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FORORD
Statistisk Sentralbyrå (SSB) har i denne publikasjonen samlet viktige statistiske opplysninger som foreligger om natur-
ressurser og forurensninger i Norge. Publikasjonen inneholder tall både fra SSB's egen statistikk og fra statistikk utar-
beidet av andre institusjoner.

Hovedformålet med publikasjonen er å gi en oversikt for dem som ønsker tall og analyser fra mange områder som har
betydning for vårt naturmiljø. For de fleste områder vil en kunne finne mer detaljerte opplysninger i spesialpublikasjo-
ner fra SSB og hos de institusjonene som det er vist til under tabeller og figurer og i litteraturlistene til slutt i hvert
kapittel.

Det er gitt ut tre tidligere utgaver av Miljøstatistikk i 1976, 1978 og 1983. Denne utgaven inneholder oppdatering av
en del av tidsseriene fra Miljøstatistikk 1983. I tillegg er det lagt vekt på å knytte mer omfattende kommentarer og
analyser til deler av statistikken og å sammenlikne norske miljøforhold med forholdene internasjonalt. Det er også tatt
inn en del nye avsnitt i forhold til tidligere, spesielt om miljøproblemer som har vært aktuelle den siste tiden.

Miljøstatistikk 1988 er utarbeidet av medarbeidere ved Seksjon for ressurs- og miljøanalyse ved Forskningsavdelingen
i SSB (se liste over bidragsytere på motstående side). Førstekonsulent Torbjørn Ostdahl har vært redaktør. SSB takker
de institusjoner som har bidratt med data til publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 29. august 1988

Gisle Skancke

Lorents Lorentsen



PREFACE
In this compendium the Central Bureau of Statistics (CBS) presents a review of selected statistical information on natu-
ral resources and pollution in Norway. The publication is based on CBS statistics and data from other institutions.

The publication is designed primarily for those who look for a broad overview of numbers and analyses concerning
our natural environment. For most areas more detailed information may be obtained in other publications from CBS
or from the institutions referred to in tables, figures and in the reference lists following each chapter.

Three previous publications on Environmental Statistics have been published in 1976, 1978 and 1983. The present
edition contains an updating of several of the time series presented in Environmental Statistics 1983. In addition, parts
of the statistics are more thoroughly commented and analysed, and Norwegian environmental statistics are compared
with international figures. The 1988 publication also contains new sections on environmental problems that have ap-
peared on the agenda since the previous edition.

Environmental Statistics 1988 has been prepared by staff members of the Division of natural resource and environ-
mental analysis in CBS. Editor has been Senior executive officer  Torbjørn Ostdahl. The CBS wishes to thank all institu-
tions that have contributed to this compendium.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 29 August 1988

Gisle Skancke

Lorents Lorentsen
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24	 1.INNLEDNING

1. INNLEDNING
Den globale naturressurssituasjonen

Fra 1900 til 1985 økte verdens befolkning fra 1,6 til 4,8
milliarder mennesker. I år 2000 vil antallet mennesker
på jorden trolig være noe over 6,0 milliarder, og i år 2025
over 8 milliarder (se figur 1.1). Veksten vil først og fremst
skje i utviklings-landene, mens folkemengden i industri-
landene forventes å stabilisere seg ifølge anslag fra FN
(World Population and Policies, Medium Variant, 1982).

Figur 1.1 Forventet folkemengde i U-land og Mand.
1980-2025. Millioner innbyggere Expected population in
developing countries and industrialized countries. 1980-
2025. Million inhabitants

Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.

Samtidig med befolkningsveksten har det i perioden fra
1900 til 1985 skjedd en sterk teknologisk utvikling, særlig
i de industrialiserte landene. Resultatet har vært høyere
materiell levestandard og tilhørende okt ressursforbruk i
disse landene. Kraftig befolkningsvekst og rask økono-
misk vekst har etter hvert medført menneskelig aktivitet
av et slikt omfang at livsmiljøet påvirkes negativt. Mens
naturen tidligere i stor grad har vært i stand til å rette opp
de forstyrrelser som mennesket brakte inn, er inngrepene
etterhvert blitt så omfattende at skadene får globale kon-

sekvenser og blir i enkelte tilfeller truende for livsgrunn-
laget på jorden. På verdensbasis er det f.eks. store proble-
mer med omfattende jorderosjon og ørkenspredning, av-
skogning og skogdød, overbeskatning av fiskeressurser,
forsuring av vassdrag, nedbrytning av ozonlaget i atmos-
færen og fare for klimatiske endringer på grunn av utslipp
fra forbrenning av fossile brensler som olje, kull og gass.

Forvaltningen av naturressurser har i stadig sterkere grad
vist seg å være et internasjonalt anliggende som ikke bare
kan løses isolert fra land til land. Sur nedbør, radioaktiv
stråling fra kjernefysiske prøvesprengninger eller fra reak-
torulykker, «drivhusproblemet» og forstyrrelser i ozon-
balansen i atmosfæren er alle av internasjonal karakter
der et lands disposisjoner får konsekvenser for en rekke
andre land. Det settes derfor store krav til internasjonalt
samarbeid og vilje til å ta ansvar, dersom regionale og
globale miljøproblemer skal løses.

Med det sterke presset naturressursene utsettes for i en-
kelte områder, blir det stadig tydeligere at forvaltningen
av naturressursene ma baseres på helhetlige vurderinger.
Denne typen helhetstenkning må ta hensyn til akkumule-
ring av effekter over tid og til at flere typer belastninger
kan virke sammen og gi forsterkede eller nye typer virk-
ninger. Et eksempel på dette kan være avskoging som re-
sulterer i forørkning som igjen gir mindre global absorp-
sjonskapasitet av karbondioksid og kan bidra til alvorlige
klimaendringer.

Med bakgrunn i det stadig økende behovet for internasjo-
nalt samarbeid for å løse miljøproblemene jordens be-
folkning står overfor, ble Verdenskommisjonen for miljø
og utvikling (Brundtlandkommisjonen) opprettet av FN
i 1983.

Brundtlandkommisjonens mandat var å utarbeide forslag
til en langsiktig miljøstrategi for å fremme en bærekraftig
utvikling fram til og forbi dr 2000. Brundtlandkommisjo-
nen ble bedt om å utarbeide forslag til «økt samarbeid om
målsetninger som tar hensyn til sammenhengen mellom
befolkning, ressurser, miljø og utvikling», forslag til «en
effektivisering av det internasjonale samarbeidet om mil-
jøspørsmål» og «en definering av tiltak som er nødvendi-
ge for å verne og styrke miljøet» (Verdenskommisjonen
for miljø og utvikling, 1987).

Bærekraftig utvikling, eller en utvikling som imøtekom-
mer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at
kommende generasjoner skal få dekket sine behov, står
sentralt i Brundtlandkommisjonens arbeid. En bærekraf-
tig utvikling innebærer at produksjon og forbruk må til-
passes i samsvar med jordens økologiske forutsetninger.
Dette krever politisk vilje, og at myndigheter som plan-
legger utviklingen på sektornivå, lokalt nivå og nasjonalt
nivå får ansvaret for kvaliteten på deler av menneskets
miljø som berøres av deres beslutninger. Økologiske og
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miljømessige sider av politikken må vurderes samtidig
med tradisjonelle mål for økonomisk vekst både innenfor
industri, handel, energiforsyning, samferdsel, landbruk
osv. Et sterkere innslag av langsiktig helhetsperspektiv på
samfunnsutviklingen er nødvendig dersom myndighete-
ne skal kunne forutse og unngå miljøproblemer i stedet
for å rydde opp etter hvert som problemene blir akutte.

Norges naturressurssituasjon

I global sammenheng er den norske naturressurssituasjo-
nen særlig god når det gjelder energi. Rike vannkraftres-
surser og store olje- og gassforekomster setter Norge i en
svært gunstig posisjon med muligheter til d kunne velge
mellom ulike kilder for å dekke energibehovet. Forholde-
ne ligger derfor godt til rette for en helhetlig energiforvalt-
ning basert både på lønnsomhetsbetraktninger og miljø-
hensyn.

