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forord 
• • • • • • • • • • • • • 

For tredje gang gir fylkesmannens 
miljøvernavdeling ut miljørapport ved starten 

av et nytt år. Rapporten innledes med 
miljøvernsjefens betraktninger omkring 

miljøstatus i fylket ved årsskiftet. I tillegg 
inneholder rapporten flere miljøvernfaglige 
artikler og en samling av mer konsentrerte 

miljødata for Hedmark. 

Målgruppen for miljørapporten er i år utvidet 
i og med at den nå sendes til alle 

videregående skoler i Hedmark og samtlige 
formannskapsmedlemmer i fylkets 

kommuner. Vi håper at rapporten faller i 
smak og at det miljøvernfaglige innholdet kan 

være nyttig både i skolearbeid og i politisk 
arbeid framover. Vi tar gjeme imot reaksjoner 
fra leserne slik at vi kan bli enda bedre neste 

gang. 

Forsidefoto: Ragnar Ødegaard 
Rapporten er trykt på miljøpapir 
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red. 
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Miljøs_a_us 
Hedmark 
1994 

av mjljøvernsje' Olav Højås 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
29. desember 1993 kan bli en milepæl for kommende generasjoner - dagen da FNs 
konvensjon om bevaring og bærekraftig bruk av naturens biologiske mangfold 
trådte i kraft. Konvensjonen forutsettes å være det redskap landene skal bruke for å 
utarbeide nasjonale strategier og danne basis for internasjonalt samarbeid. 
Opprettholdelse av funksjonsdyktige økosystemer er en forutsetning for livsviktige 
prosesser i naturen. Selv om tropene står for størsteparten av det biologiske 
mangfoldet, har økosystemene også i vår del av verden vesentlig betydning i det store 
samspillet mellom artene. Sikring av naturlige økosystemer og artsmangfoldet er derfor 
av største betydning for menneskehetens eksistens. 

Mangfold 
Hedmark er Norges skogf)rlke nr. I med 25 % av landets awirkning. Med bare vel 3 % 
av fylkets areal vernet etter naturvernloven vil forståelsen for biologisk mangfold, 
spesielt i jord- og skogbruksnæringen, fremdeles være en viktig faktor for å bevare 
artsmangfoldet. Miljøvernavdelingen legger i all sin virksomhet stor vekt på å 
opprettholde det naturlige mangfoldet. Sentralt arbeides det med en handlingsplan for 
biologisk mangfold. I Hedmark er det gjennomført en del prosjekter om truede eller 
sårbare arter også i 1993. I 1994 skal det settes i gang et prosjekt om artsmangfold i 
skogbruket. 

Vern og forvaltning av områder 
3 nasjonalparker, 61 naturreservater, 10 naturminner og 2 landskapsvernområder er 
opprettet i fylket. Sammen med verneplanene for edel lauvskog og myr, som det nå 
foreligger utkast til, dekkes et representativt utvalg aven del viktige naturtyper i 
Hedmark Det er satt i gang arbeid med forvaltningsplaner for nasjonalparkene 
Femundsmarka og Gutulia. Samtidig arbeides det med planer om utvidelse av 
Femundsmarka og Gutulia og opprettelse av Forelhogna nasjonalpark 

Vassd ragsfo rvaltn i ng 
Utnyttelsen av vannkraftressursene er regulert gjennom Samlet plan for vassdrag. 15 av 
fylkets vassdrag er vernet mot kraftutbygging, og Hedmark er det fylke i Norge som har 
størst andel av vernet vassdrag i forhold til kraftpotensialet. Plan- og bygningsloven, 
rikspolitiske retningslinjer og vassdragsloven gir muligheter for å håndheve nytt 
regelverk for en mer hensiktsmessig forvaltning. Vannbruksplanen for Glomma varslet 
nye trekk for den øvrige vassdragsforvaltningen og står i en særstilling blant de I I andre 
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vannbruksplanene som også er igangsatt. For en stor del skjer dette i kommunal regi, 
og bidrar til å forebygge interessekonfiikter og å øke vassdragenes bruksmuligheter for 
allmenheten. Gjennom Aksjon Vannmiljø har statstilskudd til vassdragsmiljøet i Hedmark 
de 2 siste år samlet utgjort ca 10 mill. kr. som igjen har utløst ytterligere ca 10 mill. kr. 
gjennom lokale tilskudd. 

Ferskvannsfisk 
Et nedbørrikt år har gitt gode fangster og fornøyde fiskere i alle kanter av fYlket. De 
kommunale fiskereglene er forandret for samtlige kommuner fra Os til Våler slik at de 
nå er nokså like og enklere enn før. Dette vil lette tilgjengeligheten for fiskerne. 
Regulantenes nye settefiskanlegg på Evenstad og ved Løpet er ferdig, og produksjonen 
av Rena- og Glommaørret og Fundin- og Savalenørret er i gang. Fisk settes ut allerede i 
I 994. Flere anlegg er under bygging for å sikre stedegne ørretstammer, som Mistra og 
Femunden. Mjøsa fiskeforvaltning fører "Operasjon Mjøsørret" videre. Det produseres 
nå 40.000 settefisk, og om noen år bør mjøsørretbestanden være dobbelt så stor. 

Forsuringsproblemene i Hedmark øker, men mye avhjelpes med kalking. Totalt kalkes 
nå 145 lokaliteter som tilsvarer en avsyring av ca 10 % av det forsurede arealet. Mange 
av lokalitetene er undersøkt, og i de aller fieste er nå fisken av ypperste klasse. 
Kultiveringsplan for Hedmark fylke ferdigstilles i 1994. Denne vil legge sterke bånd på 
kultiveringsvirksomheten, spesielt mht utsetting av fisk. Hensikten er å redusere 
spredningen av parasitter, sykdommer og uønskete fiskeslag. 

Nordsjøavtalen, utslippsreduksjoner, ..... 
Selv uten kyststripe er Hedmark blant "Nordsjøfylkene". Utslipp av fosfor og nitrogen til 
utsatte deler av Nordsjøen skal reduseres med 50 % i forhold til 1985, for fosfor innen 
1995 og nitrogen innen 1998. Arbeidet går etter planen, men henger etter når det 
gjelder nitrogen. Selv om Mjøsa og Glomma viser merkbar bedring i vannkvalitet, vil 
fortsatt reduksjon av næringssalter og forurensning være en betryggelse for stabil 
vannkvalitet i fylkets vassdrag. Alle fYlkets kommuner har nå fått forlenget sine 
utslippskonsesjoner, men disse er gjort midlertidige i ca 5 år i påvente av hovedplaner 
for avløp. Hovedplanene skal danne grunnlag for riktige kommunale investeringer i 
avløpssektoren for å nå nasjonale og lokale mål for "helsetilstanden" i våre vassdrag. 

Forbedringen i standarden på gjødselkjellere og siloer i jordbruket siste lO-årsperiode 
har ført til synlige resultater i bekker og mindre vassdrag i Hedmark. For å nå 
Nordsjøavtalens krav skal jordbruket ha redusert utslippene av fosfor og nitrogen med 
henholdsvis 35 % og 40 % i perioden 1985 til 1995. Det ser ut til at fosformålsettingen 
blir nådd, men det kan bli vanskelig å nå målet for nitrogen. I Hedmark er den største 
utfordringen nå å ra mye mer av husdyrgjødsla spredd om våren eller sommeren 
istedenfor om høsten. Det er også viktig å oppnå en stor andel av utsatt jordarbeiding 
fra høst til vår i Solør-Odal der jorda er erosjonssvak. 

Vilt 
De store skog- og fjellområdene rommer alle de 4 hjortedyrartene - elg, villrein, hjort 
og rådyr, og de 4 store rovdyrene - bjørn, jerv, ulv og gaupe. Viltforvaltning krever stor 
oppmerksomhet med mye oppfølging fra fylkesmannens side for å holde oversikt over 
bestandssituasjonene. Nesten hver 3. elg som faller i Norge, felles er i Hedmark. I I 993 
ble det felt hjortevilt til en førstehånds kjøttverdi på ca 65 mill. kr i Hedmark, fordelt på 
7.806 elg, I .049 villrein, 27 hjort og et ukjent antall rådyr. Bestandssituasjonen for elg og 
villrein er under kontroll, men er labil i de fieste områder. Bestanden av hjort er 
usikker, mens rådyrbestanden er svært god. 

Hedmark er ett av få fYlker i Norge hvor alle de 4 store rovdyrene forekommer, Dette 
stiller store krav til informasjon og konfiiktløsninger, spesielt i forhold til bufenæringen. 
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Ca 1/3 av fylket er foreslått som kjerneområde for bjørn hvor forvaltningen skal sikre 
en levedyktig bestand. Utfordringen vil derfor bli å sikre et visst antall binner i 
kjerneområdet. Bestandsregistrering pågår for alle 4 artene. 

Friluftsliv 
Naturmiljøene er en stor og viktig ressurs for befolkningen, ikke bare i ferie- og 
friluftssammenheng, men også ved rekreasjon i nærmiljøet. Det er viktig å vedlikeholde 
og øke disse kvalitetene. En egen handlingsplan for friluftsliv er nå under avslutning og 
det er et håp om at den vil være et godt arbeidsgrunnlag for friluftsdelen i 
kommuneplanene. 

Avfall 
En samlet avfallsplan for Hedmark og Oppland skal nå danne grunnlaget for 
avfallshåndteringen i Hedmark Det arbeides med å ra hensiktsmessige 
organisasjonsløsninger for hele fylket. Noen ra kommuner er i gang med kildesortering 
av avfall og opprettelse av gjenbruksstasjoner. Gjennom Pilotprosjekt for avfall og 
gjenvinning er det gjennomført mange prøveprosjekter innenfor kildesortering og 
gjenbruk. Disse vil danne grunnlag for kommunenes framtidige ordninger. Målet er å ra 
kildesorteringsordninger i stor skala og gjenbruksstasjoner i drift i alle fylkets kommuner 
innen 1.1.1995. Nord-0sterdal og Hedemarken har avfallsdeponier som tilfredsstiller 
dagens krav. De eksisterende deponier som ikke er godkjent, skal avsluttes og sikres. 

Informasjonssentre 
Som basis for å bruke informasjon som virkemiddel for å nå miljømål i Hedmark, 
bygger nå fylkesmannen i samarbeid med fiere opp 3 informasjonsutstillinger: 

- Naturinformasjonssenter ved Norsk Skogbruksmuseum, Elverum. 
I . etappe åpnes juni 94. 

- Glommasenter ved Norsk Skogbruksmuseum. Forprosjekt ferdig. 
Åpnes sommeren 94. 

- Miljøutstilling i Hamar Olympiahall om Mjøsa og Åkersvika. 
Åpnet januar 94. 
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AHlLkler 

Det er først og TI'emst i barnas inter'esse 
at vi tar vare på naturen og at vi ikke 

overskrider grenser ved å utføre 
handlinger som siden ikke kan gjøres om 

igjen. 

Foto: Ragnar Ødegaard 

-----_ ........... _--
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E7 "SURE"HEDMAR'K 
... er det h'åp eller er kalkdnø komme~ 'or • bl1l1 

av jiskefbrvalter Tore Qvenild 

Hedmark er hardt rammet av sur nedbør. Vi regner med at naturens tålegrense er overskredet på mellom 30 og 
40 % av arealet i fylket. l\len mens vi på Sør- og Vestlandet må regne med store pt'oblemer i uoverskuelig fram
tid, kan utslippsreduksjoner relativt raskt gi nierkhare og gunstige effekter hos oss . 

