omfattende informasjonsbehov 
innen alle sektorer av viltstellet: Viltnemnder, lokallag, 
enkeltpersoner, presse, NRK osv. 

De oppgaver som er nevnt de velges ikke. De ligger der og de 
påkaller kontorets engasjernnet. Elgforvaltningen, skader på 
innmark, radioaktiviteten, vilttiltakene, budsjettarbeidet osv. 
lar seg ikke plassere over eller under en strek. De lider alle 
av at vi mangler ressurser til å gjøre sakene skikkelig. 
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Man skal være oppmerksom på at det innen viltstell ligger store 
forventninger i de mange delfelter. Det skyldes både den store 
betydning og interesse viltstellet har i Hedmark og det skyldes 
også at jegerne årlig bidrar med store belØp gjennom ulike 
avgifter til virksomheten. 

Skjer det ingen endring av mannskapssituasjonen, vil en 
hardhendt prioritering raskt tvinge seg fram. 

Det som da må falle ut er blant annet: 

- Alle framtidige delegasjoner 
- Informasjon via mØter/kurser 
- Offensiv forvaltning i form av nytenkning, planlegging osv. 

Av saker u over streken u kan blant annet nevnes: 

- budsjettarbeide 
- erstatningssaker/hjortevilt 
- eventuell overfØring av villreinforvaltning til viltnemnder/ 

fylkesmenn 
- forvaltning av ikke jaktbare, sjeldne/truede arter kan bli 

svært lavt prioritert. 

Skal som nevnt de muligheter og faglige forventninger som 
ligger i de forskjellige fagfelter av viltstellet bli tatt 
rimelig hånd om, synes en bemanning på minst 3 personer å være 
nødvendig: Viltkonsulent/viltinspektØr, viltkonsulent II og 
rovdyrkonsulent. 
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2.1.4 HOVEDFELT FERSKVANNSFISKFORVALTNING 

2.1.4.1-2. Utfordringer 

Almenhetens adgang til fiske er svært god i Hedmark. Fisket er 
godt organisert, og det selges kort på 84% av arealet. Privat 
grunn dominerer (70%). Det selges kort på 76% av privat grunn. Ca 
52 000 Hedmarkinger (32%) fisker årlig. I tillegg kommer det ca 
30 000 hit for å fiske hvor fisket er et viktig feriemotiv. 

2 Hedmark har 21 327 ferskvann med et samlet areal på 1267 km . De 
store innsjØene MjØsa, Femunden, Storsjøen i Rendalen, Osensjøen, 
SØlensjØen, Engeren, Isteren og Storsjøen i Odalen utgjør 45% av 
det totale ferskvannsareal. Glomma og Trysilelva er de største 
elvene. Det finnes hele 21 fiskearter i fylket. ørret, harr og 
sik har størst betydning. Det finnes endel gode krepselokaliteter 
i sØrfylket. 

Ca 8% av ferskvannsarealet er påvirket av sur nedbØr. Det er et 
relativt hØyt kvikksØlvnivå i fisken i MjØsa. I Øvre deler av 
Folla er det problemer med gruveforurensninger. En meget stor del 
av vassdragene er påvirket av reguleringer. 

Forbygninger, grusuttak, tØmmerfløting og grØfting har forandret 
forholdene for fisken. Vi regner med en mulig fiskeavkastning på 
ca 1 700 tonn. Verdien er langt hØyere enn fØrstehåndsverdien på 
grunn av ringvirkninger i lokal- samfunnet. I Femunden er det 
organisert et næringsfiske etter sik. Ellers i fylket vil 
rekreasjonsfisket være av dominerende betydning. 

Næringsgrunnlaget er generelt godt i de store elvene og i de store 
innsjØene med et langt hØyere produksjonspotensiale for storørret 
enn i dag, men på grunn av forurensninger, kanaliseringer, regu
leringer, vanningsanlegg og grØftinger, er reproduksjonsmulighetene 
sterkt redusert. Det ligger derfor store utfordringer i oppdrett 
av ulike ørretstammer samt biotopforbedrende tiltak i sideelver. 

Driftsplaner for de ~tore innsjøene som tar hensyn til optimal 
utnyttelse av sikressursene, og nØdvendig vern av storørret
stammene, er biologisk komplisert. De nØdvendige registreringer er 
i gang, slik at driftsplaner vil foreligge i lØpet av LTP-perioden. 

2.1.4.3. Mål 

MjØsa 

MjØsa er av stor betydning for nærmiljØet til byene Hamar, GjØvik 
og Lillehammer, og omlandet forØvrig. I tillegg er det et stort 
potensiale som fiskeområde for de større befolkningssentra på 
Østlandet. Det tas derfor sikte på en 3-5 dobling av Ørretbe
standene i MjØsa for å utvikle MjØsa til ~Norges beste Ørretvatn~. 
Dette vil hovedsaklig bli basert på Økt produksjon av Ørretunger 
av Brumunda- og Hunderstammen. 

Glomma 

Det er etablert et eget prosjekt som har som mål å gjøre Glomma 
til en bedre fiskeelv basert på Økt rekruttering av Ørret og harr. 
Det arbeides med å bedre forholdene i viktige sidevassdrag samt 
produksjon av ~Glomma~-fisk. For produksjon av stor settefisk vil 



det være aktuelt å bygge et større settefiskanlegg i LØpet ved 
Rena. storØrretbestandene i Storsjøen og Osensjøen Økes tilsva
rende som i Mjøsa. Det er i dag fisketurisme i området som vil 
kunne Økes betydelig ved bedre tilrettelegging. 

Fisket i vassdraget betyr mye for nærmiljØet i byene Elverum og 
Kongsvinger samt i lokalsamfunnene forøvrig . 

. Trysil vassdraget 
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Laksen er en saga blott i vassdraget. Det arbeides med Økono
miske kompensasjoner for dette med svenske myndigheter som vil 
kunne brukes til fiskestellstiltak i området. Det planlegges 
betydelige tilretteleggingstiltak med sikte på Økt fisketurisme i 
hele vassdraget. 

Kreps 

Den sØrlige delen av fylket har endel viktige krepselokaliteter. 
Status vil bli kartlagt, og tiltak for å styrke de naturlige 
bestander er i gang. Produksjon av krepseyngel for utsetting er 
startet opp, og vil bli videre utviklet. 

Driftsplaner 

For å få til en mere moderne forvaltning er det i gang regi
streringer i endel utvalgte vassdrag ved hjelp av merkinger, 
prØvefiske og ekkoloddregistreringer (Atna, Folldal, Kvikne, 
Isteren, SØlensjØen, storsjøen, osensjøen, Engeren) . 

Kalking 

Det er etablert ca 20 forskjellige kalkingsprosjekter i fylket. 
Øvrige lokaliteter som er av betydning for lokalmiljØet og 
fisketurismen vil bli lokalisert. 

Fiske og nærmiljØ 

Et overordna mål må være et fiskestell og en tilrettelegging som 
Øker betydningen av fritidsfisket i nærmiljØet og fisketurismen 
som grunnlag for Økt aktivitet i kommunene. En begrensende faktor 
i dette arbeidet er en svært beskjeden tilgang på midler og fag
hjelp. Fiskerne fra Hedmark betaler ca kr 1 mill til fiskefondet 
hvor 5-10% tilbakefØres til tiltak. Et hovedmål må derfor være en 
mere rettferdig fordelingspolitikk. 

2.1.4.4. Tiltak 

Utsetting av stor settefisk 

Det tas sikte på å Øke settefiskproduksjonen av MjØsØrret ved de 
etablerte anleggene. Det vil være aktuelt med bygging av et 
anlegg ved LØpet for produksjon av "Glomma"-fisk. Også i Trysil
vassdraget er det aktuelt med Økte utsettinger av stor settefisk. 
I mange vann og vassdrag for øvrig er det behov for stor sette
fisk. 
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Utsetting av stor fisk 

Som kompensasjonstiltak er det gjort forsØk med utsetting av ki
losfisk av ørret i Einunna. Gjenfangstprosenten er 30-50%, og 
tiltaket har gitt en svært god respons. Til tross for at radioak
tivt nedfall var en generell negativ faktor Økte fiskekortsalget i 
området med 20-30%. Dette vil kunne være aktuelt tiltak i flere 
andre vassdrag. 

Utsetting av regnbueØrret og bekkerØye 

Endel lokaliteter er enten for grunne eller for sure til at fisken 
overlever. I slike lokaliteter har vi etterhvert gode erfaringer 
med utsetting av regnbueØrret eventuelt bekkerØye. 

Utsetting av regnbueØrret har gitt meget gode resultater som 
tiltak i nærmiljØet (StavsjØen på Nes), og også for vannkvali
teten. I grunne vatn i nærheten av campingsplasser (Einunn
dalen) har gitt svært positive resultater. 

Utsetting av kreps 

For å styrke endel naturlige bestander vil det kunne bli aktuelt 
med utsetting av krepseyngel kombinert med andre tiltak 
(utfisking, kalking). 

Fisketrapper 

Effekten av de etablerte fisketrappene undersØkes. Det vil kunne 
bli aktuelt med justeringer. Eventuelt stengning av trapper vil 
bli kompensert med bedre tiltak. Det bØr bygges en trapp i 
Julussa. 

Tilgang på fiske 

Fisket er godt organisert, men både regelverk, fisketrygd og kort 
kan være hindringer. Det bØr derfor organiseres større kortom
råder og regelverket bØr forenkles. I enkelte lokaliteter bØr 
fisket være fritt, f.eks. i MjØsa, da dette vil gi en bedre effekt 
som nærmiljØtiltak. 

Biotopforbedrende tiltak 

Et av hovedmålene i Glommaprosjektet er å bedre forholdene i 
sideelvene. Omfattende tiltak for å justere elvelØpene fysisk er 
på gang. Hovedsaklig blir dette konsentrering av elvelØpet i 
eldre tØmmerflØtingsvassdrag og bygging av terskler. 

Kalking 

Aktuelle lokaliteter i de forsuringsrammede områdene kalkes. 



2.1.4.5. Virkemidler i fiskestellarbeidet i Hedmark 

Lovverk 

* Lov om laksefiske og ferskvannsfiske av 6. mars 1964 med 
forskrifter. Kommunale fiskeregler må fornyes/saneres, og 
forenkles. 

* Oppdrettsloven med forskrifter 
* Fjelloven 
* Lov om fiskesykdommer 

Personell 

1 ansatt fiskerikonsulent 
1 engasjert fiskeribiolog til Glommaprosjektet 
1/2 engasjert assistentstilling til Glommaprosjektet Personell 
engasjert på tilfeldige prosjekter, for tiden ca 1 årsverk. 

Annet personell 
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I Hedmark er det ansatt fjelloppsynsmenn i Atna, Folldal, Kvikne 
og Engerdal. I Amot, Stor-Elvdal og Trysil er det ansatt 
utmarkskonsulenter. Hedmark fylkes jeger- og fiskerforbund har 
ansatt sekretær. Det er ca 60 jeger- og fiskeforeninger i fylket 
samt diverse utmarkslag og grunneierlag. Alle kommunene har egne 
innlandsfiskenemnder. 

Økonomi 

* Tilskudd fra fiskefondet 
En sterkt begrensende faktor for fiskestellsarbeidet i Hed
mark er lite midler til engasjering av fagpersonell og til 
tiltak. Med Økt organisering og oppsyn vil potensiell 
inntjening til fiskefondet være 2-3 millioner med nåværende 
fisketrygd (kr 30,-). I dag er inntekten på fiskefondet fra 
Hedmark ca 1 mill., mens vi får tilbakefØrt midnre enn 10%. 

* Tilskudd fra kalkingsfondet. 
* Konsulentrnidler på kap. 1406 
* KonsesjonsundersØkelser 

Informasjon 

Det er sterk interesse fra lokalpresse og lokalradio for fiske
stoff. Populære artikler i NJFF's tidsskrift Jakt og Fiske når en 
stor del av de 10 000 organiserte sportsfiskerne i Hedmark. I 
Hedmark fisker ca 50 000 av befolkningen (dvs. ca 32%) og i 
tillegg kommer ca 30 000 hit for å fiske. En stor del av disse 
nås med informasjon gjennom disse media. 

2.1.4.6. Aktiviteter 

Økonomi 

I og med at Økonomien er begrensende må det legges mye arbeid i å 
få til en riktig fordelingspolitikk. Dette går i hovedsak på 
fiskefondet hvor Hedmark bare får igjen 5-10% av det som betales 
inn herfra. Med en Økt betalingsvillighet, en bedre tilrette
legging, og organisering, er potensiell innbetaling med dagens 
trygd 2-3 mill som i stor grad må tilbakefØres til fylket. 
Informasjon om dette blir derfor en viktig aktivitet. 
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Tilrettelegging, organisering, nærmiljØtiltak 

Erfaringsmessig er dette et tidkrevende arbeide. Det er rela
tivt mange prosjekter på gang for å Øke fisketurismen i kommunene. 
Ved å Øke bestandene av harr og Ørret ved et aktivt fiskestell, 
bedre organisering og tilrettelegging, vil inntektene av fiske 
kunne Økes betraktelig, og befolkningen få et langt bedre utbytte. 

Revisjon av fiskereglene 

Fiskereglene i Hedmark er til dels svært gamle. Mange bØr saneres 
helt, og en del må forenkles betydelig. Det kan bli aktuelt med en 
fylkesforskrift. 

Ressurskartlegging 

Med bakgrunn i hovedmål settingen er det avgjØrende med en grundig 
ressurskartlegging. Dette vil være det nødvendige grunnlag for 
vern og mottiltak (spesielt sur nedbØr), og en bedre utnyttelse av 
fiskeressursene spesielt for å fremme fritidsfisket. Dette vil 
kunne få relativt stor betydning for tilrettelegging av fisketu
risme. Ressurskartleggingen kan deles i fØlgende delområder: 

1) Artsutbredelse 
2) Produksjonsforhold og avkastning 
3) Organisering/tilrettelegging av fisket 
4) Fiskestellstiltak 

Det er satt i gang registreringer i en god del lokaliteter. Bru
kerundersØkelser som kartlegger avkastning, fiske og organisering 
kobles sammen med bestandsundersØkelser (prØvefiske, ekkoloddre
gistering, merking). Det tas sikte på å komme fram til modeller 
for typevassdrag slik at resultatene kan overfØres på lignende 
vann utfra enkle morfoedafiske faktorer. For å få et best mulig 
grunnlag legges det opp til et omfattende samarbeide med Oppland, 
NIVA og DN. 

GlommaundersØkelser 

For å bedre forholdene i Glomma er det startet et større prosjekt 
forelØpig med en varighet av 3 år, som skal kartlegge fiskens bruk 
av elva, trappenes funksjon, og sideelvenes betydning som gyte- og 
oppvekstlokaliteter. Dette vil danne grunnlag for utsetting av 
fisk og biotopforbedrende tiltak samt forbedringer av fisketrappe
ne. 

InnsjØbeiting 

Ved å sette ut stor settefisk av spesifisert stamme i store 
innsjØer, eller eventuelt Glomma og Trysilelva, vil dette kunne 
Øke bestandene av stor-ørret betydelig, og gi grunnlag for svært 
lØnnsomme fiskerier koblet til fisketurisme. Det vil bli gjort 
forsØk med å få til dette i MjØsa og i Storsjøen i Rendalen og i 
Glomma i samarbeid med grunneierorganisasjonene her. 

I MjØsa vil en 3-5 dobling av Ørretbestandene også ha en be
tydning for fjerning av fosfor. Hvilken rolle fiskebestandene i 
MjØsa spiller for vannkvaliteten er til vurdering i LFI. 
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De store innsjØene 

I Femunden er det etablerte næringsfisket fulgt opp med under
sØkelser av DN og Norges Vel for å fØlge utviklingen i bestands
forholdene, mens ørretbestandens utvikling fØlges herfra. Isteren 
og SØlensjØen er meget viktige fiskelokaliteter. Utviklingen her 
er fulgt relativt nøye ved hjelp av brukerundersØkelser, merkin
ger, ekkoloddregistreringer og fiskeundersØkelser. 

Også i St~rsjØen i Rendalen og OsensjØen begynner etterhvert 
datagrunnlaget å bli godt for å kunne komme fram til driftsplaner. 
Det er foretatt ekkoloddregistreringer i Engeren. 

I MjØsa vil det bli foretatt en spØrreundersØkelse blant de 
viktigste brukerne om Ørretfisket som grunnlag for å beregne 
bestandsstØrrelse og beskatning av de forskjellige stammene. Det 
vil bli utarbiedet et program for oppfØlging av tidligere 
undersØkelser og det vil bli arbeidet videre med skisse til en 
forvaltningsplan. 

Trysilelva 

Etter utbyggingen av HØljes kraftverk kan ikke Vaner laksen lenger 
benytte Trysilelva som gyte- og oppvekstlokalitet. UndersØkelsene 
er i sin avslutning, og vil danne grunnlag for eventuelle kompen~ 
sasjonsordninger. Forhandlinger med svenskene fortsettes. 

Settefiskbehovet 

Det er et stort behov for stor settefisk i Hedmark. Behovet 
kartlegges for tiden ved hjelp aven spØrreundersØkelse til 
fiskeforeninger og grunneierlag. 

Produk~jonsforholdene i settefiskdammer 

Driftsforholdene i settefiskdammene vil være avgjØrende for resul
tatet. vi vet i dag svært lite om dette til tross for at vi har 
bygget dammer siden århundreskiftet, og gitt betydelige tilskudd 
fra fiskefondet. Det er initiert undersØkelser via hovedoppgave 
på AS-NLH om dette. 

Sentralfiskeanlegg i LØpet 

Det er med bakgrunn i gjeldende konsesjoner forprosjektert et 
settefiskanlegg i LØpet i Amot komnune. Dette vil kunne utvides 
til å forsyne Hedmark med de nØdvendige mengder stor settefisk av 
spesifisert stamme. 

Kalking 

Det er gitt tilskudd til 18 prosjekter i Hedmark for å bedre 
forholdene for fisken i forsurede områder. Det bØr legges stØrre 
vekt på å dokumentere effekten. 

Referansevassdragssystemet - Atna 

Atna inngår i NTNF's ref. vassdragssystem (MVU) , og i denne 
forbindelse ble det utfØrt meget omfattende undersØkelser i 1985 
som delvis blir fØrt videre. Endel av disse dataene vil danne 
grunnlag for nye driftsplaner. 
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optimalisering av fisket i Folldal 

I Fundin og MarsjØen foregår det merkinger som grunnlag for å 
beregne optimalt utnyttelse aven fiskebestand ved å regulere den 
naturlige rekrutteringen. Disse undersØkelser har betydning for 
regulering av fisket, og uttak av stamfisk. 

ReguleringsundersØkelser på Kvikne 

Utbyggingen av Øvre Orkla er nå ferdig. Det er satt i gang 
undersØkelser som skal kombineres med utsetting av fisk for å 
utnytte demningseffekter samt beregne nØdvendige kompensasjons
utsettinger på sikt. 

utsetting av regnbueØrret 

I endel grunne, fisketomme innsjØer vil utsetting av regnbue
Ørret gi gode resultater der tilveksten er så god at fisken kan 
fiskes opp igjen allerede fØrste hØsten. De vellykkede forsØkene 
i StavsjØen vil bli fortsatt, og utvidet til enkelte andre vann. 

I StavsjØen på Nes har dessuten en utrydding av morten samt 
innsetting av regnbueØrret fØrt til et høyverdig fiske samt en 
bedret vannkvalitet. 

utfisking/rotenonbehandling 

Endel mindre innsjØer er verdilØse i fiskesammenheng på grunn av 
overtallige bestander av lite attraktive fiskearter. Slike pros
jekter egner seg også svært god"t for å studere utfiskingseffekter 
da vi relativt enkelt kan kombinere en utfisking og en rotenon
behandling, og få et bestandsestimat. Dette vil ha generell verdi 
i fiskestellet. 

Gruveforurensninger i Folla 

Problemene fØlges av NIVA gjennom et program bekostet av SFT. Det 
er foreslått å ta med utvalgte fiskelokaliteter hvor tettheten 
beregnes. 

Radioaktivitet 

Fisken i Hedmark har til nå stort sett ligget under tiltaks
grensen. Det er utarbeidet et overvåkingsprogram med prØve
taking vår og hØst i 40 - 50 lokaliteter. 