Anslagene over global tilgang, produksjon og priser på
energi og råvarer er beheftet med stor usikkerhet. I regje-
ringens langtidsprogram (Stortingsmelding nr. 83,
1984-85) antas det imidlertid at knapphet på energi og
råvarer vil bli et mindre problem globalt i tiden som kom-
mer enn overbelastning på vann, luft og jord.

Når det gjelder tilgangen på biotiske ressurser er Norge
rikt på skog og fisk. Tilgangen på arealer er god og befolk-
ningsutviklingen tilsier også at tilgangen på arealer til
byggeformål, rekreasjon og friluftsliv ikke vil bli noe stort
problem i landsmålestokk i tiden som kommer I enkelte
byregioner gjør imidlertid knapphet på byggegrunn at
viktige rekreasjonsområder og jordbruksareal er truet.
Overbelastning på miljøressursene luft, vann og jord er
et betydelig problem både på grunn av norske utslipp og
på grunn av langtransporterte forurensninger. Vannres-
sursene i de sørlige delene av Norge er allerede betydelig
forringet av virkningene av sur nedbør og flere fjordom-
råder er sterkt belastet med utslipp fra industri, landbruk
og husholdninger.

Også i Norge har naturressursene ofte blitt utnyttet på en
måte som har gitt bedriftsøkonomisk lønnsomhet på kort
sikt, men samfunnsøkonomiske tap på lang sikt. Hensy-
net til enkeltnæringer eller distrikter har ofte veid tyngre
enn god ressursforvaltning Dette gjelder f eks. støtten til
å bygge opp en kapitalintensiv fiskerinæring, sterk sats-
ning på kraftkrevende industri og oppbyggingen av et
mekanisert, men forurensende jordbruk. De samfunns-
bestemte rammebetingelsene for disse naturressursbaser-
te næringene har vist seg vanskelig d endre (NOU, 1988).

Målsetninger for naturressursforvaltningen i Norge

I Stortingsmelding nr. 83 (1984-85) skisseres de generelle
målsetningene for naturressursforvaltningen i Norge:

1. Bevare mulighetene for langsiktig utnyttelse av natur-
ressursene. Dette innebærer at naturgrunnlaget, som
jordsmonn, luft, ferskvann og produktive havområder i
størst mulig grad må beskyttes mot forurensninger og
ødeleggende inngrep. Biologiske ressurser må ikke utset-
tes for så store miljøbelastninger eller utnyttes så sterkt
at produksjonsevnen blir vesentlig redusert eller at deres
arveegenskaper og muligheter til framtidig utnyttelse blir
ødelagt.

2. Sørge for at det ikke sløses med naturressursene og at

utnyttingen finner sted p.A. en samfunnsøkonomisk for-
svarlig måte.

3. Hindre at miljøbelastninger skader folks helse og triv-
sel.

4. Verne om variasjonsrikdommen i natur og miljø.

I løpet av det siste tiåret er det gjennomført omfattende
oppryddingstiltak for d redusere de alvorligste forurens-
ningsproblemene bl.a. innen industrien og landbruket (jf.
Mjøsaksjonen). Videre framover satses det sterkt på fore-
byggende tiltak mot forurensninger, integrering av miljø-
hensyn i økonomisk planlegging og på en lokaltilpasset
forurensningspolitikk (if. MD's «miljøpakken> som er
satt inn på spesielt utsatte steder som Grenlandsområdet,
Drammen og Øyeren/Nedre Glomma).

Av de høyest prioriterte feltene er d komme fram til inter-
nasjonale avtaler om reduksjon i langtransporterte for-
urensninger som svoveldioksid, nitrogenoksider og klor-
fluorkarboner, og avtaler for d redusere utslipp til belaste-
de havområder som Nordsjøen og Skagerak.

De nasjonale problemene er særlig knyttet til forsvarlig
behandling av farlig avfall, kontroll med utslipp av ulike
miljøgifter og forurensning og ødeleggelse av viktige fjor-
der og vassdrag. Det vil også ligge store utfordringer i for-
valtningen av olje- og gassressursene i Nordsjøen, i d fin-
ne en rimelig balanse mellom vern og utbygging av gjen-
værende vannkraft og ikke minst i forvaltningen av fiske-
ressursene. Både for vannkraft og fiskeressursene vil det
bli stadig viktigere å ra til en forvaltning der spesielle
næringsinteresser og fordelingshensyn ikke tillegges av-
gjørende vekt på bekostning av rasjonell forvaltning av
ressursene (NOU, 1988).

Oppfølging av Brundtlandkommisjonens innstilling er
høyt prioritert i norsk naturressursforvaltning. Regjerin-
gen har satt ned et utvalg, Regjeringens Miljøutvalg, som
skal lede og koordinere oppfølgingen av innstillingen i
samtlige departementer. Dessuten er det gjennom forsk-
ningsrådene (NTNF, NAVF, NLVF) startet programmer
med sikte på d øke kunnskapen om naturressurs- og mil-
jøforhold og for å integrere miljøhensyn i planleggingen.
Det vil bli en sentral oppgave å forene kravene om en
bærekraftig utvikling av miljøet med tradisjonelle målset-
ninger som økonomisk vekst, full sysselsetting og spredt
bosetningsmønster. En bærekraftig utvikling vil også kre-
ve sterkere bruk av økonomiske virkemidler for d ra aktø-
rene i økonomien til å ta hensyn til de ulempene de indi-
rekte påfører andre i form av forurensninger av luft, vann
og jord og i form av uheldige disponeringer av tømbare
eller betinget fornybare ressurser (NOU, 1988).

Organiseringen av naturressurs— og miljøvernarbeidet i
Norge

De langsiktige strategiene og retningslinjene for naturres-
surs- og miljøvernarbeidet i Norge trekkes opp av Stortin-
get. Miljøverndepartementet (MD) ble opprettet i 1972
og forvaltningen av bl.a. Naturvernloven, Bygningsloven
og Forurensningsloven ble lagt til dette departementet. I
tillegg til Miljøverndepartementet har særlig Olje- og En-
ergidepartementet, Næringsdepartementet, Landbruks-
departementet og Fiskeridepartementet en sentral rolle i
naturressurs- og miljøforvaltningen i Norge. Olje- og En-
ergidepartementet er sentralt i forvaltningen av energires-
sursene, mens Landbruksdepartementet og Fiskeridepar-
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tementet har tilsvarende funksjoner i forvaltningen av
henholdsvis areal-, skog- og fiskeressursene.

For å styrke naturressurs- og miljøvernarbeidet på fylkes-
nivå ble det i 1982 opprettet miljøvernavdelinger under
fylkesmannsembetet i hvert fylke. Miljøvernavdelingen i
fylket tar seg av den løpende saksbehandlingen innen de-
ler av MD's saksområde. En av de mest sentrale opp-
gavene har vært gjennomføringen av verneplanarbeidet
innenfor spesielle naturtyper. Fylkeskommunen utar-
beider fylkesplan etter Plan- og Bygningsloven. Denne
trekker opp linjene for utviklingen, også innenfor miljøsi-
den, og er ment d være en rettesnor for planleggere i kom-
munene.

Ifølge den nye Plan— og Bygningsloven, som trådte i kraft
i 1987, kan kommunestyrene nå vedta kommune— og re-
guleringsplan med bindende virkning så lenge statlige fag-
organ eller fylkeskommunen ikke har innsigelser. Be-
stemmelsene i kommuneplanen vil dermed bli svært av-
gjørende for naturforvaltningsarbeidet i kommunene, og
en større del av ressurs— og arealforvaltningen blir over-
ført til lokalplanet. For ytterligere å styrke naturressurs—
og miljøarbeidet innen kommunene er det satt gang et
prøveprosjekt i regi av MD og Norske Kommuners Sen-
tralforbund (NKS). Totalt 80 kommuner har blitt valgt
ut til å delta i dette programmet, hvor det utarbeides na-
turressurs— og miljøprogrammer for kommunene. Flere
kommuner har i den forbindelse etablert et hovedutvalg
for miljøvern, sammensatt av politiske representanter.