... _ ....... _ ... _ .. _ ... _-----... _._ ... -.............. _ ....... _._--_ ... _-----------........... __ .. -.. _-_._--------

DEN SlIRE NEDBØREN RAMMBR 
NORGE HARDT 

Den sure nedbøren har en drepende 
virkning på livet i vann. Det er berg
grunnen og det skrinne jordsmonnet 
som gjør store deler '~lV det sydlige 
Norge så utsatt; her er det lite kalkhol
dige bergarter som kan nøytralisere de 
sure forbindelsene. Også deler av 0st
Finnmark er hardt rammet. More og 
Romsdal, Nordland og Troms er de 
eneste fylkene som ikke har forsurings
problemer så langt. 

ørreten er sværtfolsomfor sur nedbør. Foto: Bjom Bremlbakken 

Kalking er i prinsippet å tilføre disse 
områdene det de mangler fra naturens 
side, nemlig kalk Tilføring av kalk 

kan derfor oppfattes som et 
"kosttilskudd", og kalkingen må opp
rettholdes så lenge nedbørfeltet ikke 
selv kan produsere nok kalk i forhold til 
ti1l:ort sur nedbør. 

HVORFOR DØR HSKE'N OG NÆ'
RlNGSDYRA? 

Fire vannkjemiske komponenter er av 
avgjørende betydning i forsuringssam~ 
menheng. Det er forst og fremst vannets 

surhet målt som pH, 
mens giftige alumini
umsforbindelser ofte 
er den direkte årsaken 
til at Osken dør. Høyt 
innhold av kalsium og 
humus vil motvirke 
denne giftvirkningen. 
Surt vann vil normalt 
ha høyt innhold av 
aluminium fordi det 
sure regnvannet løser 
ut aluminium fra 
berggrunnen. Humus 
fra torvmyrer som gir 
vannet den karakteris
tiske bnmfargen, er 
gunstig da humusen 
"pakker" inn alumi
niumet slik at 
giftvirkningen på fis
ken blir reduseli. 0r~ 
reten i klarvannssjøer 
vil derfor være mere 
utsatt enn i hU111ussjØ
er. 

Vi vil sjelden finne 
gode ørretvann der 

pH i overflatevannet er lavere enn 6,0 i 
lengre perioder gjennom sommeren. I 
humusfattige vann regner vi pH-inter
vallet 4,5-5,5 som spesielt fal'lig for ør-
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reten. Ved økende innhold av humus og 
kalsium tå1er ørreten stadig lavere pH. 
Hvis en forsuring bare er av kort varig
het vil fisken raskt kunne ta seg inn 
igjen. Et kortvarig "surstøt" behøver 
derfor ikke være skadelig, men kommer 
det flere slike episoder etter hverandre 
før fisken har gjenvunnet saltbalansen 
vil situasjonen kunne bli kritisk. 

I ferskvann er det en lang reldee orga
nismer som er svært følsomme for surt 
vann. Snegl og muslinger er avhengig 
av kalk til skallene. I surt vann klarer 
de ikke å bygge opp skallene så fort som 
de løses i det sure vannet. Dyrene mis
ter da sin beskyttelse, og blir mere utsatt 
for rovdyr og sykdommer. Dyreplankton 
og insektlarver får også problemer med 
saltbalansen i surt vann. Mange larve
former som skifter skall er spesielt ut
satt, og også ldekkefasen til de voksne 
insektene er et kritisk stadium. 

EFFEKTEN pA FISKEBE
STANDENE 

Det er som oftest rekrutteringen av 
småfisk som først får lide når vannet 
blir for surt, men også den eldre ørreten 
kan bli hardt rammet i forbindelse med 
gyting. Under selve gytingen tåler fis
ken det aller meste, men den påfølgende 
vinter kan bli kritisk for en utmagret 
gytefisk hvis vannkvaliteten er dårlig. 

Fisken er følsom for endringer i vann
kvaliteten, og den er derfor i stand til å 
lokalisere oppholdsplasser med bedre 
vannkvalitet hvor den kan stå til forhol
dene bedrer seg. Om våren vil det sure, 
kalde smeltevannet renne av som et 
lokk over det noe bedre, og varmere 
bunnvannet. Ved bunnen vil derfor fis
ken kunne klare seg. Ofte vil forholdene 
også være bedre i beskyttede viker eller 
i sidevassdrag. Aluminium påvirker 
imidlertid også fiskens luktesans, og 
kan derfor redusere fiskens evne til å 
finne lokaliteter med bedre vannkvali
tet. 
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HVA KAN VI GJØRE FORA BE
GRENSE SKADENE? 

Det er to mulige veier å gå for å berge 
fiskebestandene, enten avsyre den sure 
nedbøren med kalk eller redusere inn
holdet av forsurende forbindelser i ned
børen. 

Forsuring av overflatevann skyldes i 
første rekke svovel- og nitratforbindel
ser. Svovelforbindelsene føres relativt 
raskt med avrenningsvannet gjennom 
nedbørfeltet uten å gjennomgå omfat
tende kjemisk omdanning underveis. 
Nitrogenforbindelsene derimot er næ
ringsstoffer som i større eller mindre 
grad tas opp av vegetasjonen i nedbør
feltet. Tilføres mer nitrogen enn vegeta
sjonen er i stand til å ta opp, vil over
skuddet lekke ut i 
vassdraget og føre til 
surere vann. 

Høsten 1986 ble det 
gjennomført en omfat
tende undersøkelse av 
vannkvaliteten i over 
tusen innsjøer. Under
søkelsen viste ingen 
vesentlige endringer i 
innsjøenes surhet i 
Sør-Norge siden midt
en av 70-tallet. Inn
holdet av svovelforbin
delser var fa1ctisk blitt 
markert lavere i de 
sterkest belastede inn
sjøene i Sør-Norge, 
men innholdet av ni
trat hadde derimot økt 
til nær det dobbelte. 
Reduksjoner av svo
velutslippene kan der
for motvirkes av ni
tratutslippene. Siden 
disse vesentlig kom
mer fra transportsekto
ren er de også vanske
ligere å gjøre noe med. 



HVA SKJER MED 
VANNKVALITETEN HVIS 
UTSLIPPENE RENSES? 

Jordsmonnet er nøkkelen til forståelse 
av vannforsuring. I jordsmonnet foran
drer vannkvaliteten seg. Den sure ned
børen nøytraliseres ved en rekke kom
pliserte kjemiske reaksjoner som for
bruker jordsmonnets innhold av viktige, 
nøytraliserende stoffer. Det som tapes 
må erstattes av nye tilførsler fra atmo
sfæren eller ved forvitringen som hele 
tiden pågår. I områder med harde berg
arter går forvitringen langsomt. Når 
nedbøren inneholder mye sulfater tap
pes derfor jordsmonnet hele tiden for 
nøytraliserende stoffer, og vannet blir 
surt. Hvis vi klarer å redusere innholdet 
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Behovet for kalk og penger til kalk i Hedmark beregnet ut fra 
nedfallet i 1985, foreløpig beregnet nedfall i 1990 (tallene 
ikke klare enda) og forventet nedfall i 2005. 

av sulfater i nedbøren, vil forholdene i 
jordsmonnet også bli bedre, avhengig 
av hvor lett berggrunnen forvitres. For
vitringen skjer langsomt, og det tar der
for mye lengre tid å gjenskape en tidli
gere vannkvalitet. 

ER DET NOE HAp FOR 
HEDMARK? 

Naturen kan ta imot og nøytralisere en 
viss mengde forurenset nedbør. I Sør
Norge regner vi med at naturens tåle
grense er overskredet i et areal på over 

100.000 kru2 ! Slik situasjonen er nå 
regner vi med at vi har oversteget natu
rens tålegrense i mellom 30 og 40 % av 
arealet i Hedmark 

Men situasjonen har forbedret seg. De 
endelig tallene er enda ikke klare, men 
forskerne anslår en betydelig forbedring 
i nedfallet fra 1985 til 1990. Og enda 
bedre skal det bli. Det pågår forhand
linger om en internasjonal svovelproto
koll, som binder landene til å redusere 
utslippene betydelig innen år 2005. 
Hvis man oppnår det som nå ligger inne 
i avtalen vil forholdene i Hedmark 
kunne bli betydelig bedre. Effekten er 
vist i figuren ved siden av. 

Hvis vi skulle ha avsyret alt syreover
skuddet i 1985 samt bygget opp en øn
skelig motstandskraft i vannet (dvs. en 
alkalitet på minst 50 mekv/l) trengs 
minst 35.000 tonn kalk årlig i Hedmark 
med det nedfallet vi har hatt på 1985-
nivå. Med det som forskerne regner 
med vi har nå trengs det i framtiden 
15.000 tonn kalk/år. Og får man til ut
slippsreduksjoner som forventet reduse
res dette ytterligere til rundt 5.000 
tonn/år, tilsvarende en årlig kostnad på 
noe rundt 5 millioner kr. Det man skal 
være klar over er at det tar en viss tid 
før naturens likevekt innstiller seg, og 
forholdene blir iklce bedre umiddelbart 
etter at utslippene er redusert. Hvor 
lang tid det tar vet man ild(e så mye om, 
men i Hedmark og på Østlandet forøv
rig regner man med at det vil gå for
holdsvis raskt. 

I Hedmark vil derfor utslippsreduksjo
ner gi merkbare og gunstige effekter, 
mens vi på Sør- og Vestlandet må regne 
med store problemer i uoverskuelig 
framtid. Idag har kalkingen nådd et ni
vå på bortimot 2 mill. kr. i Hedmark, et 
nivå som vi skal kunne berge de mest 
utsatte områdene med. Selv om det kan 
synes som et stort gap mellom dette og 
fullkalking vil alle utsatte bestander 
kunne silcres selv om forholdene i endel 
andre områder ikke er så gode som de 
kunne være. 
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LittemtUl": 
Henriksen, A. og Hindar. A. 1993. IV1il

jøti1tak i vann: kan vi beregne 
kalkbehovet for Norge. 1: "Kalking i 
vann og vassdrag. Seminarreferat", 
DNw llotat 1993-9, s. 162-170. 

poto: Bjørn Brem/hakken 
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HULWU RLAti DSHAP 

av May Irene Løset!? 

Til tross for cn stadig stel'licre fokusering på kulturlandskapet som fOl'yaltningsomdide i miljøforvaItnillgen Cl' 

ikke begrcpet tilstt'ekkelig utredet og definert ennå, UHl<e faggrupper definerer begrepet forslijellig, og hat' 
dcd'ol' ulikt utgangspunkt vcd bruk av hegrepet i forvaltning og planlegging. I 1992 og 1993 Cl' det gjennomført 
et større statlig prosjeld "Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap" i alle fylkene i Norge, også i 
Hcdmm'k Prosjel<tet fokuserer i første rckke på jordbl'ukslandskupct . 

. _--_. __ .. _---_. __ ._. __ ..................... _ .. _ ... _._. __ ._-------------_ .............................. _ ....... _-"." .. _._--

Det har de siste åra vært mye fokus på 
kulturlandskap fra statlig hold. Det er 
blant annet sagt at en "vil beFare kul" 
Lurminner, kulfurlalUlskap op, andre 
kulturmi(ioer SOlli har he~vdningl1 (MD 
1993). Det vil si at en igjennom kom~ 
rnuneplan. reguleringsplaner og bebyg
gelsesplaner vil at kommunene skal sik~ 
re et bredt spekter av kulturminner og 
kulturmiljøer som har betydning både 
lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Jordb1'Ukslandskap, Dalsbygda i Os kommune, Foto: Moy Irene Løseth 

KUL TURLANDSKAPSBEGREPET 

Kulturlandskap er ikke lenger bare et 
spesialiselt forskningsfelt for en liten 
gruppe kulturgeografer, landskapsarki
tekter og praktikere i fa andre fagfelt. I 

andre halvdelen av 198(Hallet be,s'YIlte 
den okende interessen for kulturland
skap å gjøre seg gjeldende ogsa utenfor 
disse fagfeltene. Nå i 1990-åra har det 
blitt et begrep mange mener il ha hevd 
på. 