2.1.4.7. Ressursbruk og -behov 

De aktiviteter som er beskrevet i dette kapitlet er aktiviteter 
som stort sett er igang innenfor eksisterende ressursrammer, og 
tildelinger fra fiskefond og kalkingsfond som vi kan regne med. 
StØrre prosjekter som innsjØbeiting vil kreve ekstern finansiering 
som er under utredning i DN. 

Arbeidet med MjØsa forutsetter at stillingen som MjØstekniker 
gjenopprettes. I Hedmark tilsier dette 1/2 årsverk. Til Økning av 
aktiviteten på områder som informasjon, veiledning, kurs, drifts
planlegging, organisering og tilrettelegging vil det være ønskelig 
med Økt bemanning. OppfØlging av kalkingsaktiviteten er f.eks. 
liten med dagens bemanning. 
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Glommaprosjektet har en forelØpig varighet ut 1988, men med sann
synlig forlengelse til 1990. Her er det innkalkulert midler til 
1 3/4 stilling. 

I 1987 og 1988 blir det midler til ca 6 månedsverk pr år i LENKA
prosjektet. Fordeling av kalkingsmidler er delegert fylkesmannen. 
Arbeidsbehovet er ca 2 mndr pr år. Det vurderes å legge overvå
kingen av radioaktivitet til fylkesmannen, og arbeidsbehovet her 
vil være 2-3 mndr. Arbeidet med kompensasjonstiltak i de ulike 
reguleringene blir delegert fylkesmannen. Arbeidsbehovet her vil 
være 1/2 - 1 årsverk noe avhengig av koblingen med Glomma-prosjek
tet. 

I perioden 1987 - 1991, 
årsverk på fiskesiden. 
konsulenten som tilsier 
staben (1/2 årsverk). 

kan det derfor skaffes midler til 3-4 
Aktiviteten medfØrer et press på fiskeri
Ønske om noe Økt bemanning i den faste 



2.2 FAGOMRADE FORURENSNINGER 

Fagområdets hovedmål: 

Departementet har som hovedmål å arbeide for å redusere 
eksisterende forurensningsbelastninger og hindre nye 
forurensninger. 
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Ressurspolitisk er målet å verne om naturens evne til produksjon 
og selvfornyelse. Kjemiske og biologiske prosesser i naturen må 
ikke forstyrres i vesentlig grad, og et variasjonsrikt dyre- og 
planteliv må opprettholdes. 

Velferdspolitisk er målet å sikre at forurensninger ikke skader 
folks helse eller går ut over trivselen. 

Hovedstrategier: 

For å oppfylle de generelle mål må forurensningsarbeidet 
konsentreres om å finne mer lokalt tilpassede mål på fylkesnivå. 
Forurensningsarbeidet må også på fylkesnivå bygge på en rekke 
prinsipper, der de viktigste er fØlgende: 

- Forebyggende tiltak skal prioriteres. 

De viktigste forebyggende tiltak er forurensningsbekjempelse ved 
kilden, gjenvinning av avfallsstoffer og planmessig arealdispo
nering. Forskrifter og/eller kampanjer for bruk av fosfatfrie 
vaskemidler og forholdsregler for å unngå jorderosjon og over
gjØdsling er eksempler på forebyggende tiltak. Det er viktig at 
miljØvernavdelingen arbeider for at lØsning av forurensnings
problemene integreres i andre sektoretater på de ulike områder, 
som f.eks. landbruksetaten, vegetaten, næringsavdelinger, osv. 
Forurensningsproblemene har nær sammenheng med arealutnyttelsen og 
en del av det forebyggende arbeidet består i at dette hensynet 
innarbeides i alle typer av arealplaner. 

Rensetiltak skal i stØrst mulig grad tilpasses den lokale foru
rensningssituasjonen. 

Istedenfor landsomfattende generelle programmer for forurensnings
tiltak bØr det legges opp til lokale programmer for forurens
ningsreduksjoner i de enkelte vassdrag, byområder, O.l. eller for 
enkelte typer av forurensninger som f. eks. fosfater, fiskeavfall 
O.l. Dette innebærer at innsatsen blir mer konsentrert om de mest 
forurensede områder eller stoffer som skaper spesielle lokale 
eller regionale problemer. En slik lokal tilpasning stiller større 
krav til kunnskaper, planleggingsmetodikk og virkemiddelbruk i 
miljØvernavdelingene. Viktige stikkord i denne forbindelse er: 

* Et godt utbygget overvåkningssystem. 
* Tiltaksanalyser 
* Kost/nyttevurderinger for ulike tiltak 
* Godt samarbeid med andre sektoretater. 
* Bedre innarbeiding i fysisk planlegging, herunder bruk av egne 

sektorplaner som virkemiddel, f. eks. vannbruksplaner, resipient
planer og forskjellige typer tiltaksplaner som slamplaner, gjen
vinnings planer o.l. 



96 

Felles virkemidler i forurensningsarbeidet: 

- Forurensningsloven med forskrifter 
- Planlegging etter plan- og bygningsloven 
- Faglige retningslinjer 
- Tilskudds- og låneordninger 
- Informasjon og veiledning 
- Samarbeid med kommunene og sektormyndigheter 

Samordning: 

I en lokalt tilpasset forurensningspolitikk er det en forutsetn
ing at miljØvernavdelingen har oversikt over og tar hensyn til 
andre etaters aktiviteter. Departementet forutsetter at miljØ
vernavdelingen gjØr seg kjent med de vurderinger som SFT har gjort 
seg i sin LTP når det gjelder avfallsbehandling, støy, luft- og 
vannforurensning. 
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2.2.1 HOVEDFELT VANNFORURENSNING 

2.2.1.1 Innledning 

Med vannforurensning forstås forurensning av alle naturlige vannsy
stemer, sjø, fjorder, innsjØer, elver, bekker og grunnvann. 

Ideelle overordnede mål: 

Det generelle og langsiktige målet er at utslipp av mulige foruren
sende stoffer til vann skal komme ned på et nivå hvor de ikke fØrer 
til skade eller ulemper lokalt eller regionalt. 

SFT har i sin LTP formulert fØlgende ideelle mål for de enkelte 
forurensningstypene: 

Forsurende 
komponenter: 

Næringssalter: 

Organisk stoff: 

Mikrobiologisk 
forurensning: 

MiljØgifter: 

Olje: 

I alle vassdrag skal en naturlig fiskebestand 
kunne formere seg og ha normal vekst, foruten at 
en naturlig Øvrig biologisk aktivitet skal være 
til stede. Dette betyr at pH i de fleste vassdrag 
bØr være større enn 6 - 6,5. 

Vannets naturlige trofigrad skal ikke endres. 

Utslipp av lett nedbrytbart organisk stoff skal 
ikke forårsake vesentlige endringer av fastsit
tende organismer. Nedbrytningen av organisk mate
riale skal ikke forårsake så lavt oksygeninnhold 
at naturlig biologisk aktivitet hemmes. Dette 
betyr normalt at oksygeninnholdet i vannet ikke 
bØr komme under 5 mg O

2
/1. 

For drikkevannskilder må SIFFs krav til drikke
vann være tilfredsstilt. Konsentrasjonene av bak
terier og virus skal ikke være så store at krav 
til badevann overskrides. 

Naturlig forekommende miljØgifter reduseres til 
naturlige bakgrunnsverdier, og kunstige miljØgif
ter elimineres. 

Begrense de kontinuerlige utslipp "offshore" slik 
at de verken på kort eller lang sikt medfØrer ~e
gative konsekvenser for produksjon av nyttbare 
ressurser. 

Unngå konsentrasjoner av hydrokarboner på mer enn 
0,05 ppm olje i resipientvann rundt produksjons
anlegg, oljeraffinerier o.l. 

Partikler og Naturlig biologisk aktivitet skal ikke hindres på 
suspendert stoff: grunn av slam. 

Sterke syrer og 
baser: 

Temperatur-

Vannets naturlige produksjon skal ikke hemmes 
eller andre aktiviteter bli vanskeliggjort på 
grunn av partikler. 

Vannets naturlige pH skal ikke endres så mye at 
det skjer skade på det naturlige dyre- og plante
liv. Det betyr at vannets naturlige pH ikke bØr 
endres mer enn 0,5 pH-enheter. 

Temperaturpåvirkninger må gjøres så små at den 



påvirkning: 

Radioaktive 
forurensninger: 

Fargestoffer: 

Andre 
kjemikalier: 

Forurensning ved 
vannkraftutbyg
ging eller annen 
regulering: 
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naturlige biologiske aktivitet ikke påvirkes. 

Konsentrasjonene må holdes under faregrenser for 
helse og miljØ. 

Utslipp av fargestoffer skal ikke skade vannets 
produksjon eller medfØre estetiske ulemper i re
kreasjonsområder. 

Det skal ikke forekomme giftige konsentrasjoner i 
resipienten. 

Reguleringer må ikke forsterke forurensninger 
slik at naturlige biologiske aktiviteter endres. 

SFT har dessuten i sin LTP formulert fØlgende konkrete mål mot år 
2000: 

Ideelt sett bØr valget av nivå på de konkrete målene kunne begrun
nes. Med dagens kunnskapsnivå er imidlertid ikke dette mulig. 

Generelt: 

Forsurende 
komponenter: 

Næringssalter 
og organisk 
stoff: 

Mikrobiologisk 
forurensning: 

MiljØgifter: 

Olje: 

Partikler og 

Lite forurensede og uberØrte områder skal ikke få 
Økt forurensning. 

"Helbrede" halvparten av de forsuringsrammede 
vassdragene (forutsetter 70 % reduksjon av sul
fattilfØrslene, eller en mindre reduksjon kom
binert med omfattende kalking). 

Redusere tilfØrslene slik at bare 10 % av utval
get på 300 vannforekomster er sterkt eller 
markert forurenset p.g.a. overgjØdsling, og 
resten av utvalget er moderat eller lite foruren
set. 

Redusere den mikrobiologiske forurensningen slik 
at alt drikkevann tilfredsstiller SIFFs krav til 
godt drikkevann. Redusere den mikrobiologiske 
forurensningen slik at alle stØrre badeplasser 
tilfredsstiller SIFFs krav til badevann. 

Redusere de områdene som har helsemessig betenke
lige konsentrasjoner av miljøgifter til 20% av 
dagens nivå. Begrense de arealer av sjØbunn som 
har redusert artsantall p.g.a. miljØgiftforurens
ning med 70%. 

Unngå all langvarig Ødeleggelse av bunnfaunaen i 
de områder på sokkelen som er spesielt viktige 
for den marine produksjon. 

Holde antall områder på sokkelen med langvarig 
Ødeleggelse av bunnfaunaen innenfor et forsvarlig 
nivå (maks. 5 nye områder pr. år). 

suspendert stoff: Halvere områdene med vesentlige skadeeffekter. 

Sterke syrer 
og baser: Forebygge akutt dØdelighet i resipienten. 



Temperatur
påvirkning: 

Radioaktive 
stoffer: 

Fargestoffer: 

Andre kjemi
kalier: 

Forurensning ved 
vannkraftut.byg
ging eller annen 
regulering: 
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Forebygge vesentlige skader fra nye forurensnin
ger. 

Forhindre miljØproblemer. 

Forebygge skader på punktutslipp. 

Forebygge akutt dØdelighet i resipienten. 

Forebygge vesentlige uØnskede forurensningsvirk
ninger ved nye reguleringer. 
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2.2.1.2 Utfordringer 

A. Mjøsa 

a. Tilstand: 

Fra tidlig på 19S0-tallet og fram til omtrent 1977 oppsto en stadig 
Økende forurensning av MjØsa. Omfattende tiltak for å redusere foru
rensningen ble gjennomfØrt under MjØsaksjonen 1977-81, og situason
en i innsjøen forbedret seg betydelig. Den positive utviklingen synes 
imidler'cid å ha avtatt fra omkring 1983 og situasjonen har gradvis 
blitt verre igjen. Hovedårsaken til forurensningen er for hØY 
tilfØrsel av næringssa~ter (overgjØdsling) som forårsaker stor 
algevekst i vannmassene (Økende eutrofiering). Fosfor er begrensende 
faktor for algeveksten og oppmerksomheten rettes derfor i fØrste 
rekke mot denne parameteren. ForØvrig er det også konstatert dårlige 
hygieniske forhold i overflatevannmassene i deler av MjØsa. Spesielt 
gjør dette seg gjeldende i Furnesfjorden og Akersvik-området. 

MiljØgifter anses ikke som noe stort problem i MjØsa, men det er 
konstatert hØyt kvikksØlvinnhold i de øverste sedimentlag utenfor de 
største byene og tettstedene. 

FORURENSNINGSUTVIKLINGEN I MJØSA: 

Økende 
eutrofi
ering 

1900 1920 1940 

Uh-ildingen i algeproduksjonen: 

Planteplanktonets 
Arsproduksjon 
beregnet for 
tidsperioden 15/4 . 15/11 

Skreia 

1960 1980 

Kritisk nivå 

Akseptabelt 
nivå 

Ar 
2000 
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En del av elvene er markert forurenset i nedre deler, jfr. side 103. 
Elvene er i større og mindre grad resipienter og transportårer for 
forurensninger til MjØsa. I et par elver er det registrert Økende fo
rsuring i Øvre deler av nedbØrfeltet, mens forsuring forelØpig ikke 
er noe problem i MjØsa. 

b. Brukerkonflikter: 

Ca. 55 000 personer får sitt drikkevann direkte fra MjØsa, mens ca. 
150 000 personer har vassdraget nedstrØms MjØsa som drikkevanns
kilde. Store fiske-, bade- og andre rekreasjonsinteresser er 
knyttet til innsjØen. MjØsa er et viktig reguleringsmagasin i for
bindelse med kraftproduksjon. Samtidig er innsjØen resipient for 
avlØpsvann fra hele nedbØrfeltet. 
P.g.a. den Økte algeveksten de siste åra har vannet periodevis 
vært uklart og farget. Dette har gitt bruksmessige problemer for 
vannverkene og vært til betydelig ulempe for badende, sports
fiskere og andre som benytter innsjØen irekreasjonsØyemed. 
stor forekomst av fastsittende begroing langs strendene har fØrt 
til glatte strandsteiner og tilsØling av båter og fiskegarn. 
Dårligere bakteriologisk vahnkvalitet representerer også en viss 
hygienisk risiko. 

c. Utslipp: 

I og med at fosfor er begrensende faktor i eutrofisammenheng 
foreligger relativt god oversikt over fosforutslippene. FØr MjØs
aksjonen i 1972-73 ble fosforutslippene beregnet til 480 tonn/år. 
Etter MjØsaksjonen i 1982 ble utSlippene beregnet til 220 - 230 

Teoretlsl. beregnet fosforbudsjett (tonn totalfosfor) 
for I\lj usa for 1985: 

Naturlige 

Fjellområdor 

Skog - o og 
myromrador 

dØ ••• fl"dull' pa 
~ vannovolliaten 

kilder 

Hedmarks 
andel: 

15 

TilfØrsler fra menneskelige 
aktiviteter 

Aunscanlegg 

Kommunalo 
ludningsnot t 

Sp,odt 
bosOIl ing 

Over flaloavrennino 

Aroal
avrenning 

Punktkilder 

Industri : 

Befolkning 

22 

3-5 
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tonn/år, mens målsettingen for aksjonen var å få utslippene ned 
på 175 tonn/år. Etterat det de siste åra igjen har skjedd en for
verring av forurensningssituasjonen i innsjøen, ble det foretatt 
en ny beregning av fosfortilfØrsler i 1985. Utslippene ble nå be
regnet til totalt 265 - 270 tonn/år, hvorav Hedmarks bidrag utgjør 
80 - 85 t.onn/år. 

Kildene fordeler seg omtrent slik: 

Hele nedb~rfeltet: Hedmark alene: 
- Landbruk ca. 100 t.onn/ år ca. 43 tonn/år 

Indust.ri ca. 10-15 " ca. .3-5 " 
Bosett.ing ca. 70 ca. 22 " 
Naturlig ca. 85 " ca. 15 " .. 
Total t. ca. 265-270 tonn/ål' ca. 80-85 t.onn/ år 

Grunnen til denne Økningen skyldes flere forhold, bl.a.: 
-endringer i landbruksdriften og derav Økte utslipp, 
-større bruk av fosfatholdige vaskemidler, 
-svært mye nedbØr i 1983-85 og derav større arealavrenning fra 
landbruket og lekkasjer fra kloakkledninger. 

Reguleringen av MjØsa har en ugunstig innvirkning på forurensnings
situasjonen fordi tilfØrslene av forurensning er størst om våren 
under oppfyllingsperioden. En større del av forurensningene holdes da 
tilbake i innsjØen p.g.a. liten gjennomstrØmning i denne perioden. 

Lekkasjene fra kloakkledninger har også bidratt til en hygienisk 
forurensning i store deler av MjØsas overflatelag. 

Dersom det ikke treffes tiltak for å stanse trenden med Økende 
forurensning, vil de omtalte brukekonfliktene Øke både i MjØsa og 
nedstrØms. Det vil også være stor fare forat forurensningssituasjonen 
i innsjøen blir ukontrollerbar og at det vil oppstå en fullstendig 
ubalanse i det Økologiske system som vil bli vanskelig å gjenopprette 
senere. 

~tllasJonsbllde for forekomst av koliforme bakterier 
(37 ) I MJosas frie vannmasser l august: 

Forurensningsgrad: 

Il Stor 

~ Markert 

Moderat 

I :',);,ll L .. i ten 

1972 1978 1981 1985 . 
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MJØSA MED TILLØPSELVER - STATUS FORURENSNINGSSITUASJONEN. 
MAL SETTINGER 

EUTROFI/ FOR- MILJØ-
SAPROBl SUR ING GIFTER HYGIENE 

Mesna 

Moelva 

Brumunda 

Flagstadelva 

Hoved-M øsa 

Vikselva 

234 

1 - LITEN 2 ::: MODERAT 

3 = MARKERT 4 = STOR 

Bemerkning: For elvene er forholdene i de nedre deler framstilt. 
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B. Glomma 

a. Tilstand - utvikling 

Glommavassdraget ble fra ca. 1950 og fram til 1970-tallet tilfØrt 
stadig mer forurensning. Den senere tid er vannkvaliteten i bedring 
fordi det er gjennomfØrt en rekke forurensningsbegrensende tiltak. 
Pr. dato er 50 % av befolkningen i nedbØrfeltet tilknyttet hØygradige 
renseanlegg, og det er gjort en rekke tiltak for å redusere punktut
slipp fra landbruk. Tidligere effekter av synlig primærforurensning 
som klosettpapir, fækalier, matrester, iØyenfallende forekomster av 
sopp og bakterier og til tider generende kloakklukt er nå på det nær
meste borte. Til tross for gjennomfØrte tiltak er for store utslipp 
av næringsstoffer, organisk stoff, bakterier og tungmetaller fortsatt 
et problem. Dette gjØr seg også gjeldende for begge storsjØene i til
knytning til dette vassdraget. Arsaken kan være Økt tilfØrsel av næ
ringsstoffer fra landbruk og naturområder. Fosfor antas å være be
grensende for algeproduksjonen og dermed eutrofiutviklingen. utvik
lingen av fosforkonsentrasjonen i elvevannet er vist i figuren neden
for. 

MIDDELVERDIER FOR FOSFOR VED BELLINGMO I ALVDAL (stasjon 3): 

I-Ig P/l 

10 

9 ~ 
" 

8 
'--- - -------------

7 

k----r--~ I ---~Ir--------------------------~I---~ 

1966-77 1978 1979 1980 1985 Ar 

Et viktig utviklingstrekk i Glomma er at den nedre delen nedenfor 
Elverum på grunn av omfattende utnytting i kraftproduksjon har fått 
mer karakter av innsjØ fordi over- og undervann mØtes ved de forsk
jellige kraftverkene. Dette stiller Økte krav til reduksjon av for
urensningstilfØrsler. 