Statens Forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for
Naturforvaltning (DN) har status som direktorater under
MD. SFT er tillagt forvaltningsansvaret av bl.a. forurens-
ningsloven samtidig som de har en koordineringsfunk-
sjon ved forurensningsovervåkingen. DN har ansvaret
for forvaltningen av ferskvannsfisk, vilt, friluftsliv og
vassdragsreguleringssaker. DN består ved siden av en for-
valtningsenhet også av en forskningsavdeling. Denne av-
delingen sammen med Norsk Institutt for Vannforskning
(NIVA), Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), Norsk
Institutt for By- og Regionforskning (NIBR), Norsk Po-
larinstitutt (NP) og Økoforsk ved Norges Landbrukshøy-
skole står for en stor del av den naturressurs— og miljø-
forskning som finansieres over MD's budsjett. Fra 1. sep-
tember 1988 skal Økoforsk og forskningsavdelingen i DN
slås sammen og utgjøre basisen i det nye Norsk Institutt
for Naturforskning (NINA).

I Statistisk Sentralbyrå (SSB) er forskningen konsentrert
om sammenhengene mellom økonomisk utvikling, ener-
gibruk og forurensninger. Ressurs- og miljøanalysene skal
forbedre grunnlaget for ressurs- og miljøpolitikken, utre-
de konsekvenser av bruk av ulike virkemidler og bidra til
at det tas ressurs- og miljøhensyn i økonomisk og annen
samfunnsplanlegging. I SSB's naturressurs- og mifiøsta-
tistilckarbeid beskrives forekomster, omfang, uttak og
bruk av viktige naturressurser og det gis oversikter over
utslipp av forurensende stoffer og miljøtilstand som f eks.
kvaliteten på vann og luft.

Klassifisering av naturressursene

I denne publikasjonen defineres naturressurser i henhold
til det norske ressursregnskapssystemets klassifisering,
(SSB, 1981). Naturressurser deles her inn i to hovedgrup-
per (se tabell 1.1).

1. Materialressurser — ressurser som kan utvinnes eller

høstes fra naturen. Det er vanlig å dele materialressursene
i 3 undergrupper; mineralressurser, biotiske ressurser og
innstrømningsressurser.

Mineralressursene kjennetegnes ved d være ikke-fornyba-
re materialer. De biotiske ressursene består derimot av
levende dyre- og plantearter og er fornybare under be-
stemte betingelser. Innstrømningsressursene fornyes kon-
tinuerlig og betegnes som fornybare ressurser.

2. Miljøressurser — ressurser som krever en viss mini-
mumskvalitet som forutsetning for produksjon og gode
leveforhold (tilstandsressurser). Miljøressursene kjenne-
tegnes også ved d være betinget fornybare.

Skillet mellom materialressurser og miljøressurser reflek-
teres i denne publikasjonen ved måten informasjonen om
ressursene er organisert på, med hovedvekt på reservean-
slag, bruk og konsekvenser av bruk når det gjelder materi-
alressursene og kvalitet og miljøproblemer som følge av
bruk når det gjelder miljøressursene.

Innhold i miljostatistikkpublikasjonen

Publikasjonen gir først en oversikt over naturressurs-
grunnlaget i Norge. Videre omtales materialressursene
mineraler, energi, skog, planteliv og dyreliv, og miljøres-
sursene areal, vann og luft. Publikasjonen avsluttes med
gjennomgang av utvalgte miljøproblemer som støy, av-
fall, radioaktivitet og forsuring.

Referanser:

NOU (Norges Offentlige Utredninger) (1988): Perspekti-
ver for norsk økonomi mot år 2025. NOU 1988. Finans-
og tolldepartementet

SSB (Statistisk Sentralbyrå) (1981): Ressursregnskap, Re-
source Accounts. Statistiske analyser nr.46, Oslo

SSB (1987): Statistisk årbok 1987, Statistical Yearbook
of Norway, 1987. Norges offisielle statistikk B 690. Oslo-
Kongsvinger

Stortingsmelding nr. 83 (1984-85): Langtidsprogrammet
1986-1989. Finans- og tolldepartementet

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (1987): Vår
felles framtid. Tiden Norsk Forlag,
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Tabell 1.1 Klassifisering av naturressurser Natural resource classification

Økonomisk klassifisering
	

Fysisk klassifisering	 Fysiske egenskaper
Economic classification	 Physical classification	 Physical properties

MATERIALRESSURSER
Material resources

Mineralressurser
Mineral resources

* grunnstoffer fundamental elements
* mineraler minerals	 ikke fornybare
* hydrokarboner hydrocarbons	 non-renewable
* stein,grus og sand

stone, gravel and sand

Biotiske ressurser
Biotic resources

* liv i lufta life in the air
* liv i vann life in water
* liv pa land life on land

Innstromningsressurser
Inflowing resources

betinget fornybare
conditionally renewable

* solenergi solar radiation
* vannkretsløpet	 fornybare

the hydrological cycle	 renewable
* vind wind
* havstrømmer ocean currents

MILJØRESSURSER
Environmental resources

Tilstandsressurser
State resources  

* luft air
* vann water
* jordsmonn soil
* areal land (area)

betinget fornybare
conditionally renewable

Kilde: SSB, 1981 Source: CBS, 1981
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2 NATURGRUNNLAG OG
BOSETNING

Kapitlet gir en oversikt over hovedtrekk i naturgrunnlag og bosetning i Norge. Som naturgrunnlag
behandles berggrunn, kvartærgeologi, jordsmonn, topografi, klima, vegetasjon og hydrologi. Alle
disse faktorene er av betydning for forekomsten av og muligheten for å utnytte naturressursene.
Kapitlet gir et sett av bakgrunnsinformasjon som danner basis for omtalen av de ulike naturressur-
sene i senere kapitler.

2.1 BOSETNING
	

var folkemengden lavere i 1986 enn i 1980. Størst økning
i folketallet har Akershus og Rogaland hatt. Folketetthe-

Folkemengde	 ten var størst i Oslo, Vestfold, Akershus og Østfold, og
lavest i Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og hele

Folkemengden i Norge var i 1986 på 4 175 millioner
	 Nord-Norge fra og med Nord-Trøndelag og nordover (se

mennesker. Dette er en økning på 0,6 prosent fra 1980. I
	

tabell 2.1).
fylkene Oslo, Hedmark, Nordland, Troms og Finnmark

Tabell 2.1. Folkemengde og folketetthet. Fylke Population and population density. County

Fylke
County

Folkemengde 31. desemberl
Population 31 December1

Endring
1980-1986.
Prosent

Change
1980-1986.
Per cent

Innbyggere
pr. km2 . 1986
Population

density per
km2 . 19861950 1960 1970 1980 1986*

Hovedlandet Mainland	 3280296 3594771 3888305 4092340 4175171 +0,6 13,6

Østfold 185492 202751 221386 233301 235813 +1,1 60,6
Akershus 183116 234323 324390 369193 399797 +8,3 87,2
Oslo  	 434365 475663 481548 452023 449220 -0,6 1053,0
Hedmark 173167 177324 179204 187223 186305 -0,5 7,1
Oppland 160496 166303 172479 180765 181620 +0,5 7,5
Buskerud 156220 168351 198852 214571 221384 +3,2 16,0
Vestfold 154670 174382 175402 186691 192934 +3,3 90,2
Telemark 136519 149943 156778 162050 162595 +0,3 11,5
Aust-Agder 	 75811 77066 80839 90629 95475 +5,3 11,3
Vest-Agder 	 96942 109083 124171 136718 141284 +3,3 20,7
Rogaland 211512 239052 268684 305490 326611 +6,9 38,2
Hordaland 	 311132 341303 373843 391463 402343 +2,8 26,9
Sogn og Fjordane 	 97714 99957 100933 105924 105966 - 5,9
More og Romsdal 	 191621 213286 223709 236062 237498 +0,6 16,6
Sør-Trøndelag 	 197687 211819 234022 244760 247354 +1,1 13,9
Nord-Trøndelag 	 109948 116760 117998 125835 126648 +0,6 6,0
Nordland 221809 237530 240951 244493 241048 -1,4 6,6
Troms 117564 127771 136805 146818 146595 -0,2 5,8
Finnmark 	 64511 72104 76311 78331 74690 -4,6 1,6

1) Tallene gjelder fylkesinndelingen vedk. år. Personer på. Svalbard og Jan Mayen er registrert bosatt i
kommuner i de enkelte fylker Figures corresponding with county boundaries at the year concerned.
Persons on Svalbard and Jan Mayen are resident in municipalities in the different counties.

Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.
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Framskrivninger av folkemengden i Norge fram til år
2050 tyder på at den totale folkemengden i Norge vil øke
svakt fram til år 2010 og deretter avta til ca. 3,9 millioner
mennesker i år 2050. Andelen med personer over 67 år
vil øke og vil i følge framskrivningene være på 21 prosent
i år 2050 mot 14,6 prosent i 1990. Framskrivningene for-
utsetter samme fruktbarhet som i 1984 og nettoinnflyt-
ting på 4 000 personer pr. år (se figur 2.1).

Figur 2.1. Framskrevet folkemengde. 1990-2050 'Projec-

ted population. 1990-2050
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1) Det er forutsatt samme fruktbarhet som i 1984 og net-
toinnflytting på 4000 pr. år Fertility on the 1984 level and
net immigration of 4 000 per year, are assumed.

Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.

Bosetningsmonster

Miljøproblemer har nær sammenheng med befolknings-
utvikling, bosetningsmønsteret og befolkningens bruk og
forbruk av naturressurser. Alle naturlige systemer har en
viss selvrensningsevne, og det er når denne terskelen
overskrides det oppstår et miljøproblem. Mens de stedeg-
ne naturressursene tidligere var den viktigste lokalise-
ringsfaktor for bosetningen, har utviklingen i teknologi
og transport gjort det mulig i større grad å frikople boset-
ningen fra lokalisering av råvare og energi. Til og med
innenfor primærnæringene har moderne teknikk delvis
frigjort produksjonen fra det stedegne naturgrunnlaget og
dermed påvirket bosetningsmønsteret.

Bosettingsmønsteret har endret seg de siste tiårene. Ten-
densen er økende sentralisering hvor en stadig større fol-
kemengde er bosatt i tettbygde strøk (se figur 2.2). Fram
til 1960 var folkemengden bosatt i spredtbygde strøk rela-
tivt konstant, men har siden vært avtakende. Som tett-
bebygd område regnes områder med minst 200 bosatte

der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger
50 meter.

Figur 2.2. Folkemengde bosatt i tettbygde og spredtbygde
strøk. 1875-1980. Millioner innbyggere Population in
densely and sparsely populated areas. 1987-1980. Million
inhabitants

I Tettbygde stoic Densely populated areas

Spredtbygde stroll( Sparsely populated areas

' Mill. innbyggere Million inhabitants

1875 	 -90 1900 -10 -20 -30 	 -40 -50 -60 	 -70 -80

Kilde: SSB, 1983 Source: CBS, 1983.

Tabell 2.2 viser antall og prosentdel av befolkningen som
var bosatt i henholdsvis tettbygde og spredtbygde strøk i
1980. Bortsett fra Oslo som har nesten hele sin befolkning
bosatt i tettbygd område, har både Østfold og Akershus
rundt 80 prosent av befolkningen bosatt i tettbygde strøk.
Høyest andel i spredtbygd strøk har Sogn og Fjordane,
Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag. Alle disse fylke-
ne har over 50 prosent av befolkningen bosatt i spredt-
bygde strøk.

Presset på naturressursene øker i de tettbygde områdene
og det oppstår forskjellige typer miljøproblemer knyttet
til konsentrasjon av menneskelig aktivitet, som f eks. for-
urensninger av luft, vann og jord, problemer med avfall
og konflikter om arealutnyttelse.

2.2 GEOLOGI

Berggrunnen i Norge

Inndeling etter dannelsesmåte. Bergartene i Norge kan
deles inn etter dannelsesmåte. Det skilles mellom 3 ho-
vedgrupper; eruptive-, sedimentære og metamorfe ber-
garter.

Eruptive bergarter: Granitt, syenitt, dioritt, gabbro, dia-
bas, basalt, rhyolitt, anorthositt, trondheimitt.

Sedimentære bergarter: Sandstein, sparagmitt, tillit, kon-
glomerat, breksje, leirskifer, kalkstein, alunskifer.

I alt Total

16-66 Or years
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Tabell 2.2. Folkemengde bosatt i tettbygde og spredtbygde strøk. Fylke. 1980 Population in densely and sparsely popula-
ted areas. County. 1980

Fylke
County

Absolutte tall Number Prosent Per cent

Tettbygde strøk
Densely popu-
lated areas

Spredtbygde strøk
Sparsely popu-
lated areas

Tettbygde
strøk

Spredtbygde
strøk

I alt	 Total 	 2 874 990 1 200 190 70 30

Østfold 182 890 49 642 78 22
Akershus 302 943 63 559 82 18
Oslo 445 606 2 140 99 0
Hedmark 87 876 98 874 47 53
Oppland 84 272 96 215 47 53
Buskerud 154 203 59 644 72 28
Vestfold 143 012 43 229 77 23
Telemark 116 382 45 383 72 28
Aust-Agder 	 53 228 37 184 59 41
Vest-Agder 101 192 35 063 74 26
Rogaland 230 512 73 580 76 24
Hordaland 276 143 113 583 71 29
Sogn og Fjor.dane 	 45 109 60 503 43 57
More og Romsdal 	 133 624 101 986 57 43
Sør-Trøndelag 	 173 168 70 596 71 29
Nord-Trøndelag 	 61 343 64 142 49 51
Nordland 147 490 96 401 60 39
Troms 81 246 65 182 55 44
Finnmark 54 752 23 284 70 30

Kilde: SSB, 1980, 1987 Source: CBS 1980, 1987.

Metamorfe bergarter: Gneis, kvartsitt, glimmerskifer,
grønnskifer, grønnstein, mylonitt, kleberstein, serpentin-
stein.

Eruptive bergarter dannes når magma (flytende stein)
størkner ved vulkanvirksomhet. Bergartene deles inn et-
ter sammensetningen av mineraler og hvor bergartene
har størknet i forhold til jordoverflaten. Dag-, gang- og
dypbergarter er den vanligste hovedinndelingen. Hver av
disse består av flere bergarter med forskjellig mineralsam-
mensetning.

Sedimentære eller avsetningsbergarter, dannes ved sam-
menldtting og herding av løsmasseavsetninger. Losmas-
sene brytes delvis løs fra fast fjell og transporteres med is
og vann. Under transport og avsetning sorteres materia-
let. Sedimentære bergarter deles derfor inn etter kornstør-
relse og hvor de er dannet. Bergarter som er dannet etter
avsetning i vann, f. eks. sandstein har ofte klare lagdelin-
ger. Breavsetninger derimot, som tillit og konglomerat,
viser ingen utpregete lagdelinger.

Når eruptive og sedimentære bergarter utsettes for høyt
trykk og temperatur samt tilførte stoffer under dannelse
av fjellkjeder eller vulkanvirksomhet, vil nye bergarter
dannes. Disse kalles metamorfe, eller omdannede bergar-
ter. Under omdannelsen endrer bergartene ofte både utse-
ende og egenskaper.

En vesentlig del av kunnskapen omkring Norges berg-
grunn kommer fra de undersøkelser som er foretatt i for-
bindelse med gruvedrift eller andre geologisk interessante
forekomster. Kjennskap til den øvrige del av sammenset-
ning av berggrunnen i Norge er mangelfull og fragmenta-
risk. En tallfesting av arealet etter dannelsesmåten for
bergartene (etter petrografien) ville derfor bli unøyaktig.

Inndeling etter alder. Bergartene kan også deles inn etter
tidspunktet for dannelsen. Tabell 2.3 viser den geologiske
tidsskalaen. Navngivningen på bergartene følger ved den-
ne inndelingen navnene på de ulike geologiske periodene.

Den arealmessige fordelingen mellom de ulike bergarter
i Norge er grovt sett meget enkel. Ca. 53 prosent er grunn-
fjell, fra prekambrium, mens resten er yngre bergarter,
hovedsaklig fra kambrium, ordovicium og silur, ofte kalt
kambrosiluriske bergarter. Grunnfjellet består av tungt
forvitterlige bergarter, gneis, granitt, gabbro, kvartsitt og
sandstein. Mineralene i disse bergartene, kvarts, feltspat
og glimmer, er lyse og gir lite næringsrik jord når de forvi-
trer. De kambrosiluriske bergartene er bløte, dvs , at de
forvitrer lett. Mineralene er dessuten mørkere og gir et
mer næringsrikt jordsmonn ved forvitring.