Jones (1991) definerte kulturlandskap 
som "den delen av landskapet som har 
med kultul' a gjoye". I kulturbegrepet 
legges det her menneskets virksomhet i 
vid forstand. 'Kulturlandskapet blir da et 

uttrykk for alle slags spor 
etter menneskets virk
sOlhhet i vare (ysiske om
givelser utendørs. Kultur
landskap er imidlertid 
ikke noe entydig begrep. 
Det brukes av ulike men
nesker på ulike milter. Sy-
net på kulturlandskapet, 
for eksempel hva som er 
stygt og pent er slik både 
individavhengig og kul
turbestemt. Nordmenns 

· romantiserte forhold til 
· seterlandskapet deles 
· kansl\ie ikke av folk fra 
andre kulturer. Samtidig 
er det mye ved kultur
landskapet i andre land 
og andre kulturer S0111 vi 
ikke har forutsetning til å 
forstå. Alt landskap er 
også i stadig endring, noe 
som er resultat av både 
naturprosessene og 111en~ 
neskets innvirkning. 

De ulike måter kultur
landskapsbegrepet brukes 

på kan grupperes i tre hovedkategorier. 
I den første kategorien brukes begrepet 
kulturlandskap om det 11lenneskeo11l
formede eller menneskepåvirkede land
skap. I den andre kategorien er kultur-
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landskapet verdifulle trekk eller ele
menter som er truet i det menneske
skapte landskapet. Den tredje måten å 
bruke kulturlandskapsbegrepet på er for 
elementer i landskapet som har betyd
ning for en gruppe mennesker i en be
stemt kulturell eller sosioøkonomisk 
sammenheng (Jones 1989). 

ULIKE BETRAKTNINGER OM KUL
TURLANDSKAPSBEGREPET - MID
DEL, MÅL ELLER VERDI 

En kan skille ut tre hovedmåter å se 
kulturlandskapet på innenfor det store 
arbeidsfeltet som forskning, forvaltning 
og planlegging utgjør (Jones 1989). 
Disse tre tilnærmingsmåtene har direkte 
sammenheng med hovedkategoriene 
ovenfor. 

1. Kulturlandskapet blir sett på som 
fysisk uttryldi for ølmlogislie og sam
funnsmessige endringer over tid. 
Kulturlandskapet er dynamisk. Histo
risk og nåtidig forandring i kulturland
skapet er resultat av sosioøkonomiske 
og økologiske prosesser. 

2. Kulturlandskapet som objekt for 
fysisk planlegging. 
Dette er en handlingsrettet innfallsvin
kel. Det knytter seg mange problemer 
til planlegging når det biologiske mang
foldet og den historiske dybden i kultur
landskapet skal vernes. Det gjelder å 
finne praktiske løsninger på utforming 
av omgivelsene og bevaring av verdier 
og sammenhenger i kulturlandskapet: 
Kulturlandskap blir et mål i seg selv. 

3. Kulturlandslmpet er et uttryldi for 
flere ulike verdisyn. 
Kulturlandskapet representerer verdier 
på samme måte som naturlandskapet -
økonomiske verdier, økologiske verdier, 
opplevelsesverdier, identitetsmessige 
verdier og vitenskapelige/pedagogiske 
verdier. De ulike verdiene avspeiler 
ulike behov hos grupper mennesker og 
kan komme i konflikt med hverandre. 
Verdisettingen av landskapet forandrer 
seg også over tid etter som den enkeltes 
behov og samfunnets målsettinger en-
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drer seg. Også nye kunnskaper og fer
digheter påvirker verdisettingen. Slik 
sett er verdiene kulturbestemt i samti
den, men de varierer også fra tidsperio
de til tidsperiode (Jones 1989). 

DET MENTALE KULTURLAND
SKAPET 

Antropologene samt en del etnologer 
legger vekt på den mentale delen av 
kulturlandskapet, altså den subjektive 
tolkningen mennesket gjør av sine om
givelser. Etter denne oppfatning har 
ulike mennesker varierende syn på et 
landskap avhengig av hvilket liv en le
ver og hvilke bruksbehov den enkelte 
har. For eksempel vil en gårdbruker se 
forskjellig på landskapet rundt seg enn 
en besøkende på stedet vil gjøre. 

Arkeologen Audhild Schancke (1987) 
legger også vekt på det mentale land
skapet. Hun tar for seg det samiske 
landskapet i sin artikkel "Samisk kul
turlandskap". Hun argumenterer for at 
en observatørs forståelseshorisont er 
avgjørende for hva personen leser ut av 
landskapet. Et eksempel på dette er 
ifølge henne Finnmarksvidda. Mange 
oppfatter denne som et naturlandskap. 
Men for samene er dette klart et kultur
landskap der både beiting og vedhogst 
har satt spor etter seg. Også elementer 
som ikke setter fysiske spor etter seg 
kan være meningsbærende ifølge 
henne. For eksempel kan et fjell ha hatt 
religiøs verdi, eller en steinblokk kan ha 
vært offerstein for en gruppe mennes
ker. 

Landskapsarkitektene trekker inn både 
landskapets funksjoner og estetiske kva
liteter. 

Her er gjengitt noen fagretningers syn 
på det mentale kulturlandskapet. 
"Kulturlandskapsaktørene" på lokal
plan, for eksempel gårdbrukerne, vil 
kanskje mene at slike funderinger vil 
være noe "luksusprega". Det er ofte 
akademikere som mener noe om og 
omkring begrepet. For gårdbrukerne er 
jordbruket en viktig næring, kulturland-



skapet er jordbrukslandskapet, som er 
en viktig del av hverdagen og en kilde 
til inntekt. 

DET FYSISKE KULTURLAND
SKAPET 

Jordblukets definisjon av sine omgivel
ser er domiJlert av fUIlk~ionelle hensyn. 
Kulturlandskapet er noe som skal bru
kes. Det har cn bestemt funk~ion. Her 
legges det vekt på at landskap endres, 
og at det er menneskers aktivitet sam
men med naturkreftene som former 

STRUKT(]RELLE FORKL4RINGER 

Det finnes også stIukturelle forklaringer 
på ulike måter kulturlandskapsbegrepet 
brukes på. Disse legger vekt på at det er 
nasjonale og internasjonale trender som 
bestemmer hva som legges i kulturland
skapsbegrepet. Norsk landbrukspolitikk 
setter rammer og kriterier for hva slags 
drift og hvilke områder som kvalifiserer 
til tilskudd eller subsidier. Dette Cl' med 
på å bestemme hva gårdbrukeren "gjør" 
med landskapet. Slik er offentlig land
brukspolitikk med på å fonne landska
pet. Dette gir en slags indirekte defini
sjon på hva som er kulturlandskapstan-

kegangen i jordbruks
sammenheng til ulike ti
der og under ulike rå
dende politiske forhold. 
Med endringer i politik
ken endres også oppfat
ningen av lmlturlandska
pel. Generelle sam
funnsendringer og inter
nasjonale rammer forøv
rig vil også ha betydning. 

Som jeg har forsøkt å 
vise er kulturlandskap 
ikke et entydig begrep. 
Det er i seg selv heller 
ikke et kvalitetsbegrep. 
Likevel er kulturlandskap 
som begrep og forvalt

Gamle veier er en del av kulturlandykapet, /ter ved Tomter søndre i Hamar kom
mime. Foto: May Irene Losetlt 

. ningsområde i ferd med å 
få godt rotfeste. Det vises 
ikke minst i de mange 
kulturlandskapsprosjekt
ene som pågår både i regi 
av kommuner, fylkes
kommuner og ulike stat
lige organ. 

landskapet. Det ":fYsiske" landskapet 
kan bli sett på som objekt, funksjon, :fY
sisk ressurs og som del av den naturvi- -
tenskapelige tradisjon. Kulturlandskap-
et blir her definert ut fra de behov og de 
ressurser jordbruket til enhver tid tar ut 
av kulturlandskapet. 

NASJONAL REGISTRERING AV 
VERDIFULLE KULTURLANDSKAP 

Forvaltning av kulturlandskapet har fått 
økt betydning og oppmerksomhet de 
siste årene. Kravene til rasjonalisering 
og effektivitet i landbruket har medført 
store endringer i driftsfonner. Dette har 
økt behovet for en gjennomtenkt og 
helhetlig forvaltning av kulturlandska-
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pene. Landbruks- og miljøvernmyndig
hetene har et klart ansvar for forvalt
ningen av jordbrukets kulturlandskap. 
Gjennom planarbeid, spesielt kommu
neplanarbeid, har også kommunene et 
stort ansvar på dette feltet. Direktoratet 
for Naturforvaltning har blant annet på 
bakgrunn av dette tatt initiativet til å få 
gjennomført en nasjonal registrering av 
verdifulle kulturlandskap. 

Hensikten med prosjektet er å: 
- samordne den kunnskapen som fin

nes 
- utarbeide en oversikt over verdifulle 

kulturlandskapsområder i Norge. 
- få en samlet vurdering av natur- og 

kulturminneverdiene i kulturland
skapet. 

- samordne innsatsen til landbruks
og miljøvernmyndighetene i kultur
landskapsspørsmål. 

I 1993 er det utarbeidet en oversikt over 
verdifulle kulturlandskap i alle fylker, 
også i Hedmark. Det er opprettet en 
samarbeidsgruppe mellom Fylkeskom
munen ved Kommunalavdeling og Kul
turavdeling og Fylkesmannen ved 
Landbruksavdeling og Miljøvernavde
ling. Sistnevnte er administrativt an
svarlig for gjennomføringen av prosjek
tet. Prosjektet ble avsluttet i desember 
1993, og det er utgitt en rapport fra pro
sjektet (Løseth 1994). 

For Hedmark sitt vedkommende er det 
plukket ut 12 spesielt verdifulle områ
der av i underkant av 90 registrerte om
råder. Disse representerer ulike kultur
landskapstyper som finnes i Hedmark, 
men er ikke de eneste verdifulle kultur
landskapene i fylket: 
* Vingelen i Tolga kommune 
* Atnbru i Stor Elvdal kommune 
* Unset i Rendalen kommune 
* Koppangsøyene i Stor Elvdal kom-

mune 
* Osen-Ena området i Åmot kommune 
* Gravberget i Våler kommune 
* Stange vestbygd i Stange kommune 
* VangrøftdalenJKjurrudalen i Os 

kommune 
* Einunndalen i Folldal kommune 
* Livollen i Trysil kommune 
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* Nugurens østside Kongsvinger 
kommune 

* Varaldskogen i Kongsvinger kom
mune 
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ORGAIiISH AVFALL 

av Helge Bry/mi, Pilotprosjektet om avfall og gjenvinning i Hedmark og Oppland (PAG) 

Våtorganisk a\'faU er ved siden av spesialavfall den fraksjonen som simpel' størst fomrcnsningsproblemer ved 
deponering på tmdisjoneUe fyllinger, Matavfall fra storhusholdninger er en ressurs, som i Hcdmal'k kan gi for 
til 15000 slaktegris årlig, I deler av Hedmark innføres tvungen renovasjon av matavfall fl'a storhusholdninger i 
løpet av ,interen 1994, samtidig som det planlegges forbud mot de}1Ouerillg av slik a,fall. 