Det vises forØvrig til side 105 og 106 vedrØrende tilstand og ut
vikling. 

b. Brukerkonflikter: 

Langs Glomma i Hedmark bor ca. 90 000 personer. Glomma er eneste re
sipient, men for et stort antall spredte boliger skjer det betydelig 
reduksjon av utSlippene gjennom infiltrasjon i lØsmasser. Det er 
videre en rekke industribedrifter, næringsmiddelindustri og trefored
ling i nedbØrfelte"t. En rekke mennesker nytter vann fra Glomma til 
drikkevann. I de Øvre deler skjer dette hovesaklig fra brØnner som 
mates av elva, men lenger nede i vassdraget i Akershus og Østfold er 
det ca. 150 000 personer som får sitt drikkevann fra Glomma. Store 
befolningsgrupper bruker vassdraget irekreasjonsØyemed. Bade- og 
fiskeinteressene er betydelige. NedbØrfeltet har stor betydning for 
turistnæringen. Vassdraget er i stor grad nyttet som vannkraftkilde 
og det er betydelige interesser for ytterligere utbygginger. Det er 
en klar konflikt mellom elva som resipient og en del av de andre bru
kerinteressene, spesielt bading, drikkevannsforsyning og fiske. 



105 

GLOMMA MED SIDEVASSDRAG OPPSTRØMS VORMA - UTsLIPPSOVER
SIKT 1985 - TONN p/AR 

Hedm. 

Folla 

Rend. 

Atna 

i Rend. 

SUM 

BE-
FOLKN. 
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SUM 

8,6 

6,3 

9,4 

2,7 

9,2 

8,9 

4,7 

13,1 

5,9 

50,7 

119,5 

TilfØrselsregnskapet er skjØnnsmessig justert på grunnlag av NIVAS 
undersØkelser i 1978-80 og endringer med hensyn til Økt tilknytning 
til renseanlegg. Reduksjon ved Økt tilknytning er satt til 50% av 
fosforproduksjonen fra den tilknyttede befolkningen. 
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GLOMMA MED SIDEVASSDRAG OPPSTRØMS VORMA - STATUS FOF: 
FORUREN$NINGSSITUASJON: MAL SETTINGER 

1234123412341234 
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c. Utslipp: 

I forbindelse med resipientundersØkelsen i Glomma 1978-80 ble det 
foretatt beregninger av utslippene til vassdraget. Vassdraget ble da 
tilfØrt ca. 132 tonn fosfor, 4 587 tonn organisk stoff og 3 399 tonn 
nitrogen pr. år. Fordelingen mellom de ulike kilder går fram av 
nedenstående tabell: 

Oversikt over utslipp til Glomma 1980: 

Fosfor Nitrogen Org. stoff 
Befolkning 55 tonn/år 368 tonn/år 2 272 tonn/år 
Jordbruk 26 tonn/år 1 341 tonn/år 1 446 tonn/år 
Industri 4 tonn/år 10 tonn/år 869 tonn/år 
Natur 41 tonn/år 686 tonn/år 
Annet 6 tQnnLår 
Sum 132 tonn Lår 3 399 tonn Lår 4 587 tonn Lår 

FosfortilfØrslene er begrensende for eutrofieringen. På side 105 er 
tilfØrselstallene for 1985 gjengitt. Det er grunn til å anta at den 
betydelige reduksjon som har funnet sted som fØlge av kloakkrensing 
delvis er oppveiet av Økte utslipp fra landbruk og naturlige kilder. 
Arsaken til det ligger i endret drift i landbruket og mer nedbØr i 
1985 enn i perioden 1978-80. Store utslipp av bakteriell forurens
ning, se side 106, antas å skyldes lekkasjer fra ledningsnettet til 
de mange kloakkrenseanleggene. 

C. Trysilelva 

a. Tilstand: 

Trysilelva med innsjØer og sideelver har et nedbØrfelt på 5 000 km2 . 
De Øvre deler av vassdraget er relativt upåvirket av forurensninger 
bortsett fra enkelte lokale påvirkninger av landbruksforurensning 
(LangsjØen, SØmåa, Engeråa) og kloakkutslipp fra små tettsteder 
(Engeråa). Hovedtyngden av bosettingen i nedbØrfeltet er lokalisert 
fra Jordet og nedover, og denne del av vassdraget kan karakteriseres 
som moderat til markert påvirket. 

Når det gjelder forsuring er det registrert tydelig påvirkning i 
tillØpsvassdragene til Femunden. 
Forurensningssituasjonen er framstilt på side 108. 

b. Brukerkonflikter: 

Brukerinteressene i vassdraget er i fØrste rekke tØmmerflØting, fiske 
og rekreasjon. I Øvre deler av vassdraget har næringsfiSke betydning 
i lokalmiljØet, mens sportsfiske har stor betydning for turist
næringen i hele vassdraget. Disse brukerinteressene står i klar kon
trast til bruken av vassdraget som resipient, selv om det ennå ikke 
har oppstått stØrre konflikter på dette området. 

Vassdraget er varig vernet mot kraftutbygging på grunn av bl. a. 
ovennevnte forhold. 

c. Utslipp: 

Utslippene kommer stort sett fra kommunal kloakk, turistanlegg, land
bruk og noe industri tilknyttet primærnæringen. 
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D. Vrangselva 

a. Tilstand: 

Vrangselva m/innsjØer o~ tillØpselver har fØr den går inn i Sverige 
et nedbØrfelt på 388 km . Naturforholdene i delnedbØrfeltene gjØr at 
vannkvaliteten i hovedvassdraget skifter karakter etter påvirknings
grad fra tillØpselvene. Bosetting og aktiviteter av betydning fØlger 
stort sett hovedvassdraget og gir utslag i vassdraget avhengig av 
lokale forhold. 
De Øvre deler av vassdraget: Bæreia og Sigernessjøen, elvestrekningen 
ned til Abogen foruten øyungen er lite påvirket av forurensninger og 
kan gis karakteristikk: "liten forurensningsgrad". 
Fra sagbruket i Nordre Aklangen forurenses innsjØen av organisk stoff 
og næringssalter slik at denne kan karakteriseres med "liten til 
moderat forurensningsgrad". 
Elvestrekningen fra Aklangen til samlØpet Med BØrjåa oppstrØms 
Skotterud er lite forurenset av næringssalter. BØrjåa bidrar med en 
viss forsuring foruten at kloakkutslipp fra Skotterud og Magnor 
preger nedre deler av vassdraget. 
GaustadsjØen nedstrØms Skotterud er grunn og merkbart påvirket av 
næringssalter. InnsjØen bærer preg av å være et sedimentasjonsbasseng 
for kloakktilfØrsler. Karakteristikk på vassdragsavsnittet Skotterud 
- svenskegrensen er "markert foruren::mingsgrad". 

b. Brukerkonflikter: 

Hovedvassdragets viktigste funksjon synes å være resipient for av
lØpsvann. Det er i dag ikke brukbart til drikkevannsforsyning. Imid
lertid er det drikkevannsinntak fra grunnvannsbrØnner i lØsavset
ninger i elvedalfØret. Ellers tas drikkevann fra andre mindre vann
forekomster i nedbØrfeltet. 

Vassdraget har naturlig krepsebestand som har vært sterkt redusert på 
grunn av krepsepest fra Sverige. SjØene i hovedvassdraget har en viss 
interesse for fritidsfiske uten at dette kan framheves som vesentlig. 

sjØer i nedbØrfeltet som ikke er forurensede eller som fra naturens 
side ikke er for sterkt preget av humusstoffer har rekreasjonsinte
resser som bading m.v. En må her framheve Bæreia og SigernessjØen. 

Det antas at vassdraget i noen grad tjener til jordbruksvanning, 
særlig i sØrlige områder. 

c. Utslipp: 

utslippene til Vrangselva kommer hovedsaklig fra tettsteder, spredt 
bosetting, landbruk og noe industri. Deler vassdraget påvirkes 
forØvrig fra sagbruksvirksomhet og eldre flis- og barkdeponier. 
Da vassdraget dels er strØmmende som elv og dels består av mindre 
innsjØer er fjerning av fosfor fra utslippene nØdvendig. VannfØringen 
kan til sine tider være relativt lav og dette tilsier også behov for 
reduksjon av organisk stoff i utslippene. 

Det er ikke foretatt belastningsberegninger på vassdraget m.h.t. or
ganisk stoff, fosfor eller nitrogen. Imidlertid er vannkvaliteten un
dersØkt gjennom en 2-årsperiode 1985-86 ved NIVA. For hele vassdraget 
er fosfor vekstbegrensende faktor. Fosforinnholdet Øker nedover i 
vassdraget. Dette viser at kloakkpåvirkning er betydelig i nedre 
deler av vassdraget og at effektiv reduksjon av fosfor i renseanlegg 
er nØvendig. Organisk belastning i vassdraget er spesielt merkbart 
ved tØmmeropplaget i Nordre Aklangen. Det skjer her en direkte ut
lØsning i vannmassene. 
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Hygienisk påvirkning fra kloakkutslippene fra spredt bosetting og 
tettsteder er Økende nedover mot svenskegrensen. Spesielt er 
bakterieinnholdet hØyt nær tettstedene. Bakterieinnholdet blir 
imidlertid redusert gjennom innsjØsystemene. Spesielt merkbart er 
dette gjennom sØndre GaustadsjØ. 

E. Orkla 

Hoveddelen av det Øvre nedbØrfelt til Orkla ligger i Tynset kommune 
og tas med her. 

a. Tilstand: 

Orkla har utspring i OrkeIsjØen i Oppdal og renner gjennom Tynset 
kommune fØr det går inn i SØr-TrØndelag igjen. Den hadde fØr regule
ring vesentlig tilsig fra BurusjØen, FalningsjØen og Sverjsjøen. 
Reguleringstiltakene er svært omfattende. 

NedbØrfeltets Øvre del består stort sett av uproduktiv mark og fjell
vidde. Noe landbruksvirksomhet har en langs vassdraget. Det bor an
slagsvis 600 personer i Hedmarks del av nedbØrfeltet. Vannkvaliteten 
i Orkla er fra naturens side svakt basisk og har et relativt hØyt 
elektrolyttinnhold. Det er lite forurenset av kloakk. 

Imidlertid er Orkla påvirket av tungmetaller som bly, sink, kobber og 
kadmium. Konsentrasjonene er ikke urovekkende hØye i Øvre del, men 
tiltar etter hvert gjennom SØr-TrØndelag. 

b. Brukerkonflikter: 

Brukerinteresser i vassdraget synes primært å være kraftproduksjon, 
resipient for avlØpsvann og i noen grad rekreasjon som fiske. Det er 
i dag ikke vesentlig turisme i området. 
Drikkevannsinntak skjer fra andre kilder enn hovedvassdraget. 

c. Utslipp: 

Vassdraget mottar en viss forurensningsbelastning fra gardsbruk og 
spredt bebyggelse. Ellers er det utslipp fra kommunalt renseanlegg på 
Yset med ca. 80 p.e. tilknyttet. 

Foruten den naturlige bakgrunnsbelastning av tungmetaller påvirkes 
vassdraget fra nedlagte gruver og eldre avgangstipper. Det er i for
bindelse med overvåkning registrert Øket tungmetallutsig som fØlge av 
reguleringstiltak. 

F. Øvrige vassdrag 

Dette gjelder mindre grensevassdrag mot Sverige. Det kan nevnes: 
VurrusjØen i Engerdal, LjØra i Trysil, BrØdbØlvassdraget i 
Kongsvinger/Eidskog og Mangenvassdraget i Eidskog. Disse vassdrag 
skal kun omtales generelt i dette kapitlet. 

Vassdragene er generelt av noe ulik natur og ligger i områder med be
grensede aktiviteter bortsett fra VurrusjØen som er resipient for 
avlØp fra DrevsjØ. Turisme i stØrre omfang synes å bli av betydning i 
LjØrdalen i Trysil. 

For disse vassdragene og forØvrig andre mindre vassdragsavsnitt i de 
stØrre nedbØrfeltene er det behov for å skaffe basiskunnskaper om. 
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Gjennom en del år har en i samarbeid med fylkeskommunen foretatt 
"enklere tilstandsundersØkelser". På denne bakgrunn har en fått 
grunnlag for å vurdere aktuelle utbyggingssaker som turistbedrifter, 
hytteområder m.v. 
Det er en langsiktig målsetting å få oversikt over tilstandene i et 
større antall mindre innsjøer og elver i fylkets ulike lokaliteter. 
Generelt er målsettingen å ha tilsyn med utviklingen også i mindre 
vassdrag som faller utenom den statlige overvåkningen. 
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2.2.1.3 Mål 

A. MjØsa 

a. Langsiktige mål: 

Målet må være å opprettholde en stabil Økologisk balanse i innsjØen 
slik at MjØsa kan tilfredsstille alle brukerinteresser i framtida. 
Utnyttelsen av innsjØen må skje innenfor naturgitte rammer slik at 
tilstanden ikke forandres i den grad at framtidige behov og hand
lefrihet blir hemmet. Dette innebærer at vannkvaliteten må forbedres 
til liten til moderat forurensningsgrad, jfr. side 103. Forurens
ningsgraden i elvene må holdes på et moderat nivå eller bedre både av 
hensyn til MjØsa og brukerinteressene i de enkelte elver. NIVA har 
gjennom sine undersØkelser kommet til at fosfortilfØrselen bØr ned på 
ca. 175 tonn lår for å sikre en stabil balanse i innsjØen. Dette gir 
et mer konkret bilde av målsettingen når det gjelder eutrofi. 

b. operasjonelle mål for perioden 1987-1990: 

Trenden med Økende forurensning av MjØsa må snus snarest mulig. I 
lØpet av planperioden må det tas sikte på å redusere forurensnings
graden til det nivå en hadde like etter Mjøsaksjonen. Dette innebærer 
at fosforutslippene må ned til under 220 tonn/år. Ca. halvparten 
parten av redUksjonen bØr Skje innenfor landbruk, vel 1/4 fra boset
ting og resten fra industri. Totalt bØr tilfØrslene fra Hedmark ned 
med ca. 15 tonn/år. 

Fosforreduksjonen vil sekundært innebære reduksjon av bakteriell 
forurensning, og en anser det ikke nØdvendig å formulere egne mål for 
dette i planperioden. 

B. Glomma 

a. Langsiktige må].: 

De langsiktige ideelle målene er framstilt på figur side 106. 

- Eutrofitilstanden bØr bringes ned på moderat nivå for hele 
vassdraget. InnsjØene må fØlges nØye slik at vannkvaliteten holdes 
under kontroll. 

- Utviklingen av forsuringsprosessen i vassdraget må fØlges nØye. 
Lokale tiltak er bare aktuelt unntaksvis i avgrensede områder. 

- MiljØgiftpåvirkningen er for stor i Øvre deler av vassdraget og 
spesielt i Folla. Reduksjon av utslippene er nØdvending. 

- Vassdragets hygieniske tilstand må bedres og særlig i de nedre 
deler. 

b. Operasjonelle mål for perioden 1987-90: 

Eutrofigraden bØr reduseres mot moderat forurensning i perioden. 
Dette er spesielt viktig i de Øvre deler av hensyn til StorsjØen i 
Rendal. For StorsjØen i Odal er det også påkrevet å bedre 
situasjonen. 

Hygienen i vassdraget må bedres og innen 1990 bØr ingen områder ha 
stØrre konsentrasjon av E.coli enn moderat til markert. Dette er 
viktig for vassdraget både i turist- og friluftslivsammenheng. 
Overvåkningen av vassdraget må bedres, og det bØr framskaffes bedre 
oversikt over utslippene. 
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C. Trysilelva 

a. Langsiktige mål: 

Målet er å opprettholde vassdraget slik at det tjener dagens og 
framtidas interesser. I så måte bØr nevnes at turistnæringen vil ha 
stor betydning både i Trysil og Engerdal. Målene bØr graderes noe: 

- Femunden med tillØpselver opprettholdes som relativt yberØrte 
vassdrag. Dette betyr at kloakkutslipp til vassdraget ikke tillates 
i større grad selv etter behandling i renseanlegg. Femunden er en 
såvidt stor og ren innsjØ at den burde fått status som nasjonal 
referansesjø. 

- I øvrige deler av vassdraget må forurensningstilfØrslene reduseres 
og holdes på et slikt nivå at nærings- og friluftsinteresser ikke 
får redusert verdi. 

Det vises ellers til figuren på side 108. 

b. Operasjonelle mål for perioden 1987-90: 

Forurensningssituasjonen i Engeråa nedstrØms Engerdal sentrum og i 
Trysilelva fra Jordet og nedover må bedres til moderat nivå eller 
bedre. 

D. Vrangselva 

a. Langsiktige mål: 

Ved formUlering av langsiktige mål for Vrangselva må en ha i erind
ring vassdragets beskjedne nedbØrfelt, de fra naturens side noe 
forskjellige vannkvaliteter fra delned~ørfeltene og den re~ativt hØye 
folketettheten, ca. 15 personer pr. km , men som hovedsakllg er 
samlet i området Skotterud-Magnor. Det er også denne del av elva som 
er sterkest forurenset. Det vil neppe være mulig og heller ikke nØd
vendig å sette målsettingen hØyere enn å få nedre del av vassdraget 
(Skotterud- Magnor-svenskegrensen) tilbake til tilstand "moderat for
urenset u

• Den hygieniske belastningen bØr også reduseres her. 

Nordre Aklangen bØr bringes tilbake til mer naturlig tilstand, dvs. 
karakteristikk Ulite forurenset u

• 

Forøvrig vises til figur på side 110. 

b. Operasjonelle mål for perioden 1987-90: 

Målet for perioden bØr være å snu utviklingstrenden for vassdraget 
mot en bedring av forurensningssituasjonen. Dette bØr skje gjennom en 
bedre kartlegging av utslippene og en Øket innsats mot de utslipp som 
betyr mest. 

E. Orkla 

a. Langsiktige mål: 

Innholdet av miljØgifter i vassdraget bØr reduseres. Forøvrig bØr 
tilstanden "liten forurensningsgrad" opprettholdes. 

b. Operasjonelle mål for perioden 1987-90: 

Det er ikke formulert spesielle mål for planperioden. 
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F. Øvrige vassdrag 

Det er ikke grunnlag for å formulere spesielle mål utover det å 
opprettholde dagens tilstand i grove trekk. 

2.2.1.4 Tiltak 

på grunnlag aven enkel tiltaksanalyse, side 12~ har en listet opp 
tiltak i prioritert rekkefØlge innenfor de enkelte områder for hvert 
vassdrag. 

A. MjØsa 

a. Landbruk: 

Gjødselplanlegging, riktig mengde (særlig av fosfor) i forhold til 
vekstenes behov. 
Utbedring og utvidelse av fortsatt forurensende gjØdsellagre. 
Sanering av resterende silopressaftutslipp. 
Vinterspredning av husdyrgjØdsel må stanses. 
HØstspredning av husdyrgjØdsel på eng må stanses. 
Krav om nedmolding av husdyrgjØdsel i åpen åker om hØsten 
Tiltak mot jorderosjon på utsatte områder. 
Øket/bedret drenering. 

b. Kommunale utslipp: 

Forbud mot fosfatholdige vaskemidler. 
Reduksjon av punktlekkasjer fra ledningssystemene (ledninger, 
kummer, overlØp, pumpestasjoner, feilkoblinger). 
Bedre og mer stabil drift av renseanleggene er mulig. oppretting 
av driftsassistanseordning vil være et viktig tiltak. 
Sanering av gamle og dårlige ledninger må intensiveres for å 
holde tritt med levealderen. 
Øket tilknytning til renseanlegg der dette er en rimelig mulighet. 
Utdanning av driftsoperatører og personell som arbeider med ledn
ingsnett. 
Bedre kontroll med utendØrs rØrleggerarbeider (stikkledninger, 
tilkoblinger) . 

C. Spredt bebyggelse, turistbedrifter: 

Forbud mot fosfatholdige vaskemidler. 
Tilknytning til kommunalt renseanlegg der dette er mUlig. 
InnfØring av tvungen slamtømming i alle kommuner. 
Bedre planlegging, oppfØlging og kontroll med bygging av nye 
anlegg. 
Øket kontroll med driften av eksisterende anlegg. 
Utbedring eller fornyelse av dårlige anlegg for turistbedrifter og 
institusjoner. 

d. Industri: 

Bedre driftsoppfØlging av de rensetiltak som allerede er krevd 
iverksatt. Bedriftenes egenkontroll må bli bedre. 
GjennomfØring av ytterligere tiltak der hvor utslippene fortsatt 
er uforholdsmessig store samt der hvor utslippene skaper drifts
problemer på kommunale renseanlegg. 
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e. Fiskeoppdrett: 

Oppfølging av eksisterende anlegg, evt. innfØring av ytterligere 
rensetiltak. 
Utvikling av rensemetodene. 
Utvikling av lokaliseringskriterier. 

f. Vannregulering: 

Konsekvensvurdering i forbindelse med nye planer for regulering. 
Kontroll med vannuttak og mindre reguleringsinngrep i elvene. 
Definere minstevannfØringer i elvene. 