Berggrunnens regionale sammensetning i Norge

Berggrunnskartet over Norge, figur 2.3, viser at berggrun-
nen er nokså ensartet. De områdene som skiller seg ut,
med tildels store variasjoner innen små regioner, ligger



• Permiske bergarter
(Eruptiver)

Devonske bergarter
(Sedimenter)

Kaledonske bergarter
(Eruptiver og gneis)

Kambro-silur bergarter

Eokambriske bergarter
(Sparagmitt)

Prekambriske bergarter
(Gneiser og granitter)

I 	 I
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Tabell 2.3. Geologisk tidsskala Geological time scale

Geologisk tidsperiode
	

Millioner dr
Geological time period
	

Million years

Nytid Kainozoicum
Kvartær Quarternary  	 2- 0
Tertiær Tertiary 	  65- 2

Middeltid Mesozoicum
Kritt Creataceous 	  135- 65
Jura Jurassic   190-135
Trias Triassic   236-190

Oldtid Paleozoicum
Perm Permian 	  280-236
Karbon Carboniferous 	325-280
Devon Devonian 	  345-325
Silur Silurian   435-345
Ordovicium Ordovician 	  500-435
Kambrium Cambrian 	  570-500

Jordens urtid
Prehistorical time

Eokambrium Eocambrian 	  570-700
Prekambrium Precambrian	 >700

omkring Hardangerfjorden, Jotunheimen og Trondheim
i Sør-Norge og hele Nord-Norge unntatt deler av Finn-
mark. Dette skyldes den kaledonske fjellkjeden, som ble
dannet i silur-perioden. Samtidig med oppbyggingen av
fjellkjeden ble bergartene til dels sterkt omdannet. Fjell-
kjeden ble seinere delvis brutt ned slik at det som er igjen
i dag fremtrer som et lappeteppe. På vestsiden av Oslo-
fjorden i et belte fra Langesund og nordover til Mjøsa er
også berggrunnssammensetningen noe variert og helt for-
skjellig fra den tilgrensende berggrunnen. Utenfor disse
områdene er sammensetningen av bergartene mer ensar-
tet, og tilhører en større geologisk enhet som kalles Fen-
noskandia, som også omfatter store deler av Sverige og
hele Finland. Bergartene innen denne enheten er dannet
i jordens urtid og eldste oldtid og kalles grunnfjellet. Fen-
noskandia utgjør et av de største grunnfjellsområdene på
jorden.

Grunnfjell. Grunnfjellet i Norge opptrer i fire i ulike ho-
vedområder:

* Sørøstlige og sørvestlige grunnfjellsområde.

* Mørefeltet.

* Øst-Finnmark og Finnmarksvidda.

* Lofoten og grunnfjellsvinduer i Nordland.

Det sørøstlige grunnfjellsområde strekker seg fra Østfold
og nordover til Trysil. Bergartene består hovedsaklig av
forskjellige gneis, granitt og sandsteinsbergarter.

Figur 2.3. Berggrunn i Norge Bedrocks in Norway

Kilde: Norsk Hydrologisk komité, 1986 Source: Hydrolo-
gical Committee of Norway, 1986.

Det sørvestlige grunnfjellsområde er mer variert enn det
østlige, men granitter og gneiser er likevel de vanligste
bergartene. Dette området deles vanligvis inn i tre mindre
komplekser; Telemarksområdet, Kongsberg-Bamble
komplekset og Egersundfeltet.

Møre-feltet er et mindre grunnfjellsområde i Sør-Norge.
Dette strekker seg fra Namsos og sørover langs kysten
gjennom hele Møre og ned til ytre Sognefjord og Bergen.
Bergartene er vesentlig gneis av forskjellig alder. Men og-
så andre bergarter forekommer, blant annet olivinstein
og eklogitt. Dette er spesielle bergarter som opptrer som
små og store linser på noen kilometers lengde innimellom
gneisene på Sunnmøre

Grunnfjellet i Finnmark forekommer i Ost-Finnmark og
på Finnmarksvidda. Pd grunn av de store jernmalmfore-
komstene ved Bjørnevann sør for Kirkenes er grunnfjellet
i Ost-Finnmark godt undersøkt. Jernmalmen er en mag-
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netittrik kvartsitt, og hører til en gruppe sedimentære ber-
garter som kalles samiske lag. Disse er eldre enn bergarte-
ne innen den karelske fjellkjede som ellers dekket Finn-
mark for mer enn 2 milliarder år siden. De karelske ber-
gartene på Finnmarksvidda er kvartsitter, dolomitter,
leirslcifre, glimmerskifre og grønnsteiner. Disse er lite
omdannet til tross for høy alder.

Det eldste grunnfjellet i Norge finner vi som gneis i Øst-
Finnmark, som med stor sikkerhet er datert til 2800 mil-
lioner år. Litt større usikkerhet er det knyttet til en del
eruptiver i Lofotprovinsen, men man mener at disse er
enda eldre, kanskje 3000 millioner dr.

Grunnfjellet i Nordland forekommer som grunnfjells-
vinduer med forskjellig utstrekning. Disse vinduene har
kommet frem i dagen ved at overliggende yngre bergarte-
ne har blitt tæret bort. Ulike granitter er de dominerende
bergartene i grunnfjellsvinduene i Nordland, men sam-
mensetningen varierer en del.

Eokambriske bergarter. De eokambriske bergartene er
dannet ved ren mekanisk forvitring av sandsteinsforma-
sjoner i tort og kaldt klima i siste del av jordens urtid (eo-
kambrium). Til forskjell fra grunnfjellsbergartene er disse
bergartene lite omdannet. Eokambriske bergarter er ut-
bredt på Østlandet og det østlige Finnmark. Til disse ber-
gartene hører sparagmitt, særlig utbredt på Østlandet, og
tillit, som finnes i begge regioner, men mest i Finnmark.
Sparagmitt består hovedsakelig av mineralene kvarts og
feltspat oftest med dårlig lagdeling. Tillit er en morene-
liknende konglomeratbergart med store og små steiner,
som ofte er isskurte. En klassisk forekomst er Biggenjar-
ga-tillit på sydsiden av Varangerhalvøya. Denne forma-
sjonen er fredet. Feltene i Sør-Norge og Finnmark er av
samme alder. De eldste sparagmitter er ca. 700 millioner
dr.

Yngre bergarter. En stor del av de yngre bergartene i
Norge stammer fra kambrosilur, mens bergartene fra de-
von og perm utgjør ubetydelige arealer i landssammen-
heng.

Innen den kaledonske fjellkjeden er det flere forskjellige
bergarter med varierende utstrekning, hvorav de fleste
ble omdannet ved fjellkjedefoldingen i silurperioden. I
Sør-Norge forekommer bl.a. grønnstein, grønnskifer,
syenitt, sandstein, anorthositt og kvartsitt.

- I Trøndelag, Lyngen og Lofoten opptrer store gabbromas-
siver, mens berggrunnen i Nordland og Troms er preget
av ulike skifre, kvartsitt og marmor.

Sedimentbergartene sandstein, konglomerat og skifer fra
devon forekommer i flere små. felter på Vestlandet, noen
spredte felter på Trøndelagskysten ved Trondheim og et
svært lite felt ved Røros, Røragen - feltet. Disse fore-
komstene er de yngste dannelser i Norge som kan hen-
føres til den kaledonske fjellkjede. De permiske bergarte-
ne, både eruptive og sedimentære, er begrenset til Oslofel-
tet.