Foto: Helge Hagen 

SENTRALE MALSE1'11NGER FOR 
DEN FRAMTIDIGE A VFALLSBB .... 
HANDLINGEN 

Nasjonale målsettinger for avfallshånd
teringen er fastsatt i Stortingsmelding 
nr. 44 (1991-92), og hovedstrategien i 
arbeidet med å lose problemene er fol
gende: 

1. I-lindre at avfall oppstår og redusere 
mengden skadelige stoffer i avfallet. 

2. Fremme ombruk, materialgjenvin
ning og energiutnyttelse. 

3. Sikre en miljømessig forsvarlig 
sluttbehandling. 

For li nå disse målene er det gjort end
ringer i forurensningslovens avfallsbe
stemmelser. De viktigste er: 

e Forurensningsmyndighet kan på
legge kommuner 11 innføre kildesor
tering. 

e Forurensningsmyndighet kan på
legge næringslivet gjenvinning av 
avfall eller at det behandles på an
nenmate. 

• Kommunene skal utarbeide avfalls
plan som skal samordnes med 
kommuneplanen og lulleres hvert 
fjerde år, 

• Kostnadene (kapital- og driftskost
nader) på avfallssektoren skal dek
kes inn gjennom avfallsgebyrene. 
Det oppfordres til å innføre differen
sierte gebyrer. 

ORGANISK AVFALL 

Organisk avfall deles i to hovedtyper: 

• Våtorganisk avfall. Lett nedbryt
bart organisk avfall. Matavfall fra 
storhusholdninger og vanlige hus
holdninger, industriavfall (myse, 
ost, brød, grønnsakavfall, drank, 
sjokolade osv), avfall fra fiske- og 
oppdrettsnæring samt en del avfall 
fra slakterier. 

• Tørt organisk avfall. Organisk av
fall med lengre nedbrytningstid. Ha
geavfall, trevirke (bygningsavfall) 
osv. 

Våtorganisk avfall er ved siden av spe
sialavfall den fraksjonen som skaper 
størst forurensningsproblemer ved de-
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ponering på tradisjonelle fyllinger. De 
viktigste miljøproblemene er: 

• forurenset sigevann 
• utvikling av metangass 
• smittespredning via fugl, rotter og 

insekter 
• luktproblemer for nærliggende be

byggelse. 

Organisk avfall utgjør ca. en tredjedel 
(vektandel) av den totale avfallsmeng
den som i dag blir ført til deponi. Ved i 
tillegg å sortere ut papp og papir vil et 
mål om å redusere avfallsmengden til 
deponi med 50 % være realistisk. 

Gjenvinning av organisk avfall vil ha 
betydelig positiv miljøeffekt. Fjerning 
av våtorganisk avfall vil dessuten bedre 
forholdene for gjenvinning av øvrige 
avfallsfraksjoner (papir, plast, glass 
osv.). Det øvrige avfallet vil bli "renere" 
og stimulere til økt kildesortering. 

Erfaringer fra nytt sorteringsanlegg ved 
Glør Gjenvinning AlS på Lillehammer 
(samarbeid mellom kommunene Gaus
dal, Lillehammer og Øyer samt et par 
private firmaer), viser at avfall fra næ
ringsvirksomhet ikke lar seg sortere sjøl 
ved små mengder våtorganisk avfall. 
Dette er også et sentralt arbeidsmiljø
problem. For å bedre forholdene må 
våtorganisk avfall sorteres ut ved kil
den! 

Det vurderes innføring av forbud mot 
deponering av våtorganisk avfall på 
fyllplass. I første omgang vil dette gjel
de for matavfall fra storhusholdninger i 
de regioner det innføres tvungen reno
vasjon av slik avfall. I HIAS-området 
(kommunene Hamar, Ringsaker, Løten 
og Stange) innføres dette i løpet av vin
teren 1994. 

I Hedmark har fylkesmannen satt som 
mål at ldldesortering skal settes i drift 
fra 1.1.95. Hovedvekten i den videre 
prosessen legges på utsortering av 
våtorganisk avfall fra husholdninger og 
fra næringsliv. I tillegg satses det på ut
sortering av spesialavfall, papp og pa
pir. 
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Gjenvinningsstasjoner der øvrige av
fallsfraksjoner tas i mot, plasseres sen
tralt i kommunene. Disse skal være i 
drift fra I.l. 95 og erstatter dagens grov
avfallsplasser som stenges fra samme 
tidspunkt. 

Dette krever utbygging av anlegg for 
behandling av avfall. Det er derfor lagt 
vekt på utprøving av innsamlingssyste
mer for våtorganisk avfall og organise
ring av samarbeid mellom kommuner 
og næringsliv for å skape best mulig 
grunnlag for etablering av behandlings
anlegg. Dette gir grunnlag for nærings
utvikling. 

ORGANISK A VFALL SOM RESSURS 

Det er et høyt prioritert mål å bringe 
vårt organiske avfall tilbake til naturen 
slik at det inngår i det økologiske krets
løp. 

Matavfall til dyrefor og kompostering 
av våtorganisk avfall er metoder der 
ressursene i avfallet utnyttes. Matavfall 
til dyrefor er den metoden der ressur
sene nyttes mest effektivt. 

I Hedmark fylke er ca. 4.600 tonn 
matavfall fra storhusholdninger tilgjen
gelig for innsamling hvert år. I en for
meny benyttes 40 - 50 % matavfall 
sammen med industriavfall eller kraft
fOr. En slik formeny danner grunnlag 
for oppforing av 15.000 slaktesvin årlig. 
Sagt på en annen måte er dette for til 20 
svinebesetninger med 700 slaktegris/år 
(konsesjonsgrensen) . 

Fra vanlige husholdninger er matav
fallsmengden langt større. Det knytter 
seg imidlertid usikkerhet til hvor store 
mengder som er tilgjengelig for forpro
duksjon. 

Trevirke (bygningsavfall) kan bearbei
des ved hjelp av flishogger og nyttes 
som energikilde. 

a 
G"EN
BRUK 



BEHANDLINGSALTERNATIV 

I Hedmark er det lagt vekt på at avfallet 
skal behandles/utnyttes nærmest mulig 
der avfallet oppstår. Eventuelle produk
ter (dyref6r, kompost etc.) bør benyttes 
nærmest mulig produksjonsstedet. 

Pr. i dag ser vi tre aktuelle behand
lingsalternativ for våtorganisk avfall: 

• Produsere dyref6r 
• Sentral kompostering 
• Hjemmekompostering 

Hvilken metode som velges vil bl.a. av
henge av bosettingsstruktur og tran
sportavstander. 

Den beste utnyttelsen av avfallet er å 
produsere dyref6r. Det er fortrinnsvis 
matavfall fra storhusholdninger og av
fall fra næringsmiddelindustri som eg

Dette kan du kompostere hjemme: 
ner seg for dette. Det er 
imidlertid forsøk igang som 
tyder på at matavfall også 
fra vanlige husholdninger 

Miljøheimevernet 

TEBLADER, TEPOSER, KAFFE OG FILTER 

ISOLERT 
KOMPOST 
FOR HELÅRSBRUK . 

(Tegning: Svein Nyhus, Miljøheimevernet) 

kan nyttes i f6rproduksjon. 
I lllAS-området prøves det 
ut forslgellige systemer for 
sortering av bl.a. matavfall 
fra vanlige husholdninger. 

I regi av bedriften Miljøf6r 
Hedmark og Oppland AlS 
er det under bygging anlegg 
for produksjon av dyref6r 
basert på matavfall fra stor
husholdninger og avfall fra 
næringsmiddelindustri i de 
to fylkene. I første omgang 
vil bedrifter i Mjøs-området 
levere avfall til bedriften. 
F6ret distribueres til svine
produsenter i nærområdet 
til bedriften. Anlegget er 
planlagt å være driftsklart 
fra 1.2.94. 

Hjemmekompostering er 
egnet for mer spredt be
bygde områder. I Nord-Øst
erdal er hjemmekomposte
ring i godt gjenge. I Os 
kommune planlegges det 
innføring av kildesortering 
basert på hjemmekomposte
ring i løpet av 1994. 

Det er også behov for å eta
blere sentrale komposte
ringsanlegg som kan ta mot 
og behandle matavfall som 
ikke inngår i de øvrige be
handlingsmetodene, hage
og parkavfall, en del orga-
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nisk avfall fra landbruket osv. I Nord
Østerdalen og på Hernesmoen avfalls
anlegg i Sør-Odal, planlegges det eta
blering av slik virksomhet. HIAS-om
rådet er også aktuelt i denne sammen
heng. I tillegg vil det være behov for lo
kale mottaksplasser/k:omposteringsplas
ser for organisk avfall som ikke går til 
dyrefor eller til hjemmekompostering. 

Selv om trevirke (bygningsavfall) ikke 
skaper like store miljøproblemer som 
våtorganisk avfall, er det viktig å eta
blere behandlingsformer for å kunne 
utnytte energiressursene. Det bør være 
svært aktuelt å stimulere til etablering 
av energianlegg som er basert på bio
brensel der brennbare avfallsfraksjoner 
kan inngå som råstoff. 

Det forventes at det i løpet av et par år 
er innarbeidet gode rutiner for å ta vare 
på og behandle organisk avfall på en 
miljø- og ressursvennlig måte i Hed
mark fylke. 

Litteratur: 
Stortingsmelding nr. 44 (1991-92): Om 

tiltale for reduserte avfallsmengder, 
økt gjenvinning og forsvarlig av
fallsbehandling. Miljøverndeparte
mentet. 

Miljøheimevernet 1992: Ren jord! 
Håndbok i hjemmekompostering. 
(Miljøheimevernet, boks 2113 
Grunerløkka, 0505 Oslo. Tlf. 

22 71 55 62). \' ~ ~...:. 
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j~ 

'~I 

(Tegning: Svein NyhllS, Miljøheimevemet) 
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FO RYA L ,.NINGSPLANER 
FOR YERNEONRÅDER 
av Ragnar Ødegaard 

Vern av natur eller naturfredninger har lange tradisjoner i Norge ut fra erl{jennelsen av at dette representerer 
silu'ing av viktige nasjonale verdier. Det har derfor vært nedlagt betydelige ressurser på å etablere verneområ
dene. Den aktive forvaltningen og sl{jøtselen av nasjonalparl{er, naturreservater osv. har det vært lagt for
holdsvis lite vekt llå. På lengre sil{t vil trolig hovedtyngden av innsatsen i det ldassiske naturvernarbeidet bli 
rettet mot disse temaene. Utarbeidelse av forvaltningsplaner vil stå sentralt i dette arbeidet. 

FORVALTNING AV VERNEOMRA
DER - HVA ER DET? 

For alle områder i Norge som er vernet 
etter naturvernloven er det vedtatt spe
sielle verneforskrifter tilpasset det en
kelte område. Disse fastsetter rammene 
med hensyn til bruk og vern av områ
det. Formålet med vernet er tatt inn som 
en egen paragraf i forskriften. Her er 
angitt hvilke naturverdier vernet er 
ment å skulle ivareta. Formålsparagra
fen vil være en rettesnor for forvaltnin
gen av det enkelte naturreservat, den 
enkelte nasjonalpark osv. 

Når et vernevedtak gjennom en konge
lig resolusjon foreligger, markerer dette 
innledningen til en forvaltningsfase. 
Forvaltningen av fredede områder og 
forekomster kan representere store ut
fordringer. Grensemerking, skilting, 
utarbeidelse av informasjonsmateriell, 
skjøtsel, eventuell tilrettelegging for 
publikum, oppsyn, overvåking av na
turverdiene og behandling av dispensa
sjonssaker er viktige deler av dette ar
beidet. Fylkesmannen er ansvarlig for
valtningsmyndighet for verneområdene. 