B. Glomma 

a. Landbruk: 

Utslipp fra gjØdsellagre og siloer i nedbØrfeltet er betydelig. Den 
diffuse landbruksforurensningen antas å være betydelig. For å nå den 
målsetting som er satt, må fØlgende tiltak gjennomfØres i plan
perioden: 

- Redusert tilfØrsel av gjØdsel (særlig fosfor) til jordbruksarealene. 
- Sanering av silopressaftutslipp. 

Utbedring og utvidelse av gjØdsellagre, minst 30 % i planperioden. 
- Vinterspredning av husdyrgjØdsel reduseres mot O. 
- HØstspredning av hUSdyrgjødsel på eng reduseres. 
- Spredning av husdyrgjØdsel og handelsgjØdsel på flomutsatte områder 

legges om, slik at det finner sted bare i vekstsesongen etter at 
vårflommen har kulminert. 

- Skjerpede krav til pelsdyroppdrettsetablering. 
- Erosjonsutsatte områder sikres. 

b. Kommunale utslipp: 

- Os sentrum forsynes med renseanlegg. 
- Tilknytningen til eksisterende renseanlegg Økes. 
- Bedre og mer stabil drift av renseanleggene. Oppretting av 

driftsassistanseordning. 
- Reduksjon av punktlekkasjer fra ledningssystemene. 
- Sanering av gamle og dårlige ledninger intensiveres for å holde 

tritt med levealderen. 
- Ny bebyggelse i nærheten av tettsteder tilknyttes renseanlegg. 
- Utdanning av driftsoperatører og personell som arbeider med ledn-

ingsnett. 
- Bedre kontroll med utendØrs rØrleggerarbeider (stikkledninger, 

tilkoblinger) . 

c. Spredt bebyggelse, turistbedrifter: 

- Samling og felles behandling av avlØpet der forholdene ligger til 
rette for det. 

- Sanering av direkte utslipp til vassdrag. 
- Rutiner for tØmming av slamavskillere og tette tanker for 

klosettavlØp. 
- Bedre planlegging av spredt utbygging, oppfølging av 

forundersØkelse og bygging av separate avlØpsanlegg. 
- Økt kontroll med drift av separate avlØpsanlegg. 

d. Industri: 

- ytterligere reduksjon av og kontroll med tungmetallutsigene fra 
guveområdene i Folldal vurderes. 
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- All næringsmiddelindustri må tilknyttes kommunale eller separate 
avlØpsrenseanlegg med biologisk trinn. 

- Nyetablering av forurensende industri må konsekvensvurderes fØr 
eventuell tillatelse blir gitt. 

e. Fiskeoppdrett: 

- Krav til lokalisering av anlegg både med tanke på forurensning, 
forholdet til villfiskstammer og fiske- og turistnæringsinteresser. 

- Rensetekniske tiltak. 
- Utarbeide lOkaliseringsplaner med særlig vekt på forurensnings-

forhold. 

f. Vannregulering: 

- Konsekvensvurdering i forbindelse med nye planer for kraftutbygging 
- Gjennomgang aven del gitte konsesjoner med tanke på justering for 

å bedre forurensningsforholdene. 

C. Trysilelva 

a. Lanbruk: Tilsvarende tiltak som for Glomma. 

b. Kommunale utslipp: 

- Nytt renseanlegg i Engerdal sentrum. 
- Renseanlegg for Nybergsund. 
- Utarbeiding av avlØpsplan for Jordet. 
- Sanering av punktlekkasjer på ledningsnettet. 
- Plan for sanering av gamle og dårlige ledninger. 
- Bedre og mer stabil drift av renseanleggene. Driftsassistanse. 
- Utdanning av driftsoperatører og personell som arbeider med ledn-

ingsnett. 
- Bedre kontroll med utendØrs rØrleggerarbeider (stikkledninger, 

tilkoblinger) . 

C. Spredt bebyggelse, turistbedrifter: 

- Nytt renseanlegg for Fageråsen Fritid. 
- ForØvrig tiltak som for Glomma. 

d. Industri: 

- Rensetiltak for meieriavlØp fra Nybergsund. 
- AvlØpet fra sponplatefabrikken i Nybergsund vurderes nærmere. 
- Nyetablering av forurensende industri må konsekvensvurderes fØr 

evt. tillatelse blir gitt. 

e. Fiskeoppdrett: Tiltak som for Glomma. 

f. Vannreguleringer: 

- Varige vern mot kraftutbygging må opprettholdes. 

D. Vrangselva 

a. Landbruk: - Tiltak som for Glomma. 
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b. Kommunale utslipp: 

- Basert på lokal tiltaksanalyse utarbeides det saneringsplaner som i 
takt med gjennomføring også ajourfØres regelmessig. 

- Overvåkning av drift av ledningsnett og renseanlegg intensiveres. 
- Rimelige tiltak for Økning av renseeffekt vurderes til enhver tid. 
- Forbud mot fosfatholdige vaskemidler bØr innfØres. 
- Utdanning av driftsoperatører og personell som arbeider med ledn-

ingsnett. 
- Bedre kontroll med utendØrs rørleggerarbeider (stikkledninger, 

t.ilkoblin tlel') . 

C. Spredt bebyggelse, turistbedrifter: - Tiltak som for Glomma. 

- Tiltak som for Glomma. 
- Forbud mot fosfatholdige vaskemidler bØr innfØres. 

d. Industri: 

- Iverksetting av rutiner for overvåkning av at konsesjonsvilkår 
opp:eØlges. 

- Mulige tiltak mot særlig forurensende flis- og barkdeponier. 

e. Fiskeoppdrett: - Tiltak som for Glomma. 

E. Orkla 

Tiltak av generell karakter som beskrevet under Glomma. 

Forøvrig bØr det utredes og settes inn tiltak for å redusere eller 
stanse avrenningen fra nedlagte gruver og avgangstipper for dermed å 
redusere tungmetallinnholdet i vassdraget. 

F. Øvrige vassdrag 

Tiltak av generell karakter som beskrevet under Glomma. 

2.2.1.5 Virkemidler 

A. Eksisterende virkemidler og hvem som vil råde over disse: 

M.d. Mva. FIk. Kom. Andre 

Forurensningsloven m/forskrifter il' il' * 
Lov om vann- og kloakkavgifter "f.' 

Plan- og bygningsloven * 
Vassdragsloven "f.' 

Naboloven * 
Tekniske retningslinjer "f.' * "f.' 

Rundskriv "f.' * "* 
Forskning og utvikling * * 
Tilskudd og lån t.il rensetiltak * * il' * 
Informasjon generelt og spesielt il' * il' * * 
Planlegging genereI t. og individuelt * il' * 
Skattemessige tiltak * il' 



B. Nye virkemidler og hvem som vil råde over disse: 

M.d. Mva. FIk. Kom. 

Forskrifter om utdanningskrav for 
driftsoperatører ved renseanlegg * * 
Forskrifter om utdanningskrav for 
personell som arb. m/ledn.nett * * 
Forskrifter om forbud mot bruk av 
fosfatholdige vaskemidler * * 
GjØdselplanlegging * 
Tilskudd utprØving av spes. tiltak * * 
Revidering av forskr. / retn.linjer * * * 
Økt samarbeid med andre sektor-
myndigheter og organisasjoner * * 
Endring i F-lovens §30 slik at tøm-
ming slamavsk. gjelder utenom tettbe ) . * 
Egnede opplæringstilbud for alle 
slags fagpersonell * 

M.d.= MiljØverndepartementet, Mva.= MiljØvernavdelingen, 
Flk.= Fylkeslandbrukskontoret, Kom.= kommunene 

2.2.1.6 Aktiviteter 

A. ViderefØring av eksisterende oppgaver: 

120 

Andre 

* 

- Saksbehandling: Konsesjonsbehandling, klager, pålegg, utsettelser 
- Kontroll og tilsyn 
- Kontakt og pådrivervirksomhet overfor spesielt landbruksmyndigheter 

og kommuner vedr. prioritering av tiltak og områder for tiltak 
- Informasjonsvirksomhet 
- Arbeide med å tilpasse eksisterende forskrifter og retningslinjer 

og vurdere behovet for nye 
- Engasjement i spesielle utprØvingsprosjekter 
- Behandling av sØknader om finansiering fra kommunene 
- Engasjement i overvåkningen av vassdragene 
- Vurdering av forurensningsspørsmål i plansaker 
- Deltakelse i sentrale arbeidsutvalg 

Tilpasse EDB-vedlikeholdet med tanke på å spare inn ressurser 
- Faglig ajourfØring av eget personell 

B. Nye oppgaver: 

- Engasjement i departementets opplegg for å redusere forurensningen 
av MjØsa. Dette vil innebære Øket innsats i eksisterende oppgaver. 

- Informasjon, kontakt og pådrivervirksomhet overfor landbruket, 
kommunene og industrien bØr Økes 

- Det bØr legges mer vekt på lokal overvåkning av utviklingen i vass
dragene for å skaffe grunnlag for å sette inn riktige tiltak på 
rett sted. 

- Øket tilsyn med at både eksisterende og nye forskrifter overholdes. 
- Overtakelse aven del industrisaker som planlegges delegert fra SFT. 
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2.2.1.7 Ressursbruk og -behov 

VAR-gruppen i avdelingen har i dag 4 stillinger, og 3 av disse er 
stort sett knyttet til arbeid med vannforurensning. I tabellen på 
neste side er det forsØkt satt opp en samlet oversikt over hvordan de 
ansatte i disse 3 stillingene anvender sin tid i dag. Disse har også 
satt opp en tilsvarende oversikt over beregnet behov for arbeids
innsats innen hovedfeltet. 

Oversikten viser at det i dag brukes vel 140 ukeverk eller vel 3 
årsverk innen fagområdet vannforurensning (kategorien internt tids
forbruk er da holdt utenom). Her inngår engasjementer og overtid med 
i alt ca. 0,5 årsverk. Behovet er beregnet til vel 4,3 årsverk forut
satt at en interkommunal driftsassistanse for renseanlegg blir opp
rettet. uten driftsassistanse vil behovet være vel 5 årsverk (internt 
tidsbruk holdt utenom). 

Foruten personellressurser disponerer miljØvernavdelingen bUdsjett
midler til bl.a. analyser (kr. 80 000 i 1986) og konsulentbistand 
(kr. 45 000 i 1986). StØrstedelen av disse midlene har vært nyttet 
innen fagområdet vannforurensning. I tillegg har det vært utfØrt kon
sulentutredninger med midler direkte fra departementet (varierende, 
men ca. kr. 30 000 årlig). BelØpet til analyser anses noenlunde til
strekkelig, mens det vil være behov for større midler til konsulent
bistand, anslagsvis kr. 75 - 100 000 årlig. Aktuelle konsulentoppdrag 
er fØrst og fremst oppgaver som krever ekspertise og erfaring utover 
det som avdelingen normalt disponerer og omfatter utredning av spesi
elle tekniske spørsmål, prognoser og modeller, bistand til lokale 
vassdragsundersØkelser, m.v. 

I tillegg er det også et betydelig forbruk til reiser for å dekke ho
vedfeltets oppgaver. Forbruket ligger i dag i stØrrelsesorden ca. 100 
000 kr. I planen er det lagt opp til Økt innsats på bl.a. kontroll og 
tilsyn, noe som vil kreve Økte midler til reiser. 

Det framgår av tiltaksanalysen at en del nye tiltak for å begrense 
utslipp av forurensninger fra landbruk vil måtte settes inn for å nå 
de målsettinger som er satt for de ulike vassdrag. GjennomfØring av 
disse tiltak vil kreve omfattende innsats, spesielt i form av in
formasjon, men også tilsyn og saksbehandling. OppfØlging av eksiste
rende oppgaver etter gjeldende forskrifter vil også måtte Øke i 
omfang om en skal nå de mål som er satt opp. 

Omfanget av kontroll, tilsyn og veiledning med kommunale utSlipp bØr 
Økes vesentlig. Det arbeides for å få til en interkommunal driftsas
sistanseordning som kan ta seg av disse oppgavene. Dersom en slik 
ordning blir opprettet, vil det ikke være behov for noen Øket innsats 
fra miljØvernavdelingens side. Hvis ikke en slik ordning lar seg 
gjennomfØre, må dette behovet lØses på annen måte, f. eks. ved å Øke 
innsatsen med ca. 1 årsverk ved miljøvernavdelingen. 

Øket kontroll og tilsyn vil kreve behov for mer saksbehandling i form 
av pålegg, endring av konsesjoner osv. 

Aktiv informasjon overfor kommunene bØr Økes. Dette gjelder både 
generell informasjon om lovverk, veiledninger o.l. samt direkte 
informasjon/veiledning overfor den enkelte kommune. 

Vassdragsovervåkning er tatt inn som et eget tiltaksområde. Lokal 
vassdragsovervåkning er et nØdvendig grunnlag for forurensningsar
beidet og må fortsatt inngå i dette hovedfelt. 
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DAGENS RESSURSBRUK I UKEVERK FORDELT PÅ TILTAKSOMRÅDE OG AKTIVITETSTYPE 

Saksbe- Kontroll Henv. Inform. Faglig Delt . i 
handl. Tilsyn uten- Veiledn. ajourf. sentrale 

Overvåk. fra kurs utvalg 

Landbruk 14 22 2 3,5 3 4 

Komm. utslipp 25 13 3 2 4 1 , 5 

Spredt bebyg. 7 1 2 2,5 1 ,5 2 

Industri 2 3 1 1 ,5 1 

Fiskeoppdrett 2,5 0,5 1 0,5 

Vannregulering 2 0,5 0,5 0,5 

Vassdragsoverv. 7,5 2 1 0,5 0,5 

Internt 0,5 

SUM 60 41 ,5 10,5 8 11 , 5 1O 

Ca. 1/2 årsverk av dette er engasjementer og overtid. 

RESSURSBEHOV I UKEVERK FORDELT PÅ TILTAKSOMRÅDE OG AKTIVITETSTYPE 

Saksbe- Kontroll Henv. Inform. Faglig Delt. i 
handl. Tilsyn uten- Veiledn. ajourf. sentrale 

Overvåk. fra kurs utvalg 

Landbruk 18 28 3 6 3 5 

Komm. utslipp 38 12 (42) 5 e ( 12 ) 4 3,5 

Spredt bebyg. 7 2 2 4 2 1 

Industri 4 6 2 3 1 

Fiskeoppdrett 3 0,5 1 2 1 0,5 

Vannregulering 2 0,5 0,5 0,5 

Vassdragsoverv. 10 3 1 2 1 0,5 

Internt 0,5 

SUM 82 52 (82 ) 15 22 (26 ) 14,5 11 , 5 

Tallene i ( ) gjelder dersom interkommunal driftsassistanse ikke 
innføres. 

Int-
ernt SUM 

48,5 

48,5 

16 

8,5 

1 5,5 

3,5 

11 , 5 

19 19,5 

20 161 ,5 

Int-
ernt SUM 

63 

70,5 

18 

16 

8 

3,5 

17,5 

18 18, 5 

18 215 

(249 ) 
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VEDLEGG TIL HOVEDFELT VANNFORURENSNING 

Tiltaksanalyse: 

Kommunale utslipp: 

Et evt. forbud mot fosfatholdige vaskemidler i MjØsområdet er et 
tiltak som vil gi direkte virkning. Tiltaket er ikke kostnadskreven
de, men nytten må selvsagt vurderes opp mot de ulemper som måtte 
påfØres befolkningen. Det er grovt beregnet at nytten ved å forby 
fosfatholdige vaskemidler vil innebære en reduksjon av 
fosforutslippet til MjØsa på vel 10 tonn/år (hele nedbØrfeltet). 

Driften ved en god del av renseanleggene kan bedres gjennom bl.a. mer 
optimal drift. Utdanning og etterutdanning av driftsoperatØrer er 
meget viktig i denne sammenheng. Likeledes vil en driftsassistanse
ordning helt sikkert kunne bidra til en bedre drift ved mange anlegg. 

En del mindre renseanlegg fungerer dårlig p.g.a. uheldige konstruk
sjoner og lØsninger. Disse bØr bygges om eller fornyes med sikte på å 
få enkle og driftssikre lØsninger. 

I mange tettsteder med renseanlegg gjenstår fortsatt å tilknytte 
enkelte områder i eller like inntil tettstedet. Dette vil redusere 
direkte utslipp og Øke utnyttelsen av eksisterende anlegg. 

Mange steder fungerer renseanleggene svært dårlig i snØsmelteperioden 
og ved mye regn p.g.a. stor innlekking av fremmedvann i ledningsnet
tet. på de steder hvor dette er mest framtredende vil det ligge god 
gevinst i å begrense den verste innlekkingen gjennom punkttiltak på 
nettet. 

De fleste kommuner har dårlige ledningsnett i stØrre eller mindre 
omfang. Den naturlige eldningsprosessen gjØr også at alt eksisterende 
nett gradvis blir dårligere. For å demme opp mot denne utviklingen og 
holde tritt med ledningenes levealder, må kommunene sette i gang en 
langsiktig og kontinuerlig fornying av sitt ledningsnett. I fØrste 
omgang vil tilstandskartlegging og utarbeidelse av saneringsplaner 
med prioriterte tiltak være et viktig ledd. 
Strakstiltak i form av reduksjon av punktlekkasjer fra kummer, 
pumpestasjoner, overlØp og feilkoblinger antas å kunne gi stor 
forurensningsmessig gevinst i forhold til investeringene. 

Drift og vedlikehold av både renseanlegg og ledningsnett er av 
avgjØrende betydning for de totale kommunale utslippene. Kommunene må 
sette dette mer i system for å holde oversikt over hvor drifts- og 
vedlikeholdsinnsatsen kan gi best effekt. I dag foregår mye av dette 
arbeidet i form av akutt innsats i forbindelse med driftsavbrudd og 
ellers etter grove tommelfingerregler. Målet med drift og vedlikehold 
må i stØrre grad bli å forebygge driftsavbrudd og forstyrrelser og 
dermed redusere forurensningstapene. 

Opplæring av personell som arbeider med ledningsnett vil også være et 
viktig tiltak og ADK-kursene burde bli obligatoriske for de som ar
beider med anlegg, drift og vedlikehold av ledningsnett i kommunene. 

Dårlige stikkledninger er trolig et stort problem. Kommune må fØlge 
opp og påby fornyelse av dårlige stikkledninger i forbindelse med at 
kommunale ledninger saneres. Et annet problem er feilkoblinger av 
stikkledninger. Feilkoblinger er trolig en betydelig forurensnings
kilde flere steder og som kommunene må fØlge opp. Bedre kontroll med 
utendØrs rØrleggerarbeider fra kommunenes side vil dessuten være et 
viktig tiltak for å bedre kvaliteten på stikkledninger og tilkoblin-
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ger. 

Landbruk: 

Sikring av siloanlegg viser seg å være relativt billige tiltak i 
forhold til forurensningsgevinsten. Det som sinker prosessen er at 
det mangler motivasjon hos mange bØnder. 

Sikring og utvidelse av gjØdsellagre har også en gunstig kostnad i 
forhold til effekten. Begrensningene her er stØrrelsen på de årlige 
belØp i form av statlige lån og tilskudd samt planleggingskapasite
ten. 

Stansing av vinterspredning av husdyrgjØdsel henger sammen med lagre
nes stØrrelse og ventes å avta i takt med Økningen i lagerkapasite
ten. 

Redusert hØstspredning på eng henger sammen med lagersituasjonen, men 
er også avhengig av at gjØdsla omdannes til en form som gjør den 
egnet for spredning på eng i vekstsesongen. 

Kunnskapen omkring sikring og kostnader ved erosjonsutsatte områder 
er forelØpig sparsom. Handlingsplanen ventes å gi nærmere svar på 
disse spØrsmål i lØpet av perioden. 