Oslofeltet er betegnelsen pd et geologisk område som
strekker seg fra Langesund i sør og nordover pd vestsiden
av Oslofjorden til Mjøsa. Dette er et av de mest kjente
og best undersøkte geologiske områdene i Norge. Feltets
geologi er meget spesielt. Flere av eruptivbergartene, først
og fremst rombeporfyrene, finnes få andre steder i hele
verden. I kambrium, ordovicium og silur ble sedimenter
først avsatt og seinere foldet, før de ble erodert ned til et

peneplan i løpet av devon- og karbontiden. I tidlig perm
ble peneplanet brutt av forkastninger, og Oslofeltet be-
gynte å synke ned. Med elver fra peneplanet ble store
masser transportert og avsatt i det nedsunkne området.
Seinere fulgte en vulkansk periode. Store lavastrømmer
fra vulkaner og sprekksoner bygget opp et 2000 meter tykt
lavaplatå over eldre bergarter. Fra dypet trengte smelte-
masse opp i overliggende lag og størknet til dypbergarter
som Drammensgranitt, Nordmarkitt og Larvikitt. Med
smeltemassen fulgte metalloppløsninger som skilte seg
fra smelten og ble avsatt i eldre bergarter. Bly- og sink-
forekomstene ved Grua på Hadeland og kobber- og svo-
velforekomstene ved Sognsvann i Oslo ble dannet under
disse hendelsene. Sølvet på Kongsberg skriver seg antage-
lig også fra denne perioden, men det ble her avsatt som
rent sølv i sprekker i grunnfjellet. Seinere har de øverste
lagene blitt erodert bort, mens innsynkningen førte til at
kambrosilurbergartene har ligget beskyttet mot erosjo-
nen. Innen området stikker permislce bergarter opp som
platåer og koller. I ytre Oslofjord sør for Moss ligger flere
mindre øyer som ble dannet ved vulkanisme under perm-
tiden. Disse øyene består geologisk av rombeporfyrkon-
glomerat og breksjer. Både breksjer og konglomerater er
sammenkittede bergarter. Mens breksjer består av kante-
te bergarter kittet sammen av en finkomig steinmasse, er
konglomerater dannet ved sammenkitting av avrundete
bergarter med lite innhold av finmateriale. Begge bergar-
tene kan minne om betong.

Jura og Kritt bergarter

De yngste bergartene i Norge forekommer på Andøya og
er fra perioden jura/kritt. Lagene består av leirskifre og
sandstein med kull-lag. Bergarter som kan dateres tilbake
til tertiær tid finnes imidlertid pd Svalbard. Dette er de
samme bergartslagene som har bygget opp kontinental-
sokkelen. Den geologiske aktiviteten ellers pd jordover-
flaten i tertiær tid med kontinentalforskyvninger og fjell-
kjedefoldinger, hadde stor betydning for de topografiske
og geologiske forholdene i Norge. Landet var nesten av-
flatet ved inngangen til tertiær, men etter en forkastning
i Norskehavet ble den skandinaviske halvøya hevet skrått
opp, med de største høyder i nordvest. Elvene grov dype
gjel og transporterte materiale ut på kontinentalsokkelen.
Denne prosessen forklarer de mange fjorder, daler og
høye fell  på Vestlandet og i Nord-Norge.

Kvartærgeologi

I kvartærtiden førte kraftige klimasvingninger til at landet
ble dekket av is gjentatte ganger. Breene var i stadig beve-
gelse og de øverste lag av berggrunnen ble brutt løs og
knust til stein. Det meste av jorda i Norge er blitt til un-
der og etter siste istid. Jorda eller jordartene kan deles inn
etter dannelsesmåten. Morener er jordarter som har blitt
transportert av breer. Disse ligger i dag som rygger i ter-
renget. Den mest kjente er Ra-morenen som strekker seg
gjennom Østfold og videre sørover langs Sørlandskysten.
Morenene består av usortert leire, sand og grus.

Tyngden av isen som dekket hele Skandinavia i kvartær-
tiden, førte til at landet ble presset ned. Mot slutten av
kvartærtiden ble klimaet mildere og isen begynte å smel-
te. Denne trykkavlastningen forte til at landet begynte
heve seg. På grunn av treghet i jordskorpa gikk land-
hevningen seinere enn nedsmeltingen. Havet trengte seg
derfor innover landområdene. Det øverste nivå hvor ha-
vet sto etter at landet ble isfritt kalles marin grense. Den-
ne grensen faller sammen med dagens havnivå i ytre deler
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av Finnmark og langs vestlandskysten opp til Stadt, mens
den stiger til over 220 meter omkring Oslo. Figur 2.4 vi-
ser hvor mye høyere landområdene i Skandinavia er i dag
enn ved nedpressingen under siste istid. Nedpressingen
hadde sitt sentrum i Bottenviken.

Sedimentære jordarter er løsmateriale som er avsatt i
vann. De er vanligvis godt sorterte og tydelig lagdelte.
Men sammensetningen og oppbygningen vil variere av-
hengig av avsetningsbetingelsene. Mens innlandsisen
smeltet ble store mengder løsmateriale transportert med

Figur 2.4 Nedtrykkingen av landområdene i Skandinavia
under siste istid Land depression in Scandinavia during
the last glacial period

KildelSource. Låg, 1979.

smeltevann fra breene fram til brefronten. De groveste
kornfraksjonene, grus og sand, ble avsatt nærmest breen,
hvor det ble bygget opp terrasser. Dette kan være store
flater eller markerte rygger i landskapet med en tykkelse
på over hundre meter.

Silt og leire ble ført lenger avsted, og avsatt lag på lag i
havet som dekket flatbygdene på Østlandet. Disse avset-
ningene er næringsrike og utgjør grunnlaget for omkring
2/3 av dyrket mark i Norge.

Morene og sedimentære jordarter er mest utbredt. Forvit-
ringsjord er dannet ved forvitring av berggrunnen i nær-
heten av løsmassene, og er derfor aldri blitt transportert
langt av sted. Jordarten er kjennetegnet ved at steinene
og gruskornene er skarpkantet. Det er særlig i høyfjellet
og innen områder med skifrige bergarter vi finner denne
jordarten. Mektigheten av forvitringsjord er avhengig av
egenskapene til bergarten den er dannet fra. Generelt er
både næringsinnhold og tykkelse størst der hvor vi finner

de bløteste bergartene. I lavlandet er den vanligste formen
urmasser, dvs. løsmasser som ligger i bunnen og oppetter
dalsider.

Dødt plantemateriale brytes vanligvis ned til mindre en-
heter av mikroorganismer. Denne prosessen er avhengig
av tilgang på luft. Ved redusert lufttilgang vil organisk
materiale hope seg opp og det dannes organisk jord. Van-
ligst forekommer dette ved dannelse av myr når porene
i jorda blir vannmettet.

Jordsmonn

Jordsmonnet er den øverste delen av jordmassene og er
tydelig påvirket i forhold til den underliggende jorda.
Jordsmonndannelse er en kjemisk forvitringsprosess,
hvor vannets transport nedover i jorda er sentral. Viktige
faktorer ved denne prosessen er jordart, klima og topogra-
fi. De kjemiske forbindelsene fra døde planterester løses
opp i regnvannet og føres nedover i jorda. Denne oppløs-
ningen reagerer med mineralene i jorda. Resultatet kan
være anrilcing av spesielle mineraler i horisontale sjikt.

Utvikling av jordsmonn er avhengig av en viss forvitring
og dessuten at det er etablert et vegetasjonsdekke som kan
tilføre organisk materiale til jorda. I høyfjellet foregår
jordsmonnutviklingen derfor meget langsomt, jords-
monnlaget er tynt og betegnes asonalt.

Jordsmonntyper

Podsol utvikles på jordarter med litt grov kornfordeling
innen områder med relativt fuktig og kaldt klima Karak-
teristisk for podsoljordsmonn er et bleikjordslag skarpt
avgrenset av et humuslag. Humus er delvis nedbrutte
planterester. Fra humuslaget vaskes sure stoffer nedover
i jorda og mineraler blir ført fra bleikjordlaget til utfel-
lingssjiktet. Fargen og tykkelsen på de horisontale sjikte-
ne gir grunnlag for inndeling i ulike podsoljordsmonn.
Fargen på utfellingssjiktet går fra rustrod som er jern-
podsol, mens sjiktet blir mørkere ved økende humuspå-
virkning, humuspodsol. Næringsinnholdet i podsoljords-
monn avtar vanligvis med økende tykkelse på bleikjord-
laget.

Brunjord utvikles på jordarter med et høyt innhold av fi-
ne kornfraksjoner innen områder med relativt varmt kli-
ma. Til forskjell fra podsoljordsmonn utvikles ikke hori-
sontale sjikt i brunjord. I litt hellende terreng med grunn-
vannstrøm parallelt med jordoverflaten, dannes ofte
brunjord.