Vern av natur eller naturfredninger har 
en lang tradisjon i Norge. I det klas
siske naturvernarbeidet i Norge har 
mesteparten av ressursene vært satt inn 
i etableringen av verneområdene, her
under å fastsette et regelverk samt eta
blere oppsyn og dispensasjonsmyndig
het. Det har vært lagt forholdsvis liten 
vekt på aktiv forvaltning og skjøtsel. De 
senere årene har det imidlertid vokst 
fram et ønske om en mer aktiv og of
fensiv forvaltning av verneområdene, 
både fra brukere, grunneiere, interesse-

organisasjoner og miljøvernmyndighe
ter. 

NYE BEHOV 

Fredningsforskriftene for det enkelte 
verneområde gir en mer eller mindre 
grovmasket ramme med hensyn til for
mål, og angivelse av hva som er tillatte 
og aksepterte bruks- og utnyttelsesfor
mer. Ettersom utviklingen går svært 
raskt på en del felter i samfunnet, fan
ger ikke verneforskriftene alltid opp nye 
driftsformer og utnyttingsmåter. Dette 
gjelder særlig for mange av våre eldre 
områdefredninger, eksempelvis nasjo
nalparkene. 

Nasjonalparkene kan grovt deles inn i 
to grupper - parker med og uten frilufts
liv og rekreasjon som delmål for for
valtningen. I Hedmark kan Gutulia na
sjonalpark være et eksempel på en 
"villmarkspark", mens Femundsmarka 
vil være mer naturlig å kalle en 
"friluftspark". Skal det eksempelvis 
være rom for nye og moderne frilufts
livsaktiviteter og organi
sert/kommersiell bruk av Femunds
marka i rekreasjonssammenheng? Dette 
kan tenkes å medføre uønsket høy be
lastning på naturmiljøet samtidig som 
det kan oppstå konflikter i forhold til 
utøvere av det tradisjonelle, individuelle 
og enkle friluftslivet. Dagens regelverk 
gir ikke klare retningslinjer for håndte
ring av slike problemstillinger. 

I den praktiske og daglige forvaltningen 
av mange av verneområdene er det be
hov for en nyansering av verneforskrif
tene, dvs. en plan som inneholder mer 
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Hovedformålet med opprettelsen av 
Femundsmarka nasjonalpark er å ta 
vare på et urort eller i det vesentlige 
urOlt, vakkert og egenartet llaturområ~ 
de. Imidleltid er også hensyn til frilufts
liv og rekreasjon nedfelt i formålspara~ 
grafen. Stikkord for forvaltningen etter 
dette to-sidige formålet vil være vern 
og forsiktig bruk Dette forutsetter en 
plan, som innenfor rammen av verne~ 
formålet trekker opp retningslil\jer for 
bl1lk og vern av nasjonalparken. 

Arbeidet med en forvaltningsplan for 
Femundsmarka ble satt i gang hosten 
1993 som et samarbeidspro~jekt mellom 
fylkesmennene i Sør-Trøndelag og 
Hedmark Målsettingen er Ei få utarbei
det et høringsutkast j unen 1.. apri11994. 
Planen skal omfatte eksisterende nasjo~ 
nalpark og landskapsvernområde samt 
Grøvel~ioen na1urreservat. Det skal 
også 'vurderes il gi tilrådinger for arealer 
nasjonalparken er foreslått utvidet med 
og eventuelt andre tilgrensende omr?t
der. 

Åkersvika naturreservat. Foto: Jan Schrøder 

I utgangsplUlktet skal alle brukerinte
resser og forvaltningsmessige pro
blemstillinger droftes i planen. Det er 
sannsynlig at enkelte problemstillinger 
må utredes og vurderes mer inngående 
som separate prosesser i etterkant av 
forvaltningsplanen; dette av hensyn til 
hva som er realistisk og praktisk mulig 
å :få vurdert. i løpet av den tid som er til 
rådighet. Ved siden av brukerinteresser 
knyttet lil friluftsliv (fotturisme, fiske, 
kanopadling m.m,) og næringsliv 
(reindrift skogbruk. reiseliv m.m.). vil 
forvaltning av natuf- og Imlturrcssul'
ser, informasjon og oppsyn være sen
trale temaer i forvaltningsplanen, 

JiY.JRVALl'NINGSPLAN FOR 
A'KERSHKA NAl'URRESERVA l' 

Åkersvika naturreservat i Hamar og 
Stange kommuner er opprettet for å be
vare et viktig våtmarksområde med til~ 

hørende plantesamfunn, fugleliv og an
net dyreliv som naturlig er knyttet til 
området. Særlig hensYllet til områdets 

betydning som 
raste- og hekkeom
råde for våtmarks~ 

fugl var avgjørende 
for etableringen av 
reservatet i 1974. 

Åkersvika har i de 
senere årene grad
vis endret karakter 
blant annet som 
følge av at foru
rensningen av næ
ringssalter og orga
nisk stoiI har blitt 
vesentlig redusert. 
Dette skyldes gjen~ 
n0l11førillgen av 
Mjøsaksjonen og at 
utnyttelsen av 0111-

rådet 'S0111 beite~ 

mark har opphørt. 
Samtidig har reser
vatnære arealer blitt 
omdisponert til ut
bygf,ringsformål, og 
det synes å være en 
økende interesse for 

..... , .. __ ....... _ ........... _ .. _----
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detaljerte og konkrete "kjøreregler". En 
slik plan kalles en forvaltningsplan. 
Særlig for verneområder Illed mange og 
sterke brukerinteresser er det behov for 
å utarbeide forvaltningsplaner. 

Hv;4 ER EN FORVALTNINGS
PLAN? 

En forvaltningsplan skal ut~vlle verne
forskriftene. Den skal: 

• være et hjelpemiddel for il realisere 
formålet med vernet av nasjonal
parken/naturreservatet 

• være et redskap for 11 avveie bruker
interesser gjennom praktiseringen 
av verneforskriften. 

Forvaltningsplaner utarbeides av for
valtningsmyndigheten for verneområ
det, i de fleste tilfeller fylkesmannen. 
Det gjennomføres en bred høringsrunde 
før de vedtas. Forvaltningsplaner for 
nasjonalparker skal godl,jennes av Di
rektoratet for naturforvaltning, for øv
rige verneområder av :(vlkesmannen. 

STATUS I HEDMARK 

Arbeidet med forvaltningsplaner for 
verneområder i Hedmark er i start
gropa. Pr. 1.1.94 foreligger kun god
l\ient forvaltningsplan for Steinsodden 
naturreservat i Ringsaker. I tida fram
over vil arbeid med en forvaltningsplan 
for Akersvika naturreservat samt planer 
for lla~jonalparkene bli prioritert. Stor
tingsmelding nr. 62 (1991-92) "Ny 
landsplan for nasjonalparker og andre 
større verneområder i Norge" under
streker nettopp betydningen av arbeidet 
med forvaltningsplaner for nasjonalpar
ker, særlig for parker der friluftsliv er et 
delmål. 

FORVALTNINGSPLAN FOR 
FEMUNDS~MARKA NASJONAL
PARK 

Mange forbinder Femundsmarka med 
stein, kraggfuruskog og vann. Kombi
nasjonen av blokkmark, skrinn furu-
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skog og et utall sjøer gir Femundsmarka 
et meget spesielt preg som savner sitt 
sidestykke i Europa. 

Femundsmarka nasjonalpark og 
Femtmdsmarka landskapsvernområde 
ble opprettet i 1971. Nasjonalparken 
omfatter et areal på til sarrunen 386 
km2, landskapsvernområdet på 70 km2. 
Ca. 60% av det samlede arealet ligger i 
Hedmark (Engerdal kommune), de re
sterende 40% i Sor-Trøndelag (Røros 
kommune). 

Fra Femundsmarka. Foto: Ragnar Ødegaard. 



å utnytte området til ulike fritidsaktivi
teter. Dette understreker behovet for en 
plan for hvordan en bør forvalte natur
reservatet for å sikre de ulike naturfag
lige verdiene som er knyttet til området. 
Videre er det naturlig at fylkesmannen i 
en forvaltningsplan for et naturreservat 
beliggende inntil tett befolkede områder 
søker å ivareta Åkersvikas betydning 
som et viktig område for naturopplev
else, rekreasjon og naturstudier. Dette 
må skje på en slik måte at det ikke 
kommer i konflikt med fredningsfor
målet. 

Viktig og nødvendig faglig bakgrunns
materiale for utarbeidelse aven forvalt
ningsplan for reservatet foreligger eller 
vil foreligge i nær framtid. Dette omfat
ter resultatene av botaniske og vegeta
sjonsøkologiske undersøkelser, ornito
logiske registreringer over en årrekke, 
bunndyrundersøkelser, undersøkelser av 
forurensningsmessige forhold, konse
lcvenser på forannevnte interesser av 
foreslåtte skjøtselstiltak mm. Forvalt
ningsplanen for Åkersvika naturreser
vat er for tiden under utarbeidelse hos 
fylkesmannen. 

Litteratur: 
Stortingsmelding nr. 62 (1991-92): Ny 

landsplan for nasjonalparker og an
dre større verneområder i Norge. 
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Femimdsmarka nasjollalpark ble opprettet i 1971 for å 
bevare et karakteristisk dødislmzdskap med illllsjøer, 
blokkmark, furuskog og fjell. I området skal dyre- og 
plalltelivet få utvikle seg mest mulig fritt, samtidig som 
området skal gi mulighet for friluftsliv i uberørt natur. 
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Nil,øs'*a,*is,*ikk 
oa owersik,* 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Steinrøysa vitner om menneskers slit 
med å ta i bruk naturressursene i sin 

tjeneste. Nå er vi i ferd med å nå 
grenser som naturen selv setter for 

utnyttelsen av naturmiljøet 

Foto: Jan Schrøder 
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VERNEOMRÅDERIHEDMARK 
Oversikt over etablerte og foreslåtte verneområder i Hedmark (se kartet for hvilke naturreservater som foreløpig bare 
er foreslått vernet). Ca. 2,7 % av fYlkets areal er vernet etter naturvernloven. For hele landet er tilsvarende andel 6,4 %. 

I T ufsi ngdeltaet våtmark 8.820 47 Rysj øen våtmark 3.500 
2 T ufsi ngdalseskeren kvartærgeologi 800 48 Stenmyra myr 1.315 
3 Litle Korssjøen l) barskog 7.500 49 Smoldalen barskog 17.800 
4 Sto rfI oen myr 1.200 50 Deset kvartærgeologi 6.400 
5 Sto rflotj ern myr 2.200 51 Kvan n bekken barskog 200 
6 Bjøreggene kvartærgeologi 4.200 52 T anarkjølen myr 5.900 
7 Hodalen kvartærgeo logi 10.500 53 Ulvåkjølen våtmark 7.600 
8 Telvanglia kvartærgeologi 1.700 54 Røtkjølen våtmark 5.250 
9 Olaåa myr 1.400 55 Bergesjøen kvartærgeologi 900 