Spredning av hUSdyrgjØdsel i erosjonsutsatte områder på galt tids
punkt har helt klare forurensningsmessige ulemper. En omlegging vil 
koste lite og gi hØY effekt i de aktuelle områder. 

Forurensning fra pelsdyrfarmer er et problem. Det foreligger lite 
retningslinjer for sikringstiltak på dette området. Slike retnings
linjer bØr forseres da pelsdyrnæringen for tida er i oppsving. 

Redusert gjØdsling er både samfunnsØkonomisk og privatØkonomisk 
lØnnsomt. UndersØkelser viser at det gjØdsles med betydelig stØrre 
mengder enn plantenes behov for fosfor, spesielt i husdyrområdene. 
Enkelte gjØdselplaner utfØrt i noen distrikter har gitt betydelig 
reduksjon og store innsparinger for den enkelte. 
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2.2.2. HOVEDFELT AVFALL 

2.2.2.1. Ideelle overordnede mål 

Det er flere offentlige etater som har et forvaltningsmessig 
ansvar når det gjelder de forurensningsmessige aspektene 
knyttet til avfall og slam. Det er derfor viktig at disse 
har sammenfallende mål og prioriteringer. Når det gjelder 
deponering, skulle således kommunenes og fylkesmannens miljØ
vernavdelingers mål for å lØse de lokale problemene sammen 
med SFTs mål for de regionale problemene, danne grunnlaget 
for forurensningsmyndighetenes samlede mål. 

Hovedmålet knyttet til de forurensningsmessige aspektene ved 
håndtering av avfall og slam er å eliminere mulige skader på 
helse og naturmiljØ. I tillegg vil det for avfallspolitikken 
være ressurs politiske og hygienemessige mål som andre etater 
har ansvar for å utforme. 

Nedenfor er angitt SFTs delmål for arbeidet med forurensnings
problemene knyttet til håndtering av avfall og slam i priori
tert rekkefØlge. Delmålene og prioriteringen er anslått 
skjønnsmessig. Vi gjengir også de målene som ikke direkte 
ligger under fylkesmannens ansvarsområde. 

A1) Utslipp til luft fra avfallsforbrenningsanlegg skal til 
enhver tid ikke påfØre befolkningen i nærområdene helse
skader og heller ikke gi vegetasjonsskader. De skal 
heller ikke Øke risikoen for mulige helsemessige 
langtidsvirkninger, f.eks. kreft. 

A2) Bidraget fra avfallsforbrenning til forsuringen skal til 
enhver tid være minimal. Konkretisert vil dette inne
bære at utslippene av Hel og 502 i 1993 samlet ikke skal 
utgjøre mer enn 8% av måltallet for 50 . (Måltallet for 
svoveldioksyd for 1993 er ca 100 000,_2 tonn .) Begrunn
elsen for dette er blant annet Norges internasjonale 
forpliktelser. 

A3) Bidraget fra avfall og slam til forurensning av grunn
vannet og til akkumulering i jordsmonn og næringskjeden 
av tungmetallene Cd og Hg skal ikke Øke. Vi kjenner i 
dag ikke dette bidraget. En konkretisering av delmålet 
er derfor vanskelig. Som en indikasjon for målet settes 
opp måltall, nemlig at Cd- og Hg-innholdet i avfall skal 
reduseres med minst 30%, og at utslippet til luft fra 
avfallsforbreinningen skal utgjøre maksimalt henholdsvis 
30% og 40% av de samlede utslipp til luft av disse kompo
nentene. Begrunnelsen for dette er at man må sØke å 
redusere tilfØrslene av disse metallene mest mulig for å 
unngå uØnsket opphoping og Økt risiko for skadevirkninger. 

A4) Innen 1990 skal antallet mennesker som er plaget av 
synlige utslipp fra forbrenning av avfall reduseres med 
minst 50%. 



126 

; 
A5) I år 2000 skal det ikke være noe vesentlig forurensnings

bidrag fra deponering av avfall og slam til store vass
drag.Problemene knyttet til vannforurensning, til 
skadedyr og til lukt ved deponering skal innen 1990 
reduseres med minst 50%. 

A6) Innen 1990 skal problemene knyttet til den generelle 
forsØplingen reduseres, slik at antall mennesker som er 
berØrt, reduseres med minst 50%. 

A7) Korrosjon knyttet til avfallsforbrenning skal til en 
hver tid være minimal (under 3 mill. kr (1985-kroner)). 

A8) Innen 1990 skal all avfallskompost utnyttes. 

A9) Vannforurensningsproblemene knyttet til deponering av 
septikslam skal ikke Øke. Man kjenner ikke omfanget av 
disse problemene i dag, men vet at mengden slam som skal 
deponeres vil Øke. En konkretisering av dette delmålet 
er derfor vanskelig å gi, men som måltall benyttes at 
minst 75% av septikslammet skal disponeres forsvarlig. 

2.2.2.2. Status Og utfordringer 

Det ble i 1978 fremlagt en rapport for Hedmark som ledd i et 
opplegg i regi av MiljØverndepartementet som tok sikte på 
registrering av avfallsbehandlingsanleggene i Norge. 

Arbeidet var mest konsentrert om faktorer som har betydning 
for anleggenes påvirkning av det ytre miljø. Rapporten 
omfattet 34 anlegg som årlig mottok ca 37 000 tonn avfall. 
Iflg. rapporten var fylkets avfallsanlegg nær sagt uten 
unntakelse beheftet med mangler. Mange hadde miljØmessig 
ugunstig beliggenhet og burde nedlegges, mens andre med 
bedre drift og diverse tiltak kunne gjØres akseptable. Mange 
av plassene var nærmest dumpeplasser, ofte ble det foretatt 
brenning på plassen med brannfare og miljØulemper. 

I tillegg til fyllplasser omfattet rapporten et oppmalings
anlegg (interkommunalt) og en forbrenningsovn av type Heron. 
på side 128 er i tabellform gjengitt en vurdering av miljØ
virkningene basert på innhentede uttalelser fra bosatte i 
området. 

Siden rapporten kom i 1978, har situasjonen bedret seg en 
del, og forurensningsloven ser ut til å ha fremskyndet 
denne utviklingen. 

Interkommunalt samarbeide later til å få gjennomslag. For 
Øyeblikket er 20 av fylkets 23 kommuner med i slikt 
samarbeide i en eller annen form. Samlet folketall i Hedmark 
er ca 188 000. 

I tabellen på side 129 er oppfØrt avfallsplasser i Hedmark 
som det er gitt konsesjon for med angivelse av avfallstype. 
Dessuten er oppfØrt noen plasser som er relativt bra uten 
hittil å være konsesjonsbehandlet. 
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Av de 34 anleggene som er omtalt i rapporten fra 1978 er til 
nå 10 nedlagt og det er aktuelt å nedlegge ytterligere 12, 
alternativt å gi noen av dem status som grovavfallsplasser. 
Det er videre gitt konsesjon til 5 nye plasser som enten er 
ferdig opparbeidet eller blir opparbeidet i lØpet av et par 
år. 3 av disse er interkommunale og forutsatt å dekke ialt 
12 kommuner med et samlet folketall på ca 110 000. 

I sydfylket er 4 kommuner med samlet folketall ca 31 000 for 
tiden på leting etter plass for en felles deponeringsplan 
som skal avlØse oppmalingsanlegget på Hernesmoen i SØr-Odal. 



AVFALLSANLEGG I HEDMARK FYLKE 

Vurdering av miljØvirkning. 
Basert på spØrreundersØkelse i 1978 for 34 anlegg. 
Avfallsmengde i alt: 37 000 tonn. 

Vurdering - Prosent 
MiljØvirkning 
type Mindre 

Utilfreds- tilfreds- Tilfreds-
stillende stillende st.illende 

Vannforurensning 28 41 31 

RØyk 38 52 10 

Lukt 27 63 10 

Flygeavfall 19 41 41 

Skadedyr 19 63 19 

Støv 25 13 63 

Insekter 20 40 40 

ForsØpling fra 

kjøretøyer O 75 25 

Trafikk 16 84 

Støy 100 

Plassenes avst.and t.il bebYI]gelse: 

< 200 m : 17% 

200 - 400 m 20% 

400 - 600 m 7% 

600 - 100 In 13% 

> 1000 m : 43% 

Resipient. for sigevann: 

Grunnvann: 84% 

Bekk: 7% 

Elv: 6% 

InnsjØ: 3% 

Apen brenning skjedde ved 72% av anleggene 

Ant.all anlegg var i 1983 redusert. t.il 25. 
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REGION 

HAMAR 

KOMMUNE 

HAMAR 
RINGSAKER 
VANG 
LØTEN 
STANGE 

HAMAR 

LOKALITET 

Jf HEGGVIN 
I VANG 

Jf GALAS I 
RINGSAKER 

Jf 

AVFALLSPLASSER I HEDMARK 

KOM. GROV 
AVFALL AVFALL SLAM 

+ + 

+ + + 

+ 

TILLDATD BEMERKNING 

11.04.86 

09.11.83 

21.01.82 

- FOR AVFALL PLASSEN NEDLEGGES 
NAR HEGGVIN TAS I 
BRUK 

- FOR SLAM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGSAKER Jf GOLIMOEN 

KONGSVINGER EIDSKOG Jf HERNESMOEN 
NORD-ODAL I SØR-ODAL 
SØR-ODAL 
KONGSVINGER 

EIDSKOG 

NORD-ODAL 

GRUE 

Jf REPSHUS 
Jf MOGEN 

Jf SLETTHOLEN 

Jf LOPPHOLEN 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

07.01.83 

15.11.72 

03.03.83 

03.01.83 

30.07.82 

PLANLAGT AVVIKLET 

SØKNAD OH FORLENGELSE UNDER 
BEHANDLING 

1 

N 
\.O 



REGION KOMMUNE 

GRUE 

ASNES 

GRUE 
ASNES 
VALER 

ELVERUM 
AMOT 

AMOT 

LOKALITET 

ll' SMIDHOLEN 

ll' SVESÆTERLIA 

ll' KALGARDSMOEN 
I AsNES 

ll' HORNMOEN 
I ELVERUM 

ll' JULUSSDALEN 

STOR-EL VDAL ll' TRESEN 

KOM. GROV 
AVFALL AVFALL 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

STOR-ELVDAL ll' KJEMSJØHØGDEN + + 
RENDALEN I 

ALVDAL 
TYNSET 
TOLGA 
OS 

STOR-ELVDAL 

ll' TORPET 
I 
TOLGA 

+ 

SLAM TILL. DATO BEMERKNING 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

06.11.85 

23.11.83 

10.05.85 

IKKE OMSØKT VIL KUNNE GODKJENNES PA 
VISSE VILKAR 

25.07.77 BRUKES KUN TIL GROVAVFALL. 
SLAM DEPONERES pA OPPDYRJ{
INGSAREAL I NÆRHETEN 

IKKE OMSØKT PLASS ER BESETT OG SYNES 
BRA. 

IKKE OMSØKT PLASS ER BESETT OG SYNES 
BRA. 

27.08.86 DET ER AKTUEL T A LA NOEN AV 
DE TIDLIGERE AVFALLSPLASSER 
BLI GROVAVFALLSPLASSER. 

2 

w 
o 



REGION KOMMUNE 

TYNSET 

FOLLOAL 

TRYSIL 

LOKALITET 

lt' TYLLDALS
KJØLEN 

lt' BRATTBAKKEN 

lt' KABBEDIKKOIA 

lt' LJØRDALEN 

lt' SØRE-TRYSIL 
(MANNFLOENJ 

KOM. GROV 
AVFALL AVFALL 

.,. 

.,. 

.,. 

SLAM TILL.DATO BEMERKNING 

.,. 

.,. 

.,. 

.,. 

.,. 

28.05.82 

16. 12.82 

08.02.74 

11.09.84 

11.09.84 

FREMTIDIG GROVAVFALLSPLASS? 

DET ER OGSA TILLATT OPP
STILLING AV BILVRAK PA 
PLASSEN 

KAPASITETEN OPPBRUKT. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
ENGERDAL lt' BJØRNASMOEN 

lt' "ENGERDAL" 

lt' "DREVSJØ" 

lt' HYLLERASEN 

lt' ELGA 

lt' SØMADALEN 

lt SNERTA 

lt' SØLEN 

.,. 

.,. 

.,. 

.,. 

.,. 

.,. 

.,. 

.,. 

.,. 

10.09.85 

01.10.85 

01.10.85 

01.10.85 

01.10.85 

01.10.85 

01.10.85 

01.10.85 

TIDLIGERE ETABLERTE PLASSER 
SOM OPPRETTHOLDES pA GRUNN AV 
SMA AVFALLSMENGDER OG EVENTU
ELT STORE TRANSPORTAVSTANDER 

3 

w 



Med de store avstander man har i dette Norges 3dje største 
fylke vil det også lett oppstå mange private fyllinger som 
vil kunne være uheldige. 
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Manglende rutiner for innsamling og videre behandling av 
spesialavfall og slam er en kontinuerlig trussel, hygienisk 
og miljØmessig. 

Matavfall fra større felles husholdninger samles inn fra 
flere kommuner i Mjøsområdet, bringes til et anlegg i Stange 
som fremstiller dyrefor. En slik anvendelse er både miljØ
messig og ressursmessig fordelaktig. 

Ellers later det til at gjenvinningstanken har vanskelig for 
å få innpass i praksis når det gjelder forbruksavfall. 
Produksjon av kompost av kvalitet som blir godtatt har vist 
seg å være for kostbar. En savner et tilfredsstillende 
system for mottak og viderebehandling av bildekk. 

Innsamlingssystemet for bilvrak har nå vært i sving endel år 
og har vist seg å fungere relativt bra. Antallet av oppsam
lingsplasser og lokaliseringer ser ut til stort sett å være 
hensiktsmessig. Panteordningen synes å være en viktig 
stimulans som hindrer forsøpling og sikrer en ressurs ved 
gjenvinning. 

Når det gjelder slam har ma~ positive erfaringer fra HIAS som 
produserer mer enn 10 000 m slam årlig, ca 18% 
tØrrstoffinnhold, som i sin helhet får anvendelse i 
jordbruket. ForØvrig en del slamproblemer. Mangel på 
forskriftsmessige tømmeplasser og rutiner for innsamling i 
spredt bebyggelse. 

TilkjØring av septikslam skaper ofte problemer for mindre 
renseanlegg. Avvanning i renseanleggene eller ved bruk av 
slamsugebiler med avvanningsutstyr vil kunne minske ulempene 
på slamplassene vesentlig. Slamproblemene bØr vies stor 
oppmerksomhet i planperioden. 

Forbrenningsanlegg med varmegjenvinning har vært et 
alternativ som de fleste regioner og kommuner etter tur har 
utredet og forelØpig forkastet av Økonomiske årsaker. 

For tiden later det til at deponering av kommunalt avfall i 
kontrollert fylling er den lØsning det er mest naturlig å 
Datse på. 

Det bØr tas sikte på fleksible lØsninger som gir muligheter 
for senere tilpassing til andre metoder, gjenvinning av 
visse typer, produkter etc. 

Hedmark er relativt tynt befolket, men bosettingen er fØrst 
og fremst lokalisert langs våre viktigste vassdrag. De 
mange mere eller mindre ukontrollerte fyllinger bevirker 
betydelige ulemper miljØmessig, estetisk og hygienisk. 
Erfaringer fra slike plasser er årsak til protester hver 
gang det foreslås lOkalisering av avfallsplasser. 
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2.2.2.3. Mål 

De ideelle, langsiktige overordnede mål og SFT's delmål for 
arbeidet med forurensningsproblemene knyttet til avfall og 
slam vil samsvare med miljØvernavdelingens mål på dette felt. 

Oppgaven vil fØrst og fremst bli å redusere skadene på helse 
og naturmiljØ til et minimum. Gjenvinning bØr sØkes 
gjennomfØrt i den grad det er praktisk og økonomisk mulig. 

SFT's delmål skulle stort sett kunne nås i Hedmark, med 
enkelte forbehold. Pkt. A8 om full utnyttelse av all 
kompost innen 1990 vil neppe kunne oppnås Men slam-
problemene bØr vies stor oppmerksomhet. 

De konkrete mål for planperioden: 

Samtlige kommuner må ha oppfylt sine plikter etter forurens
ningsloven med hensyn til innsamling og anlegg for 
behandling av avfall og slam. 

Behandling eller deponering skal skje på godkjente anlegg. 
Mellomlagringsplasser for spesialavfall etableres i 
nØdvendig omfang, fØrst en i hver region, etterhvert på 
flere steder. Det legges stor vekt på å få skilt ut 
miljØfarlige stoffer fra annet avfall. 

Utilfredsstillende plasser og anlegg må kreves utbedret 
eller nedlagt med krav om saneringstiltak. 

Kommunen animeres til å utrede interkommunale, helst 
fleksible lØsninger med mulighet for tilpassing eller 
endring til andre metoder, gjenvinning m.v. 

Slamproblemene bØr vies stor oppmerksomhet i planperioden. 

2.2.2.4. Tiltak 

Det må kreves at i lØpet av planperioden skal samtlige 
kommuner ha opprettet renovasjonsanlegg, eller delta i 
interkommunale renovasjonsopplegg, som tilfredsstiller 
kravene i lover og forskrifter. For eksisterende plasser som 
ikke er tilfredsstillende utarbeides og iverksettes planer 
for enten opprusting for videre drift eller saneringstiltak 
og avvikling. 

Systemet med innsamling av matavfall som basis for 
produksjon av dyrefor stimuleres og sØkes videre utbygget. 

Det opprettes i stØrst mulig grad hensiktsmessig organiserte 
og lokaliserte oppsamlingsenheter for spesialavfall. 



Ressursgjenvinning sØkes gjennomfØrt i den grad det er 
mUlig, praktisk og Økonomisk, obligatorisk slamtømming 
gjennomfØres. Lovendring som hindrer kommunenes adgang 
til å unnta spredt bebyggelse fra obligatorisk slamtømming 
må gjennomfØres snarest. 

2.2.2.5. Virkemidler 

Plan- og bygningsloven. 
Lov om vern mot forurensninger og om avfall. 
Vassdragsloven 
Sundhetsloven 
m.fl. med tilhØrende forskrifter, retningslinjer m.v. gir 
politisk og faglige/administrative myndigheter muligheter 
til å drive kontroll og å treffe beslutninger, stille krav 
og ellers medvirke til at de tiltak som er nevnt under 
2.2.2.4. kan bli utfØrt. 

statlige midler til planlegging og finansiering har stor 
positiv virkning på valg av gunstige løsninger. Kurser for 
opplæring av driftspersonell er viktig. 

2.2.2.6. Aktiviteter 

A. ViderefØring av eksisterende oppgaver: 

- Saksbehandling: Konsesjonsbehandling, klager, pålegg, 
utsettelser 

- Kontroll og tilsyn 
- Kontakt og "pådrivervirksomhet" overfor kommuner og andre 

vedr. prioritering av tiltak og områder for tiltak 
- Informasjonsvirksomhet 
- Arbeide med å tilpasse eksisterende forskrifter og 

retningslinjer og vurdere behovet for nye 
- Engasjement i spesielle utprØvingsprosjekter herunder 

gjenvinning 
- Behandling av sØknader om finansiering fra kommunene 
- Engasjement i overvåkningen av avfallsanleggene og 

bilvrakplassene m.v. 
- Vurdering av forurensningsspØrsmål i plansaker 

Tilpasse EDB-vedlikeholdet med tanke på å spare inn 
ressurser. 

B. Nye oppgaver: 
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- Pådrivervirksomhet for opprettelse av plasser for oppsaml
ing av spesialavfall, deponering av oljeavfall, levering 
av batterier m.v. 

- Tilsyn og informasjon vedrØrende spesialavfallsordningen. 

- OppfØlging av bestemmelser om oljevern og akutte forurens
ninger. 



2.2.2.7. Ressursbruk- og behov 

Av 4 VAR-stillinger er ca 3 årsverk beregnet å gå med til 
området vannforurensning. (Kfr. pkt. 2.2.1.7). Til 
behandling av avfall-, støy- og luftforurensning - samt en 
lang rekke diverse-oppgaver gjenstår derved 1 årsverk. 