Leirjordsmonn er lite påvirket av de jordsmonndannende
prosessene. Fin kornsammensetning og høyt næringsinn-
hold hindrer vannet i å vaske ut mineraler fra jorda.

Sumpjord er betegnelsen på jordsmonnet på myr. Det
organiske materialet er mer eller mindre nedbrutt, og det
er omdanningsgraden av dette materialet som er grunn-
laget for inndelingen i ulike sumpjordsmonn.

Dannelsen av jordsmonn er en sammensatt prosess, og
det er vanskelig d sette opp en enkel og generell oversikt
over sammenhengen mellom jordart, jordsmonn og næ-
ringsinnhold. Generelt gir imidlertid sedimentære jordar-
ter et rikere jordsmonn enn morene. Brunjord og leir-
jordsmonn har størst utbredelse på sedimentære jordar-
ter, mens forskjellige podsoltyper er vanligst på morene.
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Figur 2.5 viser et forenklet jordsmonnkart over podsol-
jordsmonn i Sør-Norge. Innenfor hver podsoltype fore-
kommer mindre områder med andre jordsmonntyper.
Disse er omtalt nedenfor, men utstrekningen av disse er
for liten til en kartmessig fremstilling i denne målestok-
ken. Jernpodsolene pd det sentrale Østlandsområdet er
blant de mest næringsrike. Dette har sammenheng med
den marine grense og avsetningen av sedimentære jordar-
ter i kvartær tid. Kartet viser også hvordan denne podsol-
typen strekker seg langs elvene innover dalene mot lang-
fjellene. Pd Vestlandet øker innholdet av humus, og næ-
ringsinnholdet er noe lavere. Pd Sørlandet og i Trøndelag
er jordsmonnet flere steder svært grunt, ofte bare 10-20
cm, men det er også enkelte områder med dypere sump-
jordsmonn. Podsolene innen disse regionene har derfor

Figur 2.5. Jordsmonn i Norge Soils in Norway

Asonalt jordsmonn
Azonal soil

Podsol med tykt bleikjordlag
Podzols with thick bleached layer

Humus- og jernhumuspodsol
Humus and humus ferric podzols

Jernpodsol med tynt bleikjordlag. Ofte
på dyp sedimentær jord Ferric podzols
with thin bleached layer. Often on deep
sedimentary deposits

Podsol med tynt til middels bleikjordlag
på grunt jordsmonn. Ofte med noe sump-
jordsmonn Podzols with thin to medium
bleached layer on shallow soils. Often
with some swamp soils

et relativt lavt næringsinnhold. I de nordlige strøk på
Østlandet, Gudbrandsdalen og Østerdalen, dominerer
podsoljordsmonn med tykt bleikjordlag og disse er følge-
lig lite næringsrike. Et noe kjølig klima, men særlig en
næringsfattig berggrunn er de viktigste årsakene til dette.
I Nord-Norge dominerer grunnt podsoljordsmonn, i de
lavereliggende områdene, mens det går over i asonalt
jordsmonn i hoyden (over podsoleringsgrensen).

Under den marine grense omkring Trondheimsfjorden
og i et bredt belte på begge sider av Oslofjorden nordover
til Ringerike og Romerike finner vi leirjordsmonn. Fra
Østfold til Romerike opptrer leidordsmonn i størst ut-
strekning, mens jordsmonntypen i de øvrige regionene
forekommer som smale better langs elvene.

En annen jordsmonntype med liten utbredelse er brun-
jord. Et lite område ligger omkring Oslo, mens områdene
omkring Randsfjorden på Ringerike og omkring Mjøsa
pd Toten og Hedemarken domineres av brunjord. I smale
striper langs fjordarmene pd Vestlandet forekommer også
brunjordsmonn. I Nord-Norge finnes brunjord ved Sal-
ten og Ofoten.

Større konsentrasjoner av sumpjordsmonn forekommer
i de høyereliggende strøk i et belte fra Jotunheimen og
østover til Trysil i Hedmark. Mindre, litt usammenheng-
ende sumpjordsmonnområder ligger i Trøndelag, på
Finnmarksvidda og Varangerhalvøya.

Tabell 2.4. Samlet areal i Norge. Fylke. Km 2 Total land
area in Norway. County. Km

Fylke
County

I alt
Total

Fastland
Conti-
nental

Øyer i
saltvann
Islands
in marine
waters

Hele landet
Whole country 	 366 975 301 585 85 373
Hovedlandet
Mainland 	 323 895 301 585 22 327
Svalbard 	 62 700 62 700
Jan Mayen 	 380 380

Østfold 	 4 183 4 033 150
Akershus 	 4 917 4 901 16
Oslo 	 454 451 3
Hedmark 	 27 388 27 388
Oppland 	 25 260 25 260
Buskerud 	 14 933 14 926 2
Vestfold 	 2 216 2 099 117
Telemark 	 15 3-15 15 267 48
Aust-Agder 	 9 212 9 107 104
Vest-Agder 	 7 280 7 196 85
Rogaland 	 9 141 8 591 550
Hordaland 	 15 634 13 549 2 085
Sogn og Fjordane 	 18 634 17 941 693
More og Romsdal 	 15 104 13 382 1 722
Sør-Trøndelag 	 18 831 17 785 1 045
Nord-Trøndelag 	 22 463 21 575 888
Nordland 	 38 327 32 137 6 191
Troms 	 25 954 20 248 5 706
Finnmark 	 48 649 45 749 2 922

I 	 I

Kilde: SSB, 1983 Source: CBS, 1983.Kildel Source: SK, 1983.
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Figur 2.6. Areal etter høyde over havet. Fylke. Km 2 Area by altitude. County. Km 2

Kilde/Source: SK

2.3 TOPOGRAFI

Regionaltopografiske forhold

De topografiske forholdene i Norge er i stor grad bestemt
av berggrunnens relieff, mens løsmassene bare virker
modifiserende. Topografien begrenser ofte den potensiel-
le bruken av et område, f eks. til bebyggelse eller jord-
bruksdrift. Hoyden over havet er også av betydning, men
bare indirekte. I høyereliggende strok er temperaturen
ofte den direkte begrensningen. Den fylkesvise fordelin-
gen av arealet innen ulike høydegrupper viser store for-
skjeller mellom fylkene (se figur 2.6).

I Sør-Norge er den skandinaviske fjellkjeden (langfjelle-
ne) svært dominerende. Denne strekker seg i nordøstlig
retning fra Agderfylkene til Hedmark, slik at en stor del
av totalarealet innenfor fylkene Hordaland, Buskerud,
Telemark, Oppland og Sogn og Fjordane kan karakterise-

res som høyereliggende =redder. I disse fylkene utgjør
arealet over 900 meter mer enn 1/3 av arealet, i Oppland
mer enn halvparten. I fylkene rundt Oslofjorden, Østfold,
Akershus og Vestfold, ligger nesten hele arealet lavere enn
300 meter. I kystfylkene langs Vestlandet og Nord-Norge
stiger terrenget relativt raskt fra kysten og innover land.
Selv om kyststrekningen er lang, utgjør arealet lavere enn
300 meter en relativt liten del av totalarealet i kystfylke-
ne.

Tabell 2.5 viser arealbruken i Norge. Bebygd areal og
jordbruksareal utgjør samlet i underkant av 5 prosent av
arealene i Norge. Skog, myr, åpen fastmark og uprodukti-
ve arealer utgjør ca. 90 prosent av arealene, mens fersk-
vann utgjør rundt 5 prosent. Klassifiseringen av areal-
brukskategoriene følger definisjonene etter økonomisk
kartverk. Verdiene er basert på punktsampling av økono-
misk kartverk.
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Tabell 2.5. Arealbruk i Norge. 1 000 km 2 og prosent Land
use in Norway. 1 000 km 2 and per cent

1 000 km 2

Prosent
Per cent

Bebygd areal
Built up land 	 3,7 1,1
Jordbruksareal
Agricultural land 11,5 3,6
Produktiv skog
Productive forest 	 72,5 22,5
Annen skog
Other forest 	 46,7 14,4
Myr- og vitmarksareal
Bogs and wetland 	 20,3 6,3
Apen fastmark Open /and
with vegetation cover 	 99,1 30,6
Uproduktivt areal
Barren land 	 52,6 16,2
Ferskvann Freshwater 	 17,6 5,4

Kilde: SSB, 1983 Source: CBS, 1983.