10 Galådalen myr 3.000 56 Starmoen kvartærgeologi 600 
II Grøntjønnan våtmark 5.200 57 Vesle Rokosjøen våtmark 1.950 
12 Sørsjøen våtmark 2.950 58 Klekkefjellet barskog 8.100 
13 Gammeldalen kvartærgeologi 21.400 59 Lavsjømyrene/Målikjølen myr 25.500 
14 Ripan kvartærgeologi 3.900 60 Brumundsjøen våtmark 8.100 
15 Stonmyra myr 2.150 61 Bjørgedalen edellauvskog 150 
16 Langmyra myr 1.000 62 Harasjømyrene myr 8.800 
17 Vardmoan kvartærgeologi 7.300 63 Åkersvika våtmark 4.000 
18 Jutulhogget kvartærgeologi 3.400 64 Domkirkeodden fossilforekomster 8 
19 Meløyfloen våtmark 5.000 65 Furuberget barskog 300 
20 Flåmani) kvartærgeologi 29.200 66 Endelausmyrene våtmark 5.050 
21 Einunndalsranden kvartærgeologi 200 67 Kløvstadhøgda edellauvskog 180 
22 Bjørndalen kvartærgeologi 2.000 68 Buttekvernmyra edellauvskog 46 
23 Svarthaugan kvartærgeologi 1.600 69 Bergevika fossilforekomster 46 
24 Grimsmoen kvartærgeologi 14.400 70 Eksberget fossilforekomster 25 
25 Frekmyr kvartærgeologi 6.300 71 Langodden fossilforekomster 21 
26 Myldingi l) kvartærgeologi 12.400 72 Moelv brygge fossilforekomster 9 
27 Rondane l) 72.100 73 Steinsodden fossilforekomster 285 
28 Atnasjømyrene l) våtmark 5.700 74 Torseter fossi Iforekomster 43 
29 Hesjemarka myr 6.800 75 Tømten fossilforekomster 22 
30 Bersvenmyra myr 1.750 76 Vålet jern våtmark 120 
31 Hovdsjømyrene myr 4.300 77 Rotlia edellauvskog 70 
32 Atnoset kvartærgeologi 10.800 78 "Urørt barskog" i Stange alm. 3 
33 Hanestadnea kvartærgeologi 17.600 79 Orrkjølen barskog 9.500 
34 Nekmyrene våtmark 18.600 80 Seimsjøen våtmark 3.200 
35 Lille Sølensjø våtmark 16.500 81 Lindåsmyra myr 420 
36 Osdalen kvartærgeologi 13.600 82 Nygårdsmyra våtmark 2.600 
37 Jutulgrava kvartærgeologi 4 83 Kynneggene kvartærgeologi 900 
38 Rangkløvhammeren barskog 1.100 84 Gjesåssjøen våtmark 4.120 
39 Hårrenna barskog 300 85 Dreyerstubben barskog I 
40 Galtsjøen våtmark 5.250 86 Kynndalsmyrene myr 1.250 
41 Kvisleflået våtmark 33.000 87 Glorvikmyra myr 1.400 
42 Grøvelsjøen kvartærgeologi 13.600 88 Gardsjøen våtmark 1.250 
43 Femundsmarka (nasjonalpark)!) 228.900 89 Rønnåsmyra våtmark/myr 1.600 
44 Femundsmarka (landskapsvernområde) l) 46.700 90 Rotnedalen kvartærgeologi 1.300 
45 Gutulia 19.000 91 barskog 500 
46 en våtmark 5.400 92 3.550 

l) Oppgitt areal gjelder hele verneområdet, dette omfatter også areal i nabofYlker. 
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Nasjonalparker: større urørte, egenartete eller vakre naturom
råder. 

Landskapsvernområder: egenartete eller vakre natur- eller kul
turlandskap. 

Naturreservater: områder som har (tilnærmet) urørt natur eller 
utgjør en spesiell naturtype og som har særskilt 
vITenskapelig/pedagogisk betydning eller skiller seg ut ved sin 
egenart. 

Naturminner: geologiske, botaniske og zoologiske forekomster 
som har vITenskapelig eller historisk interesse eller som er 
særpregede. 

Plante- og dyrelivsfredninger: Plantearter eller plantesamfunn 
og dyrearter eller dyresamfunn som står i fare for å forsvinne, 
kan fredes i hele landet eller i bestemte områder. I områder 
som har særlig stor betydning som tilholdssted for en rekke 
arter kan pattedyr og fugl fredes. 
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Nasjonalpark 

• Landskapsvernområde 

• Naturreservat 

O Naturreservat (foreslått) 

• Dyrelivsfredningsområde 

~ Naturminne 



TRUE TE ARTER I HEDMARK 

Menneskenes inngrep i naturen kan føre til at enkelte arter får bedre levevilkår, mens andre står i fare 
for å forsvinne. De mest sårbare artene kan deles inn i 4 kategorier: 

-Direkte truet: arter som står i fare for å bli utryddet i Norge. 
-Sårbar: arter som kan gå over i gruppen direkte truet om de negative påvirkningene fortsetter. I 

denne gruppen er også de artene tatt med som botanikerne betegner som "hensynskrevende". 
-Sjelden: arter med små bestander som er i en utsatt posisjon fordi de er knyttet til begrensede 

geografiske områder eller har en spredt og sparsom utbredelse over et større område. 
-Usikker: arter som antas å tilhøre en av de ovennevnte gruppene, men datagrunnlaget er ikke 

tilstrekkelig for en nærmere bedømmelse. 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over truete arter i Norge og deres forekomst i Hedmark 
Oversikten er basert på Direktoratet for Naturforvaltnings rapport fra 1992: "Truete arter i Norge". 

Direkte truet Sårbar Sjelden Usikker 
Artsgruppe Norge Hedmarka Norge Hedmarkb Norge Hedmark Norge Hedmark 
Karplanter l 30 O 144 23 40 3 7 
Amfibier I I I I I I O 
Krypdyr O O I O O O O 
Fugler2 4 I 19 9 19 10 18 
Pattedyr3 I I 3 3 2 I 12 
Totalt 36 3 168 36 62 15 37 
I - -Med karplanter menes blomsterplanter, bregne, snelle og kråkefotplanter. 
2 For fugler er bare arter som hekker/sannsynligvis hekker tatt med. 
3 I tillegg kommer flaggermusarter hvor en ikke har tilstrekkelige kunnskaper om forekomster i Hedmark. 

a Direkte truete arter i Hedmark: Stor salamander, åkerrikse og ulv. 
b Sårbare arter i Hedmark: 
Karplanter bittergrønn, vasstelg, honningblom, knottblom, svartkurle, kjempesoleie, 

handmarinøkkel, høstmarinøkkel, stautstarr, kvitstarr, Hartmanstarr, hu Id restarr, 
marisko, blodmarihand, engmarihand, fjellmarihand, smalmarihand, huldreblom, 
skogsøtgras, blanktjønnaks, granntjønnaks, doggpil, sjøpiggknopp, vassveronika 
liten salamander 

O 
O 
O 

14 
3 

17 

Amfibier 
Fugler kongeørn, fiskeørn, jaktfalk, hubro, trane, dobbeltbekkasin, fjellmyrløper, ko rn kråke , 

hortulan 
Pattedyr bjørn, oter, jerv 
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VERN MOT VANNKRAFTUTBYGGING 

Nedbør- Kraftpo-
Vassdrag felt tensiale 

(km2
} (GWh} 

Trysilvassdraget 5.426 1.123 
Ljøra m.v. 915 * 
Asta 655 300 
Moelva m/Næra 149 ** 
Skjervangen 230 * 
Mistra 540 219 
Veslesølna 55 * 
Atna 1.300 367 
Grimsa 535 ** 
Kynna 341 ** 
Vangrøfta, øvre del 325 7 
Unsetåa 627 217 
Rotna 278 * 
Auståa 168 * 
Tegninga 89 8 

* Vassdrag uten økonomisk utbyggbart 
vannkraftpotensiale 

** Potensiale vanskelig å beregne 

Nedbørfelt i nabotylker inngår i arealene. 
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HJORTEVILT 
Alle de fire hjorteviltartene elg, villrein, hjort og rådyr finnes i solide bestander i Hedmark Det årlige 
utbyttet av hjortevilt jakta utgjør ca. 1.200 tonn til en førstehånds kjøttverdi på ca. 65 millioner kroner. 
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Årlig felles det ca. 145.000 stk småvilt i 
Hedmark Verdien av dette er vanskelig å 
anslå. 

Vel I 5.000 hedmarkinger er registrert 
som jegere i Jegerregisteret. I tillegg til 
disse finnes det et stort antall tilreisende 
jegere som jakter både småvilt og 
hjortevilt. 
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ROVVILT 
Hedmark er trolig landets eneste tylke med fast tilhold av alle de fire store rovdyrartene, Forekomsten av ulver unik på 
landsbasis etter som det finnes dyr som yngler, Hedmark har dessuten Sør-Norges eneste bestand av bjørn, og tylket 
omfatter det mest kontinuerlige oppvekstområdet for gaupe i Sør-Norge de siste 40-50 årene, 

Bjørn 
Bjørnestammen i 
Hedmark har sin 
hovedutbredels~ øst for (p '" . \ 

Glomma, der flere· \, \ 

bjørner overvintrer '-:-j'''' i \\ ..... 
hvert år, Det er \L:" 
begrenset kunnskap om .' . . ' 
binner i tylket Hedmark . " 
har årlige bjørneskader . 
av betydelig omfang. )i'j)~ -

Ulv 
På Finnskogen finnes en 
liten fast bestand av ett 
ynglende par og noen 

Tegning: Erling (9) 

enkeltdyr, Det er også ""~> 
Id' ·"'-.i1",Zz 

me I~ge:?m ,,I /i;'}'i;':~: 
enkeltindivider på strelf.! . l./J.';"'" ~. 
Det ble ikke {/,)':'/ 
dokumentert ulveskade "" 
på Finnskogen i 1991, 
1992 og 1993, 

Tegning: Erling (9) 

Gaupe 
Gaupa er Hedmarks 
vanligste store rovdyr, 
utbredt i de fleste 
kommuner, De to 
viktige yngleområdene 
er på Finnskogen og i 
Rendalen med 
tilstøtende kommuner, 
Det blir årvisst påvist 
skader på sau, Skadene 
omfatter store deler av 
tylket 

Jerv 
Deler av to 
tilsynelatende atskilte 

~
;.tI bestander finnes i 

"I, Rondane/Dovre og 
.. l 

i Femundsmarka/Sylane, 
Yngling forekommer i 
begge bestander, Det 
er få dokumenterte 
jerveskader i tylket 

Tegning: Erling (9) 

Tegning: Erling (9) 

ERSTATNINGER FOR SKADER PÅ BUFE FORVOLDT AV FREDET 
ROWIL T 1984-92** 

mill. kr. 
3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

c==J ørn 

jerv 

gaupe 

~ ubest.* 

-11- sum 

.--------./ 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

* Skader forvoldt av fredet rowilt der det ikke er påvist hvilken art som er skadegjører, 
**Foreløpige totaltall for 1993: 4, I mill. kr. 
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UTBYGD VANNKRAFT I 
HEDMARK 

Nedbør 
-felt 

Kraftverk {km2} 

Kongsvinger 19.202 
Braskereidfoss 15.861 
Skjefstadfoss I 15.437 
Skjefstadfoss Il 15.437 
Strandfossen 15.310 
Løpet 10.412 
Osfallet 181 
Kvernfallet 108 
Osa 1.186 
Rendalen 6.562 
Røstefoss 1.734 
Savalen 681 
Einunna 504 
Sto rfall et 84 
Sølna 289 
Moelv 172 
Tyrial 72 
Ttria I1 72 
Litjfossen 383 
Ulset 225 
Lutufallet 5.147 
Sagnfossen 4.465 
Htlla 23 
Brødbølfoss 397 
Bedafors 210 
Varalden 208 

I GWh ~ I mill. kilowattimer 

·.go. 

Årsprod. 
{GWh} 
127,5 
123,8 
14,7 

128,7 
147,1 
135,5 

8,0 
1,9 

313,9 
652,8 
20,3 

127,0 
47,3 
10,0 
2,1 
7,2 

21,2 
10,1 

159,0 
141,4 
65,4 
7,8 
9,2 
9,7 
4,8 
1,5 

~ Kraftverk 

Vannkraftressurser i Hedmark 
Totalt potensiale 6,3 TWh, som utgjør 3,6 % av 

landets samlede vannkraftressurser 

Vernet 
42,9% 

R,~ 

20,6"k 
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PROSJEKTER I SAMLET PLAN 
Kraftutbyggingsprosjekter vurdert i St.meld. 63 (1984-85), 53 (1986-87) og 60 (1991-92). 