Mengden av enkeltsaker går ut over muligheten til å drive 
kontroll/tilsyn og informasjon/kontakt utad. 
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Ressursbehov i ukeverk pr. år 

Aktivitet Avfall m. v. Støy og Diverse 
luftforur 

Med Saksbehandling 10 4 
nåværende Kontroll/tilsyn 4 O 20 
ressurstilgang: Informasjon/kontakt utad 5 2 

Totalt 19 6 20 

Med Saksbehandling 12' 6 
Øket Kontroll/tilsyn 8 2 25 
ressurstilgang: Informasjon/kontakt utad 7 4 

Totalt 27 12 25 

Ønskelig tilleggsbehov: 1/2 årsverk 



2.2.3 HOVEDFELT STØY 

2.2.3.1. Status og utfordringer 

På dette feltet er det i vårt fylke fØrst og fremst 
vegtafikkstØY som kan by på problemer. En stadig Øking i 
bilantallet tilsier at det er grunn til å vie denne formen 
for forurensninger stor oppmerksomhet. Avgasser fra 
bilmotorene må samtidig tas i betraktning. 

Gjennom Hedmark går det mange viktige jernbanetraseer og 
støy fra tog er også en faktor som må tas i betraktning. 

Det er relativt mange skytebaner i fylket. Det er gode 
mUligheter og stor interesse for å drive jakt og antallet 
skytterlag og skytterlagsmedlemmer er stort. Det oppstår 
endel konfliktsituasjoner ved at de som er bosatt nær 
skytebaner fØler seg plaget av skytebanestØY. 
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Støy fra flyplasser kan til nå ikke betegnes som noe 
vesentlig problem. Det samme kan sies om industristØY. 
Baner for motorsport er et annet eksempel på anlegg der støy 
vil være avgjØrende for lokalisering. 

Fylkesmannen er tillagt ansvar for å påse at støyer en 
faktor som blir utredet og tatt hensyn til i plansammenheng 
eksempelvis veiplaner, kommuneplaner og reguleringsplaner. 
Rettledende grenseverdier for støy og metoder for beregning 
av stØynivåer foreligger. 

Etterhvert er kravet om stØyvurderinger blitt bedre kjent 
blant planleggere i veivesen og i kommunen og mUlighetene 
for å hindre at det oppstår nye stØy-ulemper blir etterhvert 
bedre. 

StØyforholdene langs riksveger i Hedmark. 

Det er utfØrt en registrering (Asplan/Vegkontoret april 78) 
av vegtrafikkstØyforholdene langs riksveger i Hedmark fylke 
som belyser stØysituasjonen etter tiltak. Det er kun 
registrert boliger, skoler og andre institusjoner langs 
riksveger med årsdØgntrafikk større enn 1 000, som utgjør 
802 km. 

Registreringene viser at 402 bOliger ligger mindre enn 10 m 
fra senterlinje veg, 1 287 boliger 10-20 m fra 5.1. veg, 
2 415 bOliger 20-40 m fra s.l. veg og 2 171 boliger 40-80 m 
fra 5.1. veg. (6 275 boliger til sammen). 

Antall støyutsatte boliger fØr tiltak var til sammen 3 443 
over 60 dB(A) utenivå, fordelt på 2 161 boliger i stØynivået 
60-64 dB(A), 1 097 boliger i stØynivået 65-69 dB(A) og kun 
185 boliger i stØynivået lik/over 70 dB(A). Som et gjennom
snitt er 4,3 boliger stØyutsatt pr km registrert veg. 

Det er foreslått at 809 bOliger bØr få tiltak i fasaden ved 
vindusisolering og dette gir en kostnad på ca 3,3 mill kr. 
Videre er det foreslått at 1 631 boliger bØr stØyreduseres 
ved oppsetting av skjerm - med kostnadsoverslag på 39,1 mill 
kr. Tilsvarende 1 005 boliger for stØyskjerming med voll og 
dette gir en kostnad på 24,1 mill kr. Samlet utgjør de fore-



slåtte tiltakene hele 66,5 mill kr for støyutsatte boliger 
over 60 dB(A) ute. I tillegg kommer 2 500 støyutsatte 
boliger i nivået 55-59 dB(A) ute med tiltakskostnader på ca 
54,1 mill kr. 

Støysituasjonen etter tiltak vil bli vesentlig bedre. De 
3 443 boligene over stØynivået 60 dB(A) ute reduseres til 
818 boliger, eller en reduksjon fra 4,3 til 1,0 støyutsatte 
boliger pr km registrert veg. 
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28 skoler ble registrert, hvorav 13 lå over 60 dB(A) og 14 i 
nivået 55-59 dB(A). Tiltakene for alle skoler utgjør ca 4,0 
mill kr. 11 andre institusjoner ble registrert, hvorav bare 
2 lå over 60 dB(A) og 7 lå over nivået 55-59 deB(A). 
Tiltakene for 10 av institusjonene utgjør ca 1,0 mill kr. 

De støyutsatte boligene fordeler seg på vegene som fØlger: 
E6 - 14,5%, Rv. 2 - 11,7%, Rv. 3 - hele 28,5% (p.g.a. stor 
lengde - 292 km), Rv. 25 - 12,6%, Rv. 24 - 2,8%, Rv. 175 -
3,4%, Rv. 206 - 4,5%, Rv. 216 - 3,2%, Rv. 222 - 9,5%. 

De andre riksveger utgjør hver for seg under 2 ~ o • 

på vegkontoret arbeides nå med sluttfØringen av et forslag 
til prioritert handlingsplan for fylket som bygger på denne 
registreringen. 

For å illustrere Vegvesenets engasjement innen vegtrafiJck
støy, kan fØlgende siteres fra "Langtidsplanen for 
Vegvesenet i Hedmark fylke 1986-89": 

De rene stØytiltakene er meget begrensede. I perioden er 
avsatt 1,6 mill kr til dette formål. Dette vil medfØre 
at ca 40 bolighus vil få redusert sitt stØynivå fra ca 70 
dB(A) til under 60 dB(A). 

Videre vil de ordinære anleggene som sekundær effekt gi 
bidrag til å redusere den miljØbelastningen som veg
trafikkstØY representerer. Virkningen ser ut til å bli 
at ca 160 bOlighus vil ligge i sone hvor stØynivået, 
etter å ha ligget over 60 dB(A), kommer under denne gren
sen. 

Til sammen ser det således ut for at investeringstiltake
ne vil kunne redusere stØynivået til under 60 dB(A) for i 
alt ca 200 bolighus. 

2.2.3.2. Aktiviteter 

Det er av viktighet at miljØvernavdelingen kommer inn i 
bildet så tidlig som mulig i planprosessen. Helst allerede 
under det forberedende arbeide. (Planavdelingens planfaglige 
rådgivningsgruppe) . 

Det bØr fortrinnsvis arbeides for planlØsninger der 
vegtraseer og andre. stØYkilder og bebyggelse lokaliseres 
slik at stØyprOblemer ikke oppstår. 



Støyskjerming og fasadeisolering er eksempler på midler som 
kan få anvendelse for å råde bot på uheldige eksisterende 
forhold. 

Det må sørges for at slike tiltak, dersom de ansees på
krevet, blir gjort obligatoriske inntegnet på regulerings
kart og/eller blir tatt med i reguleringsbestemmelsene. 
Enkeltgrunneiere kan ellers motsette seg skjermer. 

Eksisterende skytebaner vurderes, de som Ønskes fortsatt 
benyttet må konsesjonsbehandles, de Øvrige nedlegges. 
Kommunen anmodes om å utarbeide en helhetsplan for 
skytebaner som ledd i sin kommuneplan. Muligheter for 
interkommunale lØsninger vurderes. 

2.2.3.3. Virkemidler 
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Plan- og bygningsloven med tilhØrende forskrifter og retninss
linjer. 

Forurensningsloven med tilhØrende forskrifter og retnings
linjer. 

Vegloven. 

Lov om produktkontroll. 

Granneloven. 

Tilskuddsmidler til stØyskjerming, fasadeisolering o.l. 

2.2.3.4. Aktiviteter 

Ved gjennomgang av arealplaner så som kommuneplaner, 
vegplaner og reguleringsplaner påsees at nØdvendig hensyn 
tas til stØY- og luftforurensninger etter gjeldende 
retningSlinjer. 

2.2.3.5. Ressursbruk og -behov 

Det vises her til tabell under punkt 2.2.2.7. 
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2.3. FAGOMRAOE VANNRESSURSFORVALTNING 

MiljØverndepartementet har det overordnede ansvaret for 
samordning av vannressursforvaltningen. på regionalt nivå vil 
miljøvernavdelingen ha et tilsvarende ansvar for samordning og 
koordinering av ulike aktiviteter. Avdelingen vil også ha 
særskilt ansvar på vannforsyningsområdet. Hovedmålet for 
vannressursforvaltningen vil være: 

- A sikre en langsiktig og samfunnsØkonomisk god utnytting av 
vannressursene. 

- A sikre bedre og bredere innhold i beslutningsgrunnlaget og 
bredere deltakelse i beslutninger omkring bruken av 
vannressursene. 

- A sikre en tilstrekkelig, sikker og hygienisk betryggende 
vannforsyning for alle. 

Hovedpunktene innenfor vannressursforvaltningen er knyttet til 
fØlgende forhold: 

- Innen århundreskiftet vil det aller meste av vannkraft
potensialet være bygget ut. 

- Langtransporterte forurensninger herunder sur nedbØr har 
negativ innvirkning på livet i vassdragene og menneskets bruk 
av vannressursene. 

Industriutslipp og avrenning for landbruksaktiviteter kan 
forårsake miljØforgiftning i vannressursene. 

Flere ferskvann, fjorder og sjØområder er fortsatt inne i en 
eutrofieringsutvikling der avrenning fra landbruket er en 
viktig kilde. 

- Akvakulturvirksomheten kan fØre til forurensninger i vassdrag 
og sjØområder og legge beslag på store arealer langs kysten. 

- Økt Økonomisk velstand og mer fritid vil sette stØrre krav 
til tilrettelagt bruk av vannressursene til fritidsformål 
spesielt i nærområdene til byer og større tettsteder. 

- Flere vanntilknyttede sektorer må etterhvert bruke en større 
andel av sine budsjetter til drift, ombygging og vedlikehold. 
Dette skjer samtidig med at offentlige budsjetter ikke Økes. 
FØlgelig blir det viktig å benytte tilgjengelige ressurser på 
en effektiv måte. 

Hovedutfordringene vil derfor bli: 

- A bidra til konkrete vedtak og til en mentalitetsendring som 
gjør at vassdrag og sjø ikke lenger blir betraktet som medier 
for utslipp av forurensninger og som "bakgård" og fritt område 
for utfylling og bygging av veger, terminaler og industriområder. 

- A bidra til større grad av planmessig utnytting av nØkkel
ressurser knyttet til vassdrag og sjØområder slik at 
konfliktene som vil måtte fØlge aven Økt konkurranse om 
bruken av disse ressursene ikke blir større en nØdvendig. 
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2.3.1. HOVEDFELT VANNFORSYNING 

2.3.1.1 Innledning 

MiljØvernavdelingens befatning med vannforsyning er i dag begrenset 
til å omfatte saksbehandling etter vassdragslovens §§ 17 og 18 og 
oreigningslovens § 2 nr. 47 (eksproriasjonssaker) samt gOdkjenning av 
kommunale vannavgifter. IfØlge stortingsmelding nr. 55 (1984-85) vil 
Fylkesmannen bli vannforsyningsmyndighet på fylkesnivå med ansvar for 
fØlgende oppgaver: 

- Medvirkning i kommunale vannforsyningsdiskusjoner 
- Behandling av kommunale hovedplaner/deltakelse i fylkesplanarbeidet 
- Godkjenne vannverk som berØrer flere kommuner 
- Ta avgjØrelser etter vassdragslovens bestemmelser om vannforsyning 
- FØre legalitetskontroll med kommunenes vedtak om utbygging av 

vannforsyningsanlegg 
- Godkjenne kommunale vann- og kloakkavgifter 
- Vurdering av kommunenes budsjett og låneopptak 

Den helsemessige godkjenningen av vannverk vil fortsatt ligge hos 
Sosialdepartementet. 

De ideelle overordnede mål i arbeidet med vannforsyningen vil være: 

- A skaffe tistrekkelig vann 
- Vannet skal være av hygienisk betryggende kvalitet og være fritt 

for usmak, lukt og farge 
- Det skal foreligge en hØY leveringssikkerhet slik at leveransen 

ikke blir brutt 
- Beredskapsmessige hensyn må ivaretas 

2.3.1.2 Utfordringer 

- Sammenlignet med andre land har Norge god tilgang på vann av god 
kvalitet. Dette har også gitt seg utslag i et meget hØyt vannfor
bruk. Arsaken til det hØye vannforbruket skyldes fØrst og fremst 
store lekkasjer i vannledningsnettet. Disse forholdene gjelder 
også for Hedmark fylke. 

- I fØlge Statens institutt for folkehelse (SIFF) var det i 1980 
registrert 95 vannverk i Hedmark som forsynte mer enn 100 personer. 
Disse forsynte til sammen ca. 64 % av befolkningen. 
35 vannverk var basert på grunnvann (utgjorde ca. 40 % av de 
tilknyttede), resten overflatevannkilder. Et flertall av 
vannverkene mangler godkjenning fra helsemyndighetene, og mange 
vannverk har ikke tilfredsstillende vannbehandling i forhold til 
råvannskvaliteten og til aktivitetene i nedbØrfeltene. 

- Vannledningsnettet i Hedmark bestod i 1980 av ca. 1 070 km 
rØrledninger med diameter stØrre eller lik 100 mm. I tillegg kommer 
private stikkledninger av et tilsvarende omfang. Tilveksten i 
rØrledningsnettet lå på 5,3 % årlig, mens utskiftingstakten av 
eksisterende ledninger lå på 0,6 %. En god del av ledningene er 
gamle og av dårlig kvalitet, og behovet for utskifting og 
rehabilitering er betydelig. 
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2.3.1.3 Mål 

A. Langsiktige mål: 

- Alle vannverk må settes i stand til å levere et helsemessig 
betryggende drikkevann. 

- Leveringssikkerheten må være god. 
- Eksisterende og framtidige vannkilder må sikres mot forurensning 
- Beredskapsmessige hensyn må ivaretas 
- Vannverkenes forsyningsområder må utvides til å omfatte størst 

mulig del av befolkningen og på den måten gi flest mulig et sikkert 
og betryggende drikkevann 

B. operasjonelle mål for planperioden 1987-90: 

Så lenge det ikke er avklart når Fylkesmannen vil få et utvidet 
ansvar for vannforsyningen i fylket, ser en liten hensikt i å forsØke 
å angi konkrete mål for planperioden. 

2.3.1.4 Tiltak 

Av ovennevnte grunn vil det også bare være mulig å angi forholdsvis 
generelle tiltak basert på de langsiktige mål. 

- Vannforsyningen må inn som et ledd i kommuneplanleggingen 
- Forurensningsbegrensende tiltak og klausulering av nedbØrfeltene 

der dette er nØdvendig 
- Planlegging og gjennomfØring av opprustingstiltak for dårlige 

vannverk 
- Saneringsplanlegging og saneringstiltak for ledningsnettet må 

settes i gang 
- Bedre kontroll med driften av vannverkene 
- Beredskapsplanlegging 

2.3.1 .5 Virkemidler 

Helsemynd. M.d. Mva. Kom. K.d. 

Vassdragsloven * 
Oreigningsloven * 
Forurensningsloven 

"" Plan- og bygn.loven * * 
Lov om v Ikl. -avgift,er * 
Sunnhetsloven m/forskr. * 
Næringsmiddelloven 

"" Lån og t,ilskudd "', * 
M.d.= miljØverndepartementet Mva. = miljØvernavdelingen 
Kom.= kommunene K.d.= kommunaldepartementet 
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2.3.1.6 Aktivite-ter 

A. ViderefØring av eksisterende oppgaver: 

- Saksbehandling etter gjeldende lovverk 

B. Nye oppgaver: 

- Registrering av vannforsynings forholdene i fylket 
- Initiere planer for opprusting av vannverk 
- Initiere saneringsplaner og tiltak for ledningsnettet 
- Bidra til riktig kildevalg og sikring av kilder 
- Motivere til bedre drift og vedlikehold 
- Bidra/delta i interkommunal vannforsyningsplanlegging 

2.3.1.7 Ressursbruk og -behov 

Med dagens oppgaver innen vannforsyning er ressursbruken svært 
beskjeden. Hvilke ressursbehov vannforsyning vil kreve i fram
tida er svært vanskelig å angi så lenge omfanget av oppgavene 
ikke er endelig avklart. Etter de planer som foreligger synes 
det imidlertid klart at ressursbehovet vil bli av langt større 
omfang enn i dag. 



143 

2.3.2. HOVEDFELT VASSDRAGSFORVALTNING 

2.3.2.1. Innledning 

Vassdragsforvaltning er et såvidt nytt saksfelt at det ennå på 
ingen måte kan sies å ha funnet sin endelige form. Hoved
hensikten med virksomheten bØr imidlertid være at den skal 
bidra til en samordnet forvaltning av fylkets vassdrag og til 
en optimalisering av utnyttelsen av vanns om naturressurs. 

ForelØpig kan en dele hovedfeltet vassdragsforvaltning inn i 
fØlgende delfelter: 

- Vannkraftoppgaver 
- Saker etter vassdragsloven 
- Vannbruksplanlegging 
- Overvåking av vannressursene 
- Vassdragsregisteret 
- Utredningsarbeid og informasjonsvirksomhet 

2.3.2.2. Status og utfordringer 

A Vannkraftoppgaver 

Samlet plan for vassdrag 

Samlet plan for vassdrag ble behandlet av Stortinget i juni 
1986. Vassdrag med vannkraftpotensiale ble da etter Økonomi og 
konfliktgrad delt inn i tre kategorier I, Il og Ill. Katergori 
I omfatter prosjekter som anses mulige for utbygging innen år 
2000 og hvor konsesjonsbehandling kan gjennomfØres fortlØpende 
etter hvert som kraftbehov oppstår. Katergori Il inneholder 
prosjekter som ikke er aktuelle for utbygging fØr etter år 2000. 
Disse prosjektene representerer en reserve både for vannkraft
utbygging og andre brukergrupper og vil bli vurdert videre i 
oppfØlgingen av Samlet plan. Katergori lIr inneholder 
prosjekter som ut fra dagens vurdering ikke anses aktuelle for 
utbygging på grunn av konfliktgrad eller Økonomi. 

I fØrste fase av Samlet plan i Hedmark som munnet ut i stor
tingsbehandlingen i 1986 ble 16 kraftprosjekter med tilsammen 
31 alternativer analysert. 10 av utbyggingsalternativene ble 
plasser i kategori I. 

Samlet plan er for tiden (des 1986) inne i en rulleringsfase 
hvor en i fØrste rekke skal fange opp prosjekter som ikke rakk 
fram til stortingsbehandling i 1986. Videre skal en vurdere 
alternative utbyggingslØsninger ved en del av prosjektene fra 
den fØrste behandlingsrunden for om mulig å finne fram til 
mindre konfliktskapende utbyggingsmåter. Den inneværende 
rUlleringsprosessen ventes avsluttet med stortingsbehandling 
våren 1987. r Hedmark ser en i denne forbindelsen på 7 
kraftprosjekter med tilsammen 16 alternativer. Flere av disse 
forventes plassert i kategori r. 

Forutsetningsvis skal Samlet plan rulleres med jevne mellomrom. 
Nye prosjekter i fylket er allerede underveis. Revurdering av 
kriterier for fastsettelse av vassdragenes plassering i 
kategoriinndelingen i Samlet plan vil i tillegg på sikt kunne 
endre den innbyrdes fordelingen av prosjektene. Eksempler på 



dette kan være at det ved vurderingen legges større vekt på 
produksjonsstØrrelse, kraftlinjeframfØringer, konflikt pr 
produsert kraftmengde m.v. 

Verneplan IV 
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Arbeid med verneplan IV, for vassdrag som skal unntas fra 
vannkraftutbygging, vil i stor grad måtte bygge på materiale 
fra Samlet plan og de tidligere verneplanene. Det er ennå ikke 
avklart sentralt hvordan arbeidet skal organiseres og 
gjennomføres på fylkesnivå. 

Konsesjonsbehandling 

For framtiden vil det være svært nær kobling mellom Samlet plan 
og konsesjonsbehandlingsprosessen. 

En må forvente at det etter hvert vil bli sØkt om konsesjon for 
utbygging av prosjekter innen katergori I. Ett prosjekt vil om 
kort tid bli forhåndsmeldt av Hedmark Energiverk. Dette 
gjelder planene for overfØring av Øvre Flisa tilOsensjøen for 
utnyttelse i Osa kraftverk. 

Fylkesmannen vil generelt få flere roller i forbindelse med 
framtidig behandling av sØknader om konsesjon for vannkraftut
bygging. 

- formidle erfaringer/fagmateriale fra Samlet plan 
- delta i rådgivende grupper 
- foreslå undersØkelser 
- avgi faglig uttalelse til sØknader 
- formidle saksdokumenter og innhente uttalelser 

OppfØlging av manØvreringsreglAmenter 

Reguleringskonsesjoner må revurderes etter hvert som konsesjons
tiden utlØper. 

En samlet oversikt over gitte konsesjoner i Hedmark foreligger 
ikke og bØr derfor utarbeides. Videre synes det å foreligge 
behov for å kartlegge visuelle og miljØmessige effekter av 
gjeldende manØvreringsreglementer. Det kan være aktuelt å 
vurdere endringer i magasinmanØvreringer og minstevannfØringer. 

på lengre sikt kan lokalt organisert drift av vassdragene være 
aktuelt. 

B Saker etter vassdragsloven 

Forbygning, flomvern og senking 

Inngrep av denne type blir i stor grad planlagt og administrert 
gjennom Forbygningsavdelingen i NVE, Vassdragsdirektoratet. 
Fylkesmannens funksjon i denne sammenhengen er stort sett å gi 
faglig uttalelser til de aktuelle prosjektene og videre 
innhente uttalelser fra lokale organer gjennom kommunene. 

Hittil er disse sakene blitt behandlet enkeltvis uten at de er 
satt i sammenheng innen de enkelte vassdrag eller vassdragsav
snitt. På dette saksfelt synes det å ligge en stor utfordring 
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i å samle inn, systematisere og kartfeste informasjon om 
gjennomfØrte inngrep, vedtatte planer som venter på 
finansiering m.v. som grunnlag for en mer helhetlig forvaltning 
på dette området. 

Settefiskanlegg/akvakultur 

Enkelte fiskeproduksjonsanlegg er aven slik stØrrelse og form 
at etablering vil kreve behandling etter vassdragslovens § 104-
105. 

ForelØpig har pågangen av slike saker i Hedmark vært minimal. 
Se forøvrig kommentarene om LENKA-prosjektet under avsnittet om 
vannbruksplanlegging. 

Sand- og grusuttak 

En antar at sand- og grusuttak har forholdsvis beskjedent 
omfang i fylkets vassdrag. 

Imidlertid bØr det utarbeides oversikt over virksomheten og 
videre utarbeides mer formaliserte saksbehandlingsrutiner med 
muligheter for oppfØlging og kontroll. 

Diverse 

Andre saksfelt som kan vurderes etter vassdragsloven er 
spØrsmål vedrØrende jordvatning, bekkelukkinger, mindre 
reguleringsinngrep som bygging av fiskedammer og andre 
fiskekultiverende tiltak m.v. For flere av disse saksfeltene 
er det nØdvendig å etablere hensiktsmessige behandlingsrutiner. 

c Vannbrukplanlegging 

Vannbruksplanlegging er et saksområde med stadig Økende 
aktualitet. Dette er blant annet tatt hensyn til i den nye 
planloven som hjemler planlegging i vassdrag på lik linje med 
den mer tradisjoenlle arealplanleggingen. 

utgangspunktet for vannbruksplanlegging er behovet for en mer 
organisert forvaltning av landets vassdrag på bakgrunn av et 
stadig Økende antall brukerinteresser med de muligheter for 
konflikter som denne utviklingen gir. 

En vannbruksplan skal i fØrste rekke gi en oversikt over 
naturforhold, eksisterende og potensielle brukerinteresser. 
Den skal videre inneholde en målsettingsdel og en opplisting av 
tiltak og aktiviteter som er nØdvendige for at en skal kunne 
oppnå den eller de aktuelle målsettinger. Normalt skal en 
vannbruksplan-prosess i sluttfasen gjennom en politisk 
behandling. 

Forvaltningsmessig har kommunene ansvar for planleggingen av 
bruken av vassdragene innen egne grenser, fylkeskommunen for 
vassdrag der flere kommuner er berØrt. Staten sitter med et 
overordnet ansvar der flere fylker berØres eller der spesielle 
nasjonale interesser skal ivaretas. 

Selv om fylkeskommunen har det formelle ansvaret for å sette i 
gang og gjennomfØre vannbruksplanlegging innen fylket som ledd 
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i en sektorielI fylkesplanlegging, er det på det rene at 
fylkesmannen gjennom miljØvernavdelingen vil bli tillagt en 
rekke utrednings- og koordineringsoppgaver i en slik 
planprosess på grunn av den spesielle fagkompetanse som denne 
avdelingen besitter. 

Signaler fra MiljØverndepartementet viser at det på sentralt 
hold Ønskes igangsatt en vannbruksplanprosess i Glomma og 
Lågen. I Hedmark kan det. videre være behov for vannbruksplan
legging i enkelte av vernevassdragene som ledd i å skaffe bedre 
forvaltningsgrunnlag. 

Vannbruksplanlegging kan også være aktuelt i andre, mindre 
vassdrag blant annet for å lØse lokale brukerkonflikter. Her 
ligger det en utfordring i å veilede kommunene i aktiv bruk av 
planloven i så måte. 

LENKA-prosjektet representerer også en form for vannbruksplan
legging. LENKA står for Landsomfattende ~gnethetsanalyse for 
Norske vassdrag i Kystsonen med tanke på Akvakultur. 
Prosjektet har nasjonalt omfang men forutsettes koordinert 
gjennom fylkeskommunene. Prosjektet forutsettes gjennomfØrt 
også for innlandsfylkene og MiljØvernavdelingen vil kunne bli 
engasjert i prosjektstyringen, fagutvalg, prosjektarbeid og 
muligens også i sekretariatsarbeid. 

Vassdragsforvalteren har i 1986 deltatt som konsulent i 
tilknytning til prosjektet "Egnethetsvurdering av ulike bruks
former i vassdrag". Prosjektet administreres av MiljØvern
departementet gjennom NIVA. I Hedmark er Kongsvinger kommune 
valgt, for utprØving av systemet. Prosjektet ventes avsluttet 
i lØpet av 1987 og dersom resultatet er brukbart vil 
erfaringene kunne få overfØringsverdi i forbindelse med 
vannbruksplanprosesser i andre kommuner. 

D Overvåking av vassdrag 

Overvåkingsbegrepet har i vassdrags sammenheng tradisjonelt vært 
knyttet til forurensningsproblematikk og er fØlgelig ivaretatt 
av Var-gruppen. 

Imidlertid bØr begrepet etter hvert utvides til å omfatte alle 
typer inngrep som påvirker vassdragene utover naturtilstanden. 

Overvåkingen bØr kunne knyttes til vassdragsregisteret (jfr. 
neste punkt) og være et sentralt hjelpemiddel i vannressurs
forvaltningen, ikke bare i forhold til proritering av tiltak på 
forurensningssektoren. 

OvervåkingSbegrepet vil bli utredet nærmere etter hvert i 
avdelingen. 

E Vassdragsregisteret 

Vassdragsregisteret er et nasjonalt informasjonssystem som skal 
inneholde en samlet oversikt om tilgjengelig informasjon om 
norske vassdrag og nedbØrfelt. Registeret er utarbeidet av NVE, 
Vassdragsdirektoratet og er allerede operativt for hele 
Østlandsområdet. Vassdragenes nedbØrfelter er her inndelt 
etter et felles system, men gir samtid mulighet for lokal 



tilpassing. 

Vassdragsregisteret inneholder fØlgende delregistre: 

REGINE, INNSJØ, RAPPORT, STASJON, INNGREP OG STATISTIKK 

Vassdragsregisteret vil kunne bli et viktig hjelpemiddel i 
forvaltning særlig for systematisering og lagring av 
informasjon i tilknytning til fylkets vassdrag. 

F Utredningsarbeid og informasjonsvirksomhet 

147 

Det synes å foreligge et åpenbart behov for å samle inn og 
systematisere viten om fylkets vassdrag. En del av dette 
arbeidet vil kunne fanges opp gjennom vaSSdragsregisteret, men 
dette vil på ingen måte være tilstrekkelig i en del 
sammenhenger eller til spesielle formål. 

Eksempler på vassdragsrelaterte utredningsoppgaver som hittil 
har vært gjennomfØrt er kartlegging av naturvern- og frilufts
livsinteresser i tilknytning til småkraftverkspotensialene i 
fylket, kartlegging av naturforhold og brukerinteresser i 
enkelte av fylkets varig vernede vassdrag m.v. 

Tilsvarende utredningsarbeider bØr settes i gang ved behov 
etter hvert som en får mer oversikt over fagfeltet vassdrags
forvaltning. 

Informasjon innad og utad, er viktig i tilknytning til 
offentlig virksomhet. Når det gjelder vassdragsforvaltning vil 
informasjonsarbeid i forbindelse med flerbruksplanlegging i 
vassdragene være særlig viktig. 

Generelt synes det å være store utfordringer knyttet til 
utvikling av informasjonsmetoder og -kanaler innen miljØ
vernforvaltningen på fylkesnivå. 

2.3.2.3. Mål 

A Vannkraftoppgaver 

Hovedmålet i planperioden vil være viderefØring og gjennomfØring 
av Samlet plan. En viktig målsetting i tilknytning til gjennom
fØringen vil være at virksomheten skal bidra til smidighet i og 
effektivisering av konsesjonsbehandlingsprosessen slik at det 
blir rimelig enkelt for utbyggere å få fram kategori I-prosjekter 
til realisering. 

Alle framtidige vannkraftprosjekter i fylket skal fØr 
konsesjonsprosessen settes i gang ha hatt en forutgående 
vurdering i Samlet plan-systemet. 

B Saker etter vassdragsloven 

Hovedmålet vil være at virksomheten skal bidra til en mest 
mulig optimalisert bruk og utnyttelse av fylkets vassdrag. 

Det er her viktig at de ulike inngrep, vurderes i en stØrre 
geografisk sammenheng. Utviklingen i vassdragene må styres ut 
fra gode tilstandsoversikter, gode retningslinjer og gode 



kontrollmuligheter for at gitte rammer/retningslinjer blir 
fulgt. 

C Vannbruksplanlegging 

Vannbruksplanlegging i Glommavassdraget bØr settes i gang i 
lØpet av planperioden i samarbeid med fylkeskommunen. 
Vannbruksplanlegging bØr også gjennomfØres i andre vassdrag 
dersom dette kan lØse eventuelle brukerkonflikter. Lenka
prosjektet gjennomfØres. 
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Generelt bØr vannbruksplanlegging sØkes innarbeidet som 
planprosess på lik linje med den mer tradisjonelle arealplan
leggingen. 

D Overvåking av vannressursene 

Overvåkingsbegrepet utdypes og utvides til også å omfatte 
forhold utover forurensningsproblematikk. 

E Vassdragsregisteret 

Vassdragsregisteret gjØres operativt for Hedmark og tilpasses 
lokale behov i lØpet av fØrste del av planperioden. 

F Utredningsarbeid og informasjonsvirksomhet 

Utredningsvirksomhet settes i gang etter hvert som behov 
oppstår. Informasjonsarbeid bØr være en særlig prioritert 
oppgave. 

2.3.2.4. Tiltak 

A Vannkraftoppgaver 

Samlet plan legger opp til at de minst kontroversielle 
vassdragene skal bygges ut fØrst. 

GjennomfØringen av planen er avhengig av at det arbeides særlig 
mye på virkemiddelsiden. Utforming av effektive virkemidler er 
imidlertid en oppgave for sentrale myndigheter. 

Arbeid med verneplan IV vil også avledes fra Samlet plan og 
tidligere verneplanarbeid. 

B Saker etter vassdragsloven 

Et viktig tiltak vil være å skaffe oversikt over gjennomfØrte 
og planlagte inngrep i vassdragene som grunnlag for en mer 
helhetlig forvaltningspolitikk på dette området. 

Heving av kunnskapsnivået er generelt viktig. Virksomheten 
skal hindre uheldige inngrep i vassdragene sett fra en miljØ
vernmessig synsvinkel. 

c Vannbruksplanlegging 

Det viktigste tiltaket vil være å ta i bruk vannbruksplanlegging 
som et svært verdifullt redskap i en mer organisert og styrt 
bruk/drift av fylkets vassdrag. 
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D overvåking av vannressursene 

Kartlegging av overvåkings behov og -muligheter synes vesentlig. 

Kartlegging av utviklingstendenser i mer historisk perspektiv 
vil også kunne Øke forståelsen for behovet å kunne fØlge med io 
og delvis forutsi hvordan vassdragsbruken påvirker de natur
gitte forholdene. 

Kompetanseoppbygging innen feltet synes å være viktig. 

E Vassdragsregisteret 

Vassdragsregisteret tas i bruk og videreutvikles til gjensidig 
nytte for brukerne. 

F Utredningsarbeid og informasjonsvirksomhet 

Viktige tiltak her vil være generell kunnskaps- og 
kompetanseoppbygging videreformidling og popularisering. 

2.3.2.5. Virkemidler 

Samlet plan for vassdrag er et viktig virkemiddel for styring 
av den framtidige vannkraftutbyggingen i fylket. 

Andre virkemidler i forvaltningen av vassdragene er sentrale 
lover som: 

- vassdragsreguleringsloven 
- vassdragsloven 
- ervervsloven 
- plan- og bygningsloven 

MiljØvernavdelingen har for tiden ~n stilling som vassdrags
forvalter/overingeniØr til å ivareta oppgavene i tilknytning 
til vassdragsforvaltningen. 

I tillegg vil eri ved fylkesmannsembetet etablere et rådgivende 
etatsutvalg for vassdragssaker med representasjon fra 
fylkesmannen, fylkeskommunen, Hedmark Energiverk, Fylkesland
brukskontoret (jord- og skogbruksetaten) og vegkontoret. 

2.3.2.6. Aktiviteter 

A Vannkraftoppgaver 

viderefØring av Samlet plan fram til ny stortingsmelding i 
1987, og videre innarbeide prosjektforlengelsen som ledd i 
den ordinære forvaltningen. 

- konsesjonsbehandling etter gjeldende lovverk. 

- deltakelse i diverse rådgivende organer i tilknytning til 
vannkraftutbygging 

- bidra faglig og administrativt til arbeidet med verneplan IV 
(vassdrag som skal unntas fra utbygging). 



- samle inn og systematisere oversikter gitte/gjeldende 
konsesjoner. 

B Saker etter vassdragsloven 

- utarbeide mer helhetlige oversikter over gjennomfØrte og 
planlagte inngrep i fylkets vassdrag, 

- saksbehandling etter gjeldende lovverk, 
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- etablere meldingsrutiner for igangsetting av inngrep i vass
dragene og videre iverksette kontrollordninger. 

C Vannbruksplanlegging 

bidra til å få satt i gang en vannbruksplanprosess i Glomma
vassdraget så raskt som mulig, 

- bidra til en vannbruksplanprosess i Skasvassdraget i Kongs
vinger og Grue kommuner. 

- utrede behovet for vannbruksplanlegging i vernevassdragene 
som grunnlag for en mer aktiv forvaltningspolitikk. 

- Øke kunnskapen om begrepet vannbruksplanlegging gjennom 
informasjon og videre bidra til å få etablert egnede organer 
som kan drive aktiv vannbruksplanlegging, 

- ta initiativ overfor kommunene for å få vassdrag og vannbruk 
mer aktivit inn i den kommunale oversiktsplanleggingen. 

- bidra faglig og administrativt til Lenka-prosjektet. 

- på kort sikt bidra til avslutningen av Egnethetsvurderings
prosjektet i Kongsvinger kommune. 

D Vassdragsovervåking 

- sammen med den Øvrige avdeling definere overvåkingsbegrep og 
ansvarsford~ling, 

- etablere egnede overvåkingsrutiner for ulike problemstillinger 
organisert helt ned til lokalnivået. 

- bidra til SFT-prosjektet "De 1000 sjØers undersØkelse" 

E Vassdragsregisteret 

- oppbygging av EDB-kompetanse som grunnlag for å gjøre 
vassdragsregisteret i Hedmark operativt fra og med 1987. 

bidra med faglig input overfor NVE-VU som ledd i å utvide 
informasjonsmengden i registeret. 

F Utredningsarbeid og informasjonsvirksomhet 

- i tillegg til vassdragsregisteret vil en ta sikte på å bygge 
opp/systematisere oversikter over ulike forhold problem
stillinger i tilknytning til vann og vassdrag, herunder 



- bibliografiske oversikter over gjennomfØrte undersØkelser 
(tematisk fagbibliotek) 

- tekniske anlegg 
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- kraftverkskonsesjoner/manøvreringsreglementer og virkningene 
av disse 

- tilstand/brukerinteresser m.v. 

- utarbeide informasjonsmateriell om vassdrag og vassdragsbruk 
i samarbeid med den øvrige avdelingen, eventuelt i samarbeid 
med andre med brukerinteresser i vassdrag eks. HEV, GLB, 

- aktiv og jevnlig kontakt med presse - fylkets dagsaviser og 
NRK-Hedmark, 

- delta i planlegging av filmprosjekt om Glomma i 1987, 

- finne finansieringsmuligheter for aktuelle utredningsoppgaver. 

2.3.2.7. Ressursbruk og -behov 

Det synes for tiden for tidlig å si noe om ressursbehovet i 
årene framover, dertil er fagfeltet vassdragsforvaltning for 
nyt.t .. 

Behovet vil imidlertid henge nøye sammen med ambisjons- og 
aktivitetsnivået. En tar imidlertid sikte på å bygge opp 
virksomheten gradvis, men allerede nå kan en se behovet for 
utredningsmidler særlig i tilknytning til vannbruksplanlegging 
og den begynnende kartleggingen av tilstand, inngrep og 
brukerinteresser i vassdragene som grunnlag for en mer 
helhetlig forvaltning. 

Utredningsarbeid utover vassdrags forvalterens og den øvrige 
avdelingens kapasitet og kompetanse bØr i fØrste rekke lØses 
gjennom ekstern konsulentbistand eventuelt gjennom engasje
menter. 
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2.4 OHRADER SOM BERØRER FLERE HOVEDFELTER 

Mange av oppgavene berØrer flere av avdelingens fagfelter og som 
regel også andre instanser, sektormyndigheter m.v., lokalt eller 
sentralt. Det er et hØyt prioritert mål å skaffe en bredest mulig 
kontaktflate og et godt samarbeid med disse. 

Som et eksempel på deltakelse i samarbeid med andre instanser kan 
nevnes fylkeskommunens planfaglige rådgivningsmØter som er et 
forum for drØfting av arealplaner på et tidlig tidspunkt med aktu
elle sektormyndigheter. Her gis kommunene anledning til å framleg
ge planutkast og planer for instanser som har interesser i planar
beidet. Dermed vil miljØvernavdelingen og andre på et tidlig tids
punkt kunne innvirke på utformingen av planene og bl.a. kunne 
hindre at konfliktsituasjoner oppstår. 

Nedenfor fØlger en opplisting av sakstyper som berØrer flere 
hovedfelter innen miljØvernavdelingen. 