Midlere 
Prosjekt- Alternative årsprod. Gruppe-
nr. Prosjektnavn prosjekter (GWh) plassering Kategori 
00454 Flena 17 2 
00472 Vangrøfta/Brufoss 3 2 
00493 Søkkunda T 45 2 
00434 Flisa/Osa 15 3 
00473 Vangrøfta/Breansfoss 12 3 
00496 Bakkeftøyta A 6 3 
00496 Bakkeftøyta B 9 3 
00428 Skasvassdraget/ Aftoen A 13 4 
00451 østre Æra/Osa 17 4 I 
00434 Flisa/Libergfoss 27 4 
49306 Brevad 8 4 
00463 Øvre Glomma C 192 4 
004xx Storsjøen/Opstadåa 22 5 
00478 Einunna 2 VIA 43 5 
00478 Einunna 2 VlA 50 5 
00478 Einunna 2 V3A 33 5 
00477 T unna/Savalen lA 147 5 
00428 Skasvassdraget/ Aftoen B 18 6 
00476 Tunna lA 80 6 
00477 Tunna/Savalen VAl 83 6 
00477 T unna/Savalen VA2 67 6 
00478 Einunna VA 15 6 
00478 Einunna 2 V3B 46 6 
00481 Sølna B 14 6 
00493 Søkkunda 58 6 
00492 Søkkunda nord 113 6 
00444 Glomstadfoss 110 7 
00494 Hemmel 27 7 Il 
00478 Einunna 2 VIB 58 7 
49317 Børsjøen reg. 5 7 
00478 Einunna VB 29 8 
00478 Einunna 2 V2B 66 8 
00492 Imsa HRV635 214 9 
00481 Sølna A 168 10 
00425 Gjøistadfoss A 74 I1 
00425 Gjøistadfoss B 80 I1 
00492 Imsa HRV660 277 12 
00477 T unna/Savalen 2B 157 13 
00476 Tunna lB 114 13 
I GWh = I mill. kilowattimer 

Gruppeplasseringen angir prioritetsrekkefølgen i Samlet Plan, synkende prioritet med økende tall
verdi. 

Kategori I (gruppe 1-5) angir prosjekter som kan konsesjonsbehandles straks og fortløpende for å 
bidra til energidekningen i årene framover. Kategori Il (gruppe 6-1 3) angir prosjekter som kan 
nyttes til kraftutbygging eller andre formål, og som ikke kan konsesjonsbehandles nå. 

MIU0RAPPORT HEDMARK 1994 



KLOAKKRENSEANLEGG 
IHEDMARK 
Av Hedmarks 187.300 innbyggere er I 16.800 tilknyttet kommunale avløpsrenseanlegg. Medregnet 
industri, institusjoner og turistanlegg utgjør den samlede tilknytningen ca 157.200 personekvivalenter 
(pe). 

71 renseanlegg er vurdert i fYlkesmannens utslippskontroll i 1992. Av disse har 26 overskredet ett 
eller fiere krav i utslippstillatelsen. 

Antall anlegg som ikke har overholdt utslippskravene har økt markert 
sammenlignet med I 990. År
saken til det er først og fremst at 
samtlige kommuner har fatt nye 
utslippstillatelser med reviderte 
krav. 

Renseanlegg i Hedmark 

Anleggstype Antall Tilknyt-
ning* 
(Ee} 

Kjemisk 23 65.400 
Biologisk 5 1.200 
Biologisk/kjemisk 
-simultanfelling 18 3.400 
-etterfelling 25 87.200 
Sum 71 157.200 

* inkl. industrrtilknytning 
I pe = I "personekvivalent" 

Anlegg som 
ikke overholdt 
alle krav I 992 

7 
2 

6 
II 
26 

Renseanlegg 

o Biologisk eller biol./kjemisk 100-600 pe 

O Biologisk eller blol./kjemisk 600-2000 pe 

C) Biologisk eller biol./kjemlsk 2000-10000 pe 

Biologisk eller biol./kjemlsk > 10000 pe 

• Kjemisk 100-600 pe 

• Kjemisk 600-2000 pe 

• Kjemisk2000-10000pe 

• Kjemisk> 1 0000 pe 

.. Privat renseanlegg 

'Rene' biologiske anlegg vil bli supplert med 
kjemisk fellingstrinn innen 1996. Disse anleggene 
er ikke skilt ut fra biologisklkjemiske anlegg. 
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TILKNYTNING TIL RENSE
ANLEGG / SLAMDISPONERING 
Følgende tabell viser den kommunevise andelen av befolkninga som er tilknyttet offentlig kloakk. Den 
viser også hvor store slammengder (TS=tørrstoff) som oppstår i hver kommune og på hvilke måter de 
enkelte kommuner disponerer slammet i dag. 

Anvendelse av slam 
Andel av 

befolkningen Awannet Grøntareal/ Deponering i 
tilknyttet off. slammengde Jordbruk toppdekke på påvente av 

Kommune avløp (%) (tonn TS/år) fyllplasser annen bruk 
Os 49 48 X 
Tolga 37 90 X (X) 
Alvdal 31 118 X (X) 
Folldal 46 50 X (X) 
Tynset 44 145 X (X) * 
Trysil 34 218 X 
Engerdal 35 32 X 
Rendalen 24 69 X 
Stor-Elvdal 46 54 X 
Åmot 42 86 X 
Elverum 67 684 X X 
Ringsaker 68 658** X 
Løten 52 

} Stange 70 2633 X X 
Hamar 85 
Våler 70 36 X 
Åsnes 59 96 X 
Grue 41 149 X* 
Nord-Odal 48 59 X X 
Sør-Odal 37 225 X X 
Eidskog 49 67 X X 
Kongsvinger 66 387 X 
SUM/gj.snitt 62 5904 

*Høgt tungmetallinnhold (episoder) 
**En stor del av kloakken fra Ringsaker går til HIAS 
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AVFALL OG 
GJENVINNING 

Avfallsdeponier i Hedmark 

Avfallsplass 
Torpet 
Heggvin 
Esval 
Brattbakken 
Bjørnåsmoen 
Kjemsjøhøgda 
Kabbedikkoia 
Hornmoen 
Kalgardsmoen 
Hernesmoen 

Kommune 
Tolga 
Hamar 
Nes (Akershus) 
Folldal 
Engerdal 
Stor-Elvdal 
Trysil 
Elverum 
Åsnes 
Sør-Odal 

Merknader 

Sannsynlig deponi fra 15.4.94 

Nedlegges I 994 
Nedlegges 1994 
Nedlagt I. I .94 
Nedlegges I 5.4.94 

Avfallsdeponier i Hedmark pr. 1.1.94 

• Deponier som er I ferd med å avsluttes 
eller forventes å bli avsluttet Innen kort tid. 

,. Deponier som forventes å ta imot alt 
Wi!fJ restavfall i Hedmark Innen få år. 

INNFØRING AV KILDESORTERING I HEDMARK 
Framdriftsplan (fylkesmannens ambisjonsnivå) 

.stasjon 

*) Kildesortering i fraksjonene matavfall - papp og papir - spesialavfall 
**) - Grovavfallsplassene stenges pr. I. I .95 

- Tiltak mot deponering av matavfall fra I. I .95 

31.12. 

1994 

1 drift 

1 drift 

1995 

1 drift 

1 drift 

1 drift 

1 drift 
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SPESIALAVFALL 

SPESIAL
AVFALL 

Godl~ente motlaks- og 
innsamlingsordninger for 
spesialavfall i Hedmark 

Kommune 
Kongsvinger 
Hamar 
Ringsaker 
Løten 
Stange 
Nord-Odal 
Sør-Odal 
Eidskog 
Grue 
Åsnes 
Våler 
Elverum 
Trysil 
Åmot 
Stor-Elvdal 
Rendalen 
Engerdal 
Tolga 
Tynset 
Alvdal 
Folldal 
Os 
Kilde: NORSAS 

pr. 1.9.93 

Mottaksordning 
Ukentlig innsamling 
Mottak på avfallsplass 
Tilbud i nabokommune 
Tilbud i nabokommune 
Tilbud i nabokommune 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Mottak på avfallsplass 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 
Ingen 

Det er gitt konsesjon for innsamling/mottak for 3 
kommuner eller regioner i Hedmark HIAS har 
mottak på Heggvin avfallsplass for kommunene 
Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. Trysil kommune 
har eget mottak, mens Kongsvinger foreløpig er 
eneste kommune som har både innsamling og 
mottak av spesialavfall. Det har til nå blitt gitt 67 % 
statstilskudd ved etablering av kommunale ordninger. 
1994 er siste året det blir gitt slike tilskudd. 
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Tilbud om innlevering av 
spesialavfall i bostedskommunen 

pr. 1.9.93 

Fylke 

Østfold 
Oslo/Akershus 
Hedmark 
Oppland 
Buskerud 
Vetsfold 
Telemark 
Aust-Agder 
Vest-Agder 
Rogaland 
Hordaland 
Sogn og Fjordane 
Møre og Romsdal 
Sør-Trøndelag 
Nord-Trøndelag 
Nordland 
Troms 
Finnmark 
Kilde: NORSAS 

Befolknings
dekning 

% 
95 

100 
57 
86 
94 
90 
92 
96 

100 
90 
86 
70 
83 

100 
100 
100 
93 
75 

Oversikten omfatter godkjente innsamlings- og 
mottaksordninger inkludert kommuner som har 
etablert ordninger gjennom interkommunale 
avfallsselskaper (se også den andre tabellen). 

HVA ER SPESIALAVFALL? 
Vi har en egen forskrift som omhandler miljøfarlig 
spesialavfall. Den deler slikt avfall inn i I I grupper: 

I Spillolje 
2 Oljeavfall fra renseanlegg for oljeholdig avløpsvann 
3 Oljeemulsjoner 
4 Organiske løsningsmidler 
5 Maling-, lim-, lakk- og trykkfargeavfall 
6 Destillasjonsrester 
7 Tjæreavfall 
8 Avfall som inneholder kvikksølv eller kadmium 
9 Avfall som inneholder bly, kobber, sink, krom, nikkel, 

arsen, selen og barium i vannløselige forbindelser 
10 Avfall som inneholder cyanid 
I I Kasserte plantevernmidler 

Forskriften er under revisjon, og den nye forskriften vil 
dele inn spesialavfallet i flere grupper. 



FYLKESMANNENS MILJ0VERNA VDELING 
I HEDMARK 

Ved nyttårsskiftet 1993/94 er følgende medarbeidere tilknyttet miljøvernavdelingen: 

Fylkesmiljøvernsjef 
Olav Høiås, tlf. 62 51 45 46 

Kontor/administrasjon 
(Arkivtjenester, regnskap, skrivetjenester, EDB m.m.m.) 

Eva Maanum, 1. sekretær, tlf. 62 51 45 45 
Unn Skogly, konsulent, tlf. 62514544 
Anne W ollan, kontorfullmektig, tlf. 62 51 45 14 

Vannmiljøseksjonen 
(Vassdragsforvaltning, kloakk, renseanlegg, slam, industriutslipp, landbruksforurensning, avfall, 
gjenvinning, luftforurensning, støy, fiskeforvaltning m.m.) 