SAKSTYPE 

Kommuneplaner 

Reguleringsplaner 

Vern av enkelte dyrearter 

Fiskeoppdrett 

Vassdragsovervåkning 

Verneplan for vassdrag 

Saker etter vassdrags
og vassdragsregulerings
lov 

Konsesjonsbetingede 
etterundersØkelser 

BERØRTE HOVEDFELTER 

Alle 

Alle 

Naturvern, viltforvaltning 

Vannforurensning, ferskvannsfiskforv., 
vassdragsforvaltning 

Vassdragsforvaltning, vannforurensning, 
ferskvannsfiskforvaltning 

Vassdragsforvaltning, naturvern, 
ferskvannsfiskforvaltning 

Alle 

Vassdragsforvaltning, ferskvannsfisk
forvaltning 
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2.5 ANDRE AKTIVITETER I MILJØVERNAVDELINGEN 

2.5.1. EDB ved MiljØvernavdelingen 

2.5.1.1. S"t.atus 

Bruk av EDB ved avdelingen startet i 1984 med 2 terminaler og 1 
skriver. Nå disponerer avdelingen 11 terminaler og 1 Philips skri
ver. Avdelingen er knyttet til fylkeskartkontorets NORD-100 CX 
datamaskin. Da kartkontoret er lokalisert i nabobygget til fylkes
huset, skjer tilknytningen via direkte linjer leid av Televerket. 
UHeng U i datamaskinen på grunn av manglende CPU-kraft skaper perio
devis problemer. 

Foruten tekstbehandlingssystemet NOTIS er de FICS-baserte regist
reringssystemene LANDSYS (for landbruksforurensninger) og VILTREG 
(for viltområdekartlegging) tatt i bruk. De fleste dokumentene 
skrives nå ved hjelp av tekstbehandling, og flere fagregistre er i 
ferd med å bli tatt i bruk. 

InnfØring av EDB har medfØrt en mer rasjonell skrivetjeneste, og 
kvaliteten på mange skrivearbeider er blitt jevnere, spesielt i 
store dokumenter. Bruk av registre for post journal og fagsaker har 
muliggjort raskere ajourfØring av disse og enklere bruk av store 
datamengder. på grunn av mangelfull opplæring har enkelte personer 
hittil hatt mye ekstraarbeid med EDB-oppgaver. Opplæringssituasjo
nen er nå i ferd med å bedre seg idet 11 av aVdelingens 13 ansatte 
har gått NOTIS-kurs, mens 8 har gjennomfØrt brukerkurs i FICS. 

2.5.1.2. Målsetting 

Målsettingen for avdelingens bruk av EDB må være: 

- at alle fast ansatte skal ha mulighet for aktiv bruk av EDB 
- at alle fast ansatte skal få nØdvendig opplæring slik at EDB-

utstyret kan nyttes rasjonelt 
- at ulike dataregistre tas i bruk i den grad dette kan for

enkle saksbehandlingen 
- at tilstrekkelig og tidsmessig EDB-utstyr er disponibelt 
- at kapasiteten på datamaskinen til enhver tid tilfredsstiller 

brukerbehovet med hensyn til både CPU-kraft og diskkapasitet 

2.5.1.3. Tiltak 

For at avdelingen skal ha full nytte av de mulighetene EDB gir, er 
fØlgende tiltak aktuelle å gjennomføre: 

- anskaffelse av 2 PC-er tilknyttet NORD-100 CX-maskinen for å 
redusere ventetiden på denne og for å spare hovedmaskinen for 
bruk til tekstbehandling 

- anskaffelse av laserskriver for å hØyne kvaliteten på skrive
arbeidene 

- innføring av ulike fagregistre, blant annet EDNA (naturvern
register), FRIDA (friluftsregister), KOMSYS (register for ut
Slippskonsesjoner), REGINE (vassdragsregister) og VILTOBS 
(viltobservasjoner) 

- fullfØring av grunnopplæringen av aVdelingens ansatte i NOTIS 
og FrCS, samt videre opplæring i disse systemene etter behov 

- opplæring av 3-4 personer i SINTRAN for til enhver tid å kun
ne yte nØdvendig bistand til driften av systemene, mens 1-2 
personer bØr ha en del driftskompetanse ut over dette. 
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2.5.2. Arkivtjeneste 

2.5.2.1. Status 

Behandling og journalføring av MiljØvernavdelingens post utfØres 
ved Kommunal- og administrasjonsavdelingen. Post journalen er lagt 
inn på et FreS-basert EDB-register som MiljØvernavdelingen har 
lesetilgang, men ikke skrivetilgang til. Restanselister utarbeides 
kvartalsvis. 

Den sentrale postbehandlingen medfØrer forsinket fordeling av post 
til saksbehandlerne og en del ukorrekt journalfØring på grunn av 
manglende fagkunnskap. Situasjonen vil kunne bedres ved å gi 
MiljØvernavdelingen skrivetilgang til post journalen, men avdelin
gen ville være best tjent med i framtida selv å utfØre arbeidet 
med post journalen. 

Fagarkivet er opprinnelig systematisert etter Justisdepartementets 
arkivnØkkel. Da denne er lite tilpasset avdelingens behov, har det 
vært nØdvendig med en del justeringer på flere fagområder. Det 
meste av avdelingens arkivnØkkel og et stikkordregister er lagt 
inn på EDB. Fagarkivet fungerer tilfredsstilleride, delvis ut fra 
selvbetjeningsprinsippet. 

2.5.2.2. Målsetting 

Målsettingen for avdelingens arkivtjeneste må være: 

- at posten kommer raskest mUlig fram til saksbehandleren etter 
journalfØring og gjennomsyn fra ledelsen 

- at post journalen til enhver tid er mest mulig korrekt og 
ajourfØrt 

- at avdelingen har tilstrekkelig arkivkompetanse 
- at fagarkivet til enhver tid er slik ordnet at det kan være 

et praktisk hjelpemiddel i saksbehandlingen 

2.5.2.3. Tiltak 

For å få en mest mulig hensiktsmessig arkivtjeneste bØr 

- avdelingen journalfØre sin egen post, subsidiært bØr avdelin
gen få skrivetilgang til embetets felles post journal 

- fagarkivet beholde den fysiske plassering og bruksmåte det nå 
har med delvis selvbetjening i et sentralt plassert rom i av
delingens lokaler 

- arkivnØkkelen for avdelingens arbeidsområder gjennomgå en om
fattende revisjon 

2.5.3. Budsjett- og regnskapsarbeid 

2.5.3.1. Status 

Budsjett for avdelingens egen drift (kap. 1406) og for de ulike 
fagkapitlene (kap. 1427, 1448 og 1450) utarbeides ved aVdelingen. 

Anvisningsfullmakten for MiljØvernavdelingens budsjettposter til 
ligger Kommunal- og administrasjonsavdlingen. Dette gjelder såvel 
midler til avdelingens egen drift som midler på de ulike fagkapit-
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ler. En felles regnskapsansvarlig for hele embetet fØrer regnska
pet på EDB. MiljØvernavdelingen har lesetilgang, men ikke skrive
tilgang til regnskapsregisteret. 

Regninger kontrolleres og attesteres ved avdelingen. For å ha 
lØpende kontroll over forbruket av midler, både på drifts- og fag
budsjettsiden, fØres det i avdelingen en manuell oversikt. Avde
lingen kontrollerer regnskapstallene mot månedsvise oversiter fra 
skattefogden. Denne dobbeltfØringen av regnskapet ved avdelingen 
er nØdvendig for til enhver tid å ha en ajourfØrt regnskapsover
sikt. Avdelingen ser det derfor som hensiktsmessig om den i lØpet 
av planperioden kan bli delegert anvisningsfullmakt og ansvar for 
regnskapssføringen for sine egne budsjettposter. 

2.5.3.2. Målsetting 

Det må være en målsetting å få forenklet regnskapsrutinene uten at 
dette går ut over sikkerheten ved disse. 

2.5.3.3. Tiltak 

For å oppnå mer hensiktsmessige regnskapsrutiner bØr det vurderes 

- å delegere til avdelingen anvisningsfullmakt på egne budsjett
kapitler og budsjettposter 

- å la avdelingen overta regnskapsfØringen for egne budsjett
kapitler og budsjettposter 

2.5.2&3.4. Ressursbruk og ressursbehov 

Avdelingen har i dag 11 fagansatte når kartkontoret ikke regnes 
med. I tillegg komner et varierende antall kort- eller langtids
engasjerte personer. Disse betjenes av 2 kontortilsatte som bud
sjettmessig er tilknyttet Justisdepartementet. Etter hvert som 
antall engasjerte Øker og det blir delegert stadig nye arbeids
oppgaver på de ulike fagfeltene, blir belastningen på de kontor
ansatte stadig stØrre. på den annen side vil omfanget av skrive
arbeidet antagelig gå noe ned etter hvert som flere skriver sine 
dokumenter selv. 

For å avlaste fagpersonalet kan det være aktuelt å tillegge kon
torpersonalet visse arbeidsoppgaver som f.eks.: 

- Systemansvar for EDB-programmene 
- Ansvar for intern opplæring i EDB 
- Innlegging av data på EDB i flere fagprogram 
- Systematisering og ajourføring av fagbibliotek, kartarkiv og 

billedarkiv 
- Utarbeiding av ulike typer statistikk og oversikter for ulike 

saksområder 
- Nye oppgaver innenfor budsjett- og regnskapsarbeidet 

Dersom alle disse oppgavene i full utstrekning blir tillagt kontor
personalet, vil det være behov for å Øke bemanningen med 1 årsverk. 
Blant annet av hensyn til mulighetene for kursdeltagelse og faglig 
videreutvikling ville det være en fordel om kontorpersonalet var 
budsjettmessig underlagt MiljØverndepartementet. 
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2.5.4. Aktiviteter som ikke kommer inn under andre hovedfelter og 
som ikke omtales nærmere 

- Beredskapsplanlegging i forbindelse med akutt forurensning 

- Konsesjonsbehandling for taubaner og skitrekk 

Uttalelse og godkjenning av kommunale gebyrer for byggesaks
behandling 

- Behandling av låne- og tilskuddssaker generelt 

- Generelt informasjonsarbeid om avdelingen 

- Deltakelse i diverse utvalg, f.eks. 

- fylkeskommunens planfaglige rådgivningsgruppe 
- skolenemnda for natur og miljØ i Hedmark 
- Hedmark fylkes friluftsnemnd (sekretærfunksjon) 
- samarbeidsgruppe skog/vilt i Hedmark 
- samarbeidsgruppe vegvesen/miljØvern i Hedmark 

- Behandling av personalsaker ved avdelingen 

- Opprettelse og ajourfØring av fagbibliotek 

- AjourfØring av kartarkiv og billedarkiv 



3. VURDERING AV RESSURSSITUASJONEN I MILJØVERNAVDELINGEN. 
BEHOV FOR ADMINISTRATIVE TILTAK. 
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3.1 ØKONOMISKE RESSURSER 

Her er opplistet avdelingens økonomiske ressurser basert på 
tildelte budsjettmidler i 1986. 

3.1.1 MIDLER TIL AVDELINGENS DRIFT: 

0404.11.2 
0404.11.4 
0404.11.7 
0404.11.9 

1406.01.1 
1406.01.2 
1406.11.1 
1406. 11 .3 
1406.11.5 

Forbruksmateriell 
Kontortjenester 
Vedlikehold, drift maskiner m.v. 
Lokalleie 

LØnn faste fagstillinger 
Ekstrahjelp 
Maskiner, inventar, utstyr 
Reiseutgifter 
Analyseutgifter 

3.1.2 PROSJEKTMIDLER: 

1406.11.6 
1422.21 
1427.21 
1427.21.2.6 
1427.71.4.1 
MjØsfondet 

Konsulentbistand 
Oppstarting EDNA/FRIDA 
Prosjektmidler naturvern 
Prosjektmidler fisk 
Prosjektmidler vilt 
Fiskekultivering i MjØsa 

3.1.3 FORVALTNINGSMIDLER: 

1427.01.9 
1427.11.5 
1427.31.1 
1427.71.1.3 
1450.11.6 

LØnn oppsynspersonell 
Driftsmidler oppsyn 
SkjØtselstiltak naturvern 
Forebyggende tiltak mot rovdyrskader 
Administrasjon av Samlet plan 

Inngår i 
fylkesmannens 
budsjett. 

1 859 000 
100 000 

10 000 
350 000 

80 000 

2 399 000 

45 000 
40 000 

125 000 
30 000 

389 000 
25 000 

654 000 

248 900 
78 700 

301 000 
220 000 

25 000 

873 600 

3.1.4 STATLIGE TILSKUDD M.V. SOM FORDELES GJENNOM MILJØVERNAV
DELINGEN: 

1422.30 
1427.21 
1427.31.2 
1427.60 
1427.71.1 
1427.71.1.3 
1448.63 
1448.63 
1448.63 
Fiskefondet 

Erstatninger etter naturvernloven 
Tilskudd til kalking av sure vann 
Tilskudd til friluftstiltak i kommunene 
Tilskudd til friluftsformål i kommunene 
Tilskudd til viltformål (viltnemndene) 
Refusjon utgifter til skadevilt 
Opprydding på avlØpssektoren 
Tilskudd til avfallsanlegg 
Planleggingstilskudd 
Fiskekultivering i kommunene 

5 
3 

ca. 

10 

100 000 
114 000 
105 000 
200 000 
327 000 
436 600 
000 000 
400 000 
310 000 
100 000 

092 600 
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3.1.5 EKSTERNE MIDLER: 

Utenom de vanlige budsjettmidlene tilflyter i varierende grad 
en del ressurser til ulike miljØverntiltak fra eksterne organer. 
Her nevnes bare kort en del slike hvor miljØvernavdelingen har 
faglig innflytelse og en viss styring. For 1986 kan nevnes: 

Midler fra kommunale reguleringsfond til opphjelp av fiske i 
kommunene; rentemidlene aven samlet fondsstØrrelse på ca. 1,5 
mill. kr. 

- Konsesjonsbetingede etterundersØkelser i vassdrag, ca. kr 10 000 

- Glommaprosjektet, en 3-årig fiskeundersØkelse, som bekostes av 
samtlige regulanter, kr. 527 000 i 1986. 
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3.2 STILLINGER 

Avdelingen har i dag 13 faste stillinger og i gjennomsnitt ca. 4 
ew;g'1.sjementer. 

r~.il j (;bVernlede~l 

Kont.orseks j on 

2 stillinger 

I I 
.~~ 

I J I 
Naturvern/ Fe:rskvanns- Vil·tstell V.A.R. Vassdrags-
Friluft.sliv fisJ{ forvaltning 

- ~.~--~ 
____ o ~_ 

Nat. insp. Fiskekons. Viltkons. Fylkesing Vassdrags'-' 
Nat.kons. Overing. forval t.er 
Nat,. kons. Avd.ing. 

Avd.ing. 

I langtidsplanen er det angitt fØlgende Ønsker om nye, faste 
stillinger fra de enkelte fagområder: 

Kontorseksjonen 
Naturvern/friluftsliv 
Ferskvannsfiskforvaltning 
viltforvaltning 
Foruren:3nin9 
Vassdragsforvaltning 

1 stillin9 
2 stillinger 
1 stillin9 
2 stillinger 

2 - 2 1/2 stillinger 
Ja, etter hvert 

Dette vil si en Øknin9 på ca. 50 % i planperioden. 
Av dette stillingsbehovet er det størst behov for å styrke 
bemanningen på fisk 09 vilt som i da9 er en-mannsbetjente. 
Den videre prioritering må tas opp i forbindelse med årsbudsjett
ene. 

Når det gjelder stillingen som rovdyrkonsulent er det ikke tatt 
standpunkt til hvilket hovedfelt denne bØr hØre inn under. 
Det anfØrte behovet for 1 stilling på ferskvannsfiskforvaltning 
inkluderer 1/2 stillin9 som mjØstekniker tilsvarende som fore
slått for Oppland fylke. 

Engasjementer og leid hjelp kan lØse noe av behovet for Øket 
bemanning, men forhold som man9lende kontinuitet og dårlig lokal
kunnskap gjør at slike lØsninger ikke er å foretrekke. 

ForØvrig er det under pkt. 2.5.3.4 skissert en del 0PP9aver hvor 
kontorpersonalet kan avlaste fagpersonalet. Dette vil imidlertid 
kreve Økt bemanning ved kontorseksjonen. 
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3.3 ADMINISTRATIVE TILTAK 

Avdelingen bØr utarbeide en organisasjonsplan med blant annet 
definisjoner av ansvars- og arbeidsområder for alle fagområder 
og hovedfelter. Forat avdelingen skal fungere bedre som 
avdeling bØr en del administrative endringer skje (jfr. kap. 2.5): 

- kontorstillingene bØr inn på MiljØverndepartementets budsjett 
- avdelingen bØr få anvisningsmyndighet på egne budsjettmidler 
- avdelingen bØr få beholde sitt arkiv 
- det bØr arbeides for at avdelingen også overtar egen 

postbehandling og journalføring 
- avdelingen bØr sikres tilstrekkelig kontorplass samlet for både 

fast og engasjert personell 

I dag har avdelingen ingen ledig kontorplass. Det reservebehovet 
for plass som ble angitt ved innflytting i fylkeshuset i 1984 er 
dels tatt i bruk av andre avdelinger ved fylkesmannsembetet, mens 
2 av miljØvernavdelingens engasjerte har måttet plasseres i en 
annen etasje og en ved HIAS i Stange. 

Avdelingen har kommet langt når det gjelder innfØring av EDB (jfr. 
kap. 2.5). Imidlertid er det fortsatt et stort behov for opplæring 
og egentrening forat dette skal bli effektivt. Plan for slik opp
læring bØr utarbeides snarest, likeledes plan for drift og ved
likehold, samt tilrettelegging og innføring av nye systemer. 
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r FYLKESMANNEN I HEDMARK 
MILJØVERNAVDELINGEN 
HER 

L .J 

137/87 EK 003.2 24.02.1987 

Deres ref. Vår ref. Ark. Dato 

LANGTIDSPLAN FOR FYLKESKARTKONTORET 

Det vises til tidligere samtaler .med kst. miljØvernleder 
B. W. Grundseth. 

I 1984 ble det, etter pålegg fra Ressursavdelingen i MiljØvern
departementet, utarbeidet en langtidsplan ved og for fylkeskart 
kontoret for perioden 1985-1990. 

Fra 1.1.1986 er fylkeskartkontoret en del av Statens kartverk, 
som tar sikte på å bli en markeds- og resultatorientert organi
sasjon. 

Dette innebærer at nye planleggingssystemer skal tas i bruk. 
Disse må baseres på prinsippene om mål- og resultatstyring. 

Kartverket sentralt har satt i gang arbeidet med et nytt plan
leggingssystem som skal iverksettes for alle divisjonene og 
fylkeskartkontorene. 

Det nye systemet består av 3 hovedelementer: 

- Den strategiske planen skal peke ut sentrale satsingsområder 
innen produkter, markeder, teknologi, organisasjon og per
sonalpolitikk. 

- I,angtidsplanen tar utgangspunkt i satsingsområdene og kvanti
fiserer mål, oppgaver og ressurser i kommende 5-årsperiode. 

- Virksomhetsplanen omhandler realiseringen av fØlgende års mål 
slik de framkommer i langtidsplanen og budsjettet. 

Postadresse: 
Vangsvegen 73 
2301 Hamar 

Kontoradresse: Telefon: 
Vangsvegen 73 Sentralbord (065) 28 800 



videre skal all virksomhet i organisasjonen Statens kartverk 
henfØres til ett av fØlgende produktområder: 

1. Geodetisk punktgrunnlag 
2. OmlØpsfotografering 
3. Kystkart 
4. Kart over havområdene 
5. Økonomisk kartverk 
6. GAB 
7. Topografisk kartverk i M 1:50 000 
8. Nasjonalatlas 
9. Naturressurskart og -data 

10. Andre kart og data 
11. Forvaltningsoppgaver 
12. Administrasjon 
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En omlegging til dette planleggingssystemet vil imidlertid ta 
en viss tid og vil ikke kunne iverksettes fØr planperioden 
1988-1992. Meningen er å starte arbeidet med ny langtidsplan 
hØsten 1987. 

Planlegging etter det nye systemet avviker så vesentlig fra det 
som er brukt hittil at vi har ikke funnet grunn til å rullere 
langtidsplanen. 

Inntil ny plan foreligger gjelder langtidsplanen for perioden 
1985-1990, og er retningsgivende for virksomheten ved fylkes-
kartkontoret . 

. /. Til orientering oversendes vedlagt et eksemplar av gjeldende 
langtidsplan. 

(2 Med hi,lj»en ~ 
OJ!t~~t? 1{a~PAø~ . 
Elll~ !{aFC;;f!s--

se Helen Gundersen 