Ivar Helleberg, seksjonsleder, tlf. 62514540, mobiltlf. 94370261 

Are Mobæk, vassdragsforvalter, tlf. 62514552, mobiltlf. 94363604 
Tore Qvenild,fiskeforvalter, tlf. 62514541, mobiltlf. 94370423 
Ola Gillund, overingeniØr, tlf. 62514539 
Thor Nordhagen, prosjektleder, tlf. 62514537 
Jan Schrøder, overingeniØr, tlf. 62 51 45 53 
Steinar 0stlie, avdelingsingeniØr, tlf. 6251 4538 

Landmiljøseksjonen 
(Arealforvaltning, naturinngrepssaker, naturvern, friluftsliv, viltforvaltning, motorferdsel i utmark 
m.m.) 

Hans Chr. Gjerlaug, seksjonsleder, tlf. 62514549 

Hans Haagenrud, viltforvalter, tlf. 6251 4542, mobiltlf. 943635 58 
Jørn G. Berg, naturforvalter, tlf. 62514555 
Ragnar 0degaard, naturforvalter, tlf. 62 51 45 50 
Solveig Rønneberg, naturvernkonsulent, tlf. 6251 45 51 (permisjon) 
Inger Anne Ryen, naturvernkonsulent, tlf 62514556 (vikariat) 
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Prosjekter/engasjement 
(I tillegg til de faste stillingene, er det for øyeblikket flere som har prosjekttilknytning/engasjement i 
miljØvernavdelingen) 

Petter Wabakken, tlf. 62514554, mobiltlf. 94 144848 (rovviltkonsulent) 
Erling Maartmann, tlf. 6251 4543, mobiltlf. 94 149676 (rovviltkonsulent) 
Jon Bekken, tlf. 62514551, mobiltlf. 94 147008 (naturvernkonsulent) 
Helge Bryhni, tlf. 62514536, mobiltlf. 94366921 (Pilotprosjektet om avfall og gjenvinning i 

Hedmark og Oppland, PAG) 
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TIDLIGERE UTKOMMET I DENNE SERIE: 

1986 
Nr. 1 Qvenild, Tore, Arne Linløkken, Ole 

Nashoug og Håkon Solvang. Fiskeun
dersØkelsene i Glomma. Årsrapport 
1985. 

Nr. 2 Qvenild, Tore og Arne Linløkken. Fis
keforholdene i Isteren. Årsrapport for 
1985. 

Nr. 3 Qvenild, Tore. Utnytting av fisket i Elt
sjøen i Trysil. 

Nr. 4 Lien, Ole. Utslippskontroll ved kloakk
renseanlegg. Årsrapport 1985. 

Nr. 5 Miljøvernavdelingen. Rapport fra virk
somheten i 1985. Planlagte oppgaver for 
1986. 

Nr. 6 Linløkken, Arne og Tore Qvenild. Ek
koloddregistreringer i Storsjøen i Renda
len, Osensjøen og Engeren sommeren og 
høsten 1985. 

1987 
Nr. 7 Qvenild, Tore og Ole Nashoug. 0rret

fiske i Mjøsa. 
Nr. 8 Maartmann, Erling. Ornitologiske un

dersøkelser i Gjesåssjøen 1986. 
Nr. 9 Miljøvernavdelingen. Langtidsplan 1987 

- 1990. 
Nr. 10 Linløkken, Arne og Tore Qvenild. Be

skatning av sik og røye i SølensjØen. 
Nr. 11 Lien, Ole. Utslippskontroll ved kloakk

renseanlegg. Årsrapport 1986. 
Nr. 12 Wold, Oddmund. Botaniske undersøkel

ser i Gjesåssjøen 1986. 
Nr. 13 Bekken, Jon. Ornitologiske registrerin

ger i 11 våtmarksreservater 1985-86. 
Nr. 14 Maartmann, Erling. Ornitologiske re

gistreringer i Åstavassdraget. 

1988 
Nr. 15 Mobæk, Are. Varig vernede vassdrag i 

Hedmark. Naturforhold og brukerinter
esser (Veslesølna, Mistra, Ljøra, Åsta, 
Moelva og Skjervangen). 

Nr. 16 Haugen, Tore. Landbrukskontrollen 
1987. 

Nr. 17 Qvenild, Tore og Ole Nashoug. Utset
ting av regnbueørret i Gammelfaret i 
Folldal, 1987. 

Nr. 18 Lien, Ole. Utslippskontroll ved kloakk
renseanlegg. Årsrapport 1987. 

Nr. 19 Bekken, Jon. Varig vernede vassdrag i 
Hedmark naturforhold og brukerinteres
ser - Trysilvassdraget. 
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Nr. 20 Wold, Oddmund. Botaniske undersøkel
ser i Åsta 1987. 

Nr. 21 Wold, Oddmund. Botaniske undersøkel
ser i FinstadåaJUnsetåa 1987. 

Nr. 22 Wold, Oddmund. Botaniske undersøkel
ser i Klanderudtjernet og Buåa 1987. 

1989 
Nr. 23 Aas, 0ystein. Gutulia nasjonalpark. 

Skogregistreringer og verneverdier i og 
omkring nasjonalparken. 

Nr. 24 TaugbØI, Trond, Tore Håstein, Tore 
Qvenild og Mikjel Motzfeldt. Krepse
pesten i Norge. Status og framtidsutsik
ter. 

Nr. 25 TaugbØI, Trond, Tore Qvenild og Mikjel 
Motzfeldt. Registrering og overvåking 
av krepsebestanden i SØr-Hedmark. 

Nr. 26 Miljøvernavdelingen. Årsprogram for 
1989. 

Nr. 27 0stlie, Steinar. Utslippskontroll ved klo
akkrenseanlegg. Årsrapport 1988. 

Nr. 28 0stlie, Steinar. Undersøkelse av separa
te avløpsanlegg - 1989. 

Nr. 29 Wold, Oddmund. Botaniske undersøkel
ser i Gutulia nasjonalpark 1988. 

Nr. 30 Bryhni, Helge. Landbrukskontrollen 
1988. 

Nr. 31 Maartmann, Erling. Ornitologiske un
dersØkelser i Gutulia nasjonalpark 1988. 

Nr. 32 Qvenild, Tore. 0rretfisket i ForeIsjøen i 
1987. 

Nr. 33 Bekken, Jon. Finstadåa/Unsetåa - Fugle
faunaen på strekningen Veslenget-0kv
arv. 

Nr. 34 Linløkken, Arne. Kalkingsplan for 
Hedmark. 

1990 
Nr. 35 Linløkken, Arne. Fisk og fiskemulighe

ter i Glommavassdraget i Hedmark. 
Nr. 36 TaugbØI, Trond, Ole Nashoug og Leif 

A. Vøllestad. Krepsepesten i Norge: 
Spredning i 1989 og forsØk på gjenopp
bygging. 

Nr. 37 TaugbØI, Trond. Registrering og over
våking av krepsebestander på 0stlandet 
i 1989. 

Nr. 38 Linløkken, Arne. Fisk og fiske i Nordre 
Rena før biotopforbedringen. 

Nr. 39 0stlie, Steinar. Utslippskontroll ved klo
akkrenseanlegg. Årsrapport 1989. 



Nr. 40 MiljØvernavdelingen. Strategisk plan, 
mai 1990. 1993 

Nr. 41 Schrøder, Jan. Landbrukskontrollen 
1989. 

Nr. 42 Linløkken, Arne. Fisk og fiskemulighe
ter i Osensjøområdet. 

Nr. 43 Vestli, Are. Undersøkelser av pelsdyr
farmer i Hedmark. 

1991 
Nr. 44 Schrøder, Jan (red.). Miljørapport 1991 -

noen aktuelle miljøvernfaglige artikler. 
Nr. 45 Bekken, Jon. Fuglefaunaen ved Strand

sjøen. 
Nr. 46 Bekken, Jon. Elvekantskog og fuglebio

toper langs Glomma og Folla ved Alv
dal sentrum, Hedmark fylke. 

Nr. 47 Taugbøl, Trond og Jostein Skurdal. 
Krepsepesten i Norge: Status pr. jan. 
1991. 

Nr. 48 Linløkken, Arne. Kalkingsplan for gren
sekryssende vassdrag i Hedmark. 

Nr. 49 Schrøder, Jan. Landbrukskontrollen 
1990. 

Nr. 50 0stlie, Steinar. Utslippskontroll ved 
kloakkrenseanlegg. Årsrapport 1990. 

Nr. 51 Of ten, Anders. Botanisk beskrivelse av 
StrandsjØen i Åsnes kommune og en 
vurdering av konsekvensene av vann
standsreguleringer på vannplantefloraen. 

Nr. 52 Nordseth, Kjell. Koppangsøyene i Stor
Elvdal. En geofaglig og hydrologisk 
vurdering. 

Nr. 53 0stlie, Steinar. Drift- og anleggskontroll 
ved oppsamlingsplasser for bilvrak. 

Nr. 54 Bekken, Jon. Koppangsøyene - Fugler 
og pattedyr. 

Nr. 55 Wold, Oddmund. Koppangsøyene i 
Stor-Elvdal. Vegetasjon og flora. 

Nr. 560ften, Anders. Botaniske strøobserva
sjoner på østsida av Femunden, Hed
mark. 

Nr. 57 Bekken, Jon. Fuglefaunaen i Femunds
marka. 

Nr. 58 Schrøder, Jan (red.). Miljørapport 1992. 
Noen aktuelle miljøvernfaglige artikler. 

1992 
Nr. 1/92 Schrøder, Jan. Fylkesmannens arbeid 

med landbruksforurensninger 1991. 
Nr. 2/92 Solheim, Roar. Sammenstilling av orni

tologiske registreringsmateriale for 
Åkersvika naturreservat 

Nr. 3/92 Qvenild, Tore. Fiskeribiologiske regi
streringer i Ytre Rendal fra 1988-1991. 

Nr. 4/92 Rognerud, Sigurd. Vannkvalitetsunder
SØkelse i Hedmark. En regional under
søkelse av 220 innsjøer høsten 1988. 

Nr. 1/93 Haagenrud, Hans. Gaupebestanden i 
Hedmark 1992. 

Nr. 2/93 Schrøder, Jan. Fylkesmannens arbeid 
med landbruksforurensninger i Hedmark 
1992. 

Nr. 3/93 Aaseth H., Bekken J. og 0degaard R: 
UndersØkelse av salamanderforekomst i 
dammer og tjern i Stange 1992. 

Nr. 4/93 0stlie, Steinar: Sammenstilling av ut
slippsdata og nøkkeltall for kommunale 
og separate avløpsanlegg - Hedmark 
1992. 

Nr. 5/93 0stlie, Steinar: Kartleggingsundersø
kelse av industribedrifter. Spesialavfall 
og prosessavløp. 

Nr. 6/93 Qvenild, Tore. Fiskeribiologiske under
søkelser i HundsjØen og Hyllsjøene, En
gerdal kommune 

Nr.7/93 Miljøvernavdelingen. Virksomhetsplan 
93/94. 

Nr. 8/93 Solheim, Roar. Endringer i kulturland
skapet. Betydningen for pattedyr og 
fugl. 

Nr. 9/93 Haugan, Reidar. Statusrapport for kjem
pesoleie, knottblomst og sjØpiggknopp i 
Hedmark. 

Nr.10/93 Haugan, Reidar. Fuktvegetasjon i lave
religgende deler av Ringsaker kom
mune. 

Nr.11/93 Wold, Oddmund. Åkersvika naturreser
vat - vegetasjon og flora. Vegetasjons
økologisk grunnlag for skjØtselsplan. 

1994 
Nr. 1/94 Schrøder, Jan (red.). Miljørapport 1994. 
Nr. 2/94 Løseth, May Irene Arnevik. Registrering 

av utvalgte kulturlandskap i Hedmark. 
Nr. 3/94 Miljøvernavdelingen. Årsrapport 1993. 
Nr. 4/94 Miljøvernavdelingen. Virksomhetsplan 

1994-95. 

IitW: MILJØRAPPORT HEDMARK 1994 