2.4 KLIMA

Været beskrives ved de meteorologiske forhold på et be-
stemt tidspunkt, mens klimaet på et sted er karakterisert
av observasjoner av værelementene gjennom lang tid.
Klima er en viktig miljøfaktor for alle levende organis-
mer. De fleste planter og dyr er tilpasset spesielle klimaty-
per og vil ikke kunne leve i klima av vesentlig annen ka-
rakter. Klimaet er dessuten viktig for å vurdere spredning
og skadeeffekter ved utslipp av forurensende komponen-
ter til luft, vann og jord. Også i teknisk sammenheng er
kjennskap til klima en viktig forutsetning ved dimensjo-
nering og isolering f.eks. ved hus- og veibygging.

Topografien og vindforholdene kan skape spesielle lokal-
klimatiske forhold som ikke blir fanget opp av de sentralt
plasserte værstasjonene. Innenfor en klimasone kan der-
for klimaet avvike betydelig fra middelverdiene for de
observerte og definerte forholdene.

Klimaet i Norge

Klimaet i Norge viser større variasjon enn i de fleste land
av tilsvarende størrelse. Dette skyldes Norges store ut-
strekning i sørvest-nordøstlig retning, høye geografiske
bredde og sterkt varierende høydeforhold.

Klimaet bestemmes av samspillet mellom landets relieff
og luftstrømmen over det. Luftstrømmene dirigeres av
vinden i de høyere luftlag Høydevinden i den nordat-
lantiske sektoren blir derfor av stor betydning for hvor-
dan været i Norge skal bli.

Hovedfaktorene som bestemmer klimaet er temperatu-
ren og nedbøren. Etter disse parametrene deles klimaet
inn i to typer. Det kontinentale klimaet, som er kjenne-
tegnet av store temperaturforskjeller mellom sommer og
vinter, og marint klima med små årlige temperaturvaria-
sjoner. Dette skyldes vind som blåser fra havområdet og
inn over land. Vinden fører dessuten med seg mye ned-
bør.

Alle klimadata som presenteres i denne publikasjonen
refererer seg til gjennomsnittet av malinger i perioden
1931 til 1960, den såkalte normalperioden. Fra 1991 star-
ter en ny normalperiode, som blir gjennomsnittet av
målingene foretatt fra 1961 til 1990.

Temperatur

Været utspiller seg i troposfæren, de nederste 8-10 km av
atmosfæren. Lufttemperaturen måles i skyggen nær bak-
ken for å unngå direkte strålingspåvirkning fra sola. Kur-
ver som forbinder steder med samme normaltemperatur
kalles isotermer. Disse kurvene gir en enkel oversikt over
hvordan temperaturen varierer i landet. Figur 2.7 og figur
2.8 viser henholdsvis januar- og juli-isotermene for Norge
som eksempler pd den typiske vinter- og sommertilstan-
den med hensyn på temperatur.

Figur 2.7. Middeltemperatur for januar. Normalperioden
1931 - 1960. °C Mean temperature in January. Standard
normals 1931-1960. °C

Kilde: Det norske meteorologiske institutt (NMI) Source:
The Norwegian Meteorological Institute (NMI).
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Figur 2.8. Middeltemperatur for juli. Normalperioden
1931-1960. °C Mean temperature in July. Standard nor-
mals 1931-1960. °C

Kilde' Source: NMI.

Om vinteren er det varmest langs kysten. Gjennomsnitts-
temperaturen i januar er høyest på Stad med 3°C. Kur-
ven for 0°C går fra Vesterålen og sydover langs Nord-
landskysten. På Vestlandet følger den stort sett fjordar-
mene og skjærer over Oslofjorden ved Færder. I inn-
landet på Østlandet og Finnmark, ligger temperaturen
under -10°c.

Om sommeren er forholdet det motsatte med høyere
temperaturer i innlandet enn i kystområdene. Langs kys-
ten stiger temperaturen fra nord mot sør. Fra 9°C ved
Finnmarkskysten til 14°C i Rogaland. Varmest er det
rundt Oslofjorden og et stykke innover i landet med tem-
peraturer på over 17°C. I de nordlige strøk på Østlandet
og områdene som grenser til kystsonen ligger temperatu-
ren rundt 15°C, mens den ligger enda litt lavere på Finn-
marksvidda, ca. 13 - 14°C.

Årstidene

Jorden beveger seg i en bane rundt solen i et plan som
kalles ekliptikken. Jordaksen beholder hele tiden sin ret-
ning i verdensrommet og danner en vinkel på 66.55°
med ekliptikkens plan. Dette er årsaken til årstidsvekslin-
ger. Hvis jordaksen derimot hadde stått vinkelrett (90°)
på ekliptikken, ville alle dager i året vært like lange og det
hadde ikke vært noen årstidsveksling.

Årstidenes begynnelse og slutt kan defineres ut fra det
tidspunktet døgnmiddeltemperaturen passerer 0°C og
10°C. Vinteren starter når middeltemperaturen ligger
under 0°C, mens sommeren begynner når temperaturen
overstiger 10°C. Mellom disse intervallene ligger vår og
host.

Vekstdøgn og varmesum

For landbruket er temperaturen i sommerhalvåret av sen-
tral betydning for hvilke vekster som kan dyrkes i friluft
og for de årlige avlinger. Planteveksten begrenses av tem-
peraturen og den må vanligvis ligge over 6°C for at plan-
tene skal begynne å vokse. Antall døgn med middeltem-
peratur over 6°C i løpet av året kalles vekstdøgn eller
vegetasjonsperioden (se figur 2.9). Varmesummen er en
annen viktig temperaturparameter i biologisk sammen-
heng. Den er definert som summen av alle døgnmiddel-
temperaturer over 0°C i løpet av året. Korn, grønnsaker
og bær må ha en viss mengde varme for at de skal mod-
nes. Ettersom temperaturen faller fra sør mot nord og
med høyden over havet, er det derfor en nordlig og øvre
grense for dyrking av flere landbruksvekster. Figur 2.10
viser antall vekstdøgn og varmesummen på utvalgte må-
lestasjoner i Norge.

Nedbør

Utløsning av nedbør fra atmosfæren er knyttet til luftens
temperatur og vanndampinnhold. Fordi varm luft kan
inneholde mer vanndamp enn kald luft, vil det dannes
skyer når varm luft avkjøles. Når lufta er mettet med
vanndamp kan den løses ut som nedbør. Avkjøling av
luftmassene foregår oftest ved at lufta heves. Selve hevin-
gen kan foregå på tre forskjellige måter.

Konvektivt - luftlagene nærmest bakken mottar varme
fra overflaten og luften stiger til værs ved sirkulerende
bevegelser.

Orografisk - hevingen skyldes terrengforholdene.

Cyclonalt - når varme og kalde luftmasser støter sammen
presses lett luft til værs av underliggende kaldere og tyng-
re luft.

I Norge er den cyclonale nedbøren av størst betydning,
men den forsterkes ofte av orografiske effekter.

Nedbørens fordeling i Norge har sammenheng med den
fremherskende vindretningen og landets topografi. Norge
ligger i vestavindsbeltet, og lavtrykk følger ofte denne
vinden.

De mest nedbørrike områdene i Norge finner vi enkelte
steder langs kysten av Vestlandet og Nordland, med årlig
nedbør på nesten 4000 mm. I de øvrige deler av Vest-
landet og Nordland samt de sørlige deler av Troms varie-
rer nedbørmengdene fra 1000 til 2500 mm pr år. Når lav-
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Figur 2.9. Veksttidens lengde i Norge. Dager Growth sea-
son in Norway. Days

Kildel Source: NLVF, 1984.

trykkene fra vest har passert langfjellene er mesteparten
av nedbøren allerede utfelt, slik at Østlandet rar lite ned-
bør. Lavtrykksområdene kommer dessuten sjeldnere fra
sør eller sørøst og nedbøren over Østlandet fra denne ret-
ningen blir også mindre. For hele Østlandet samt største-
delen av Troms og Finnmark ligger den totale nedbøren
under 1000 mm pr. år. Nord i Gudbrandsdalen og Øster
dalen ligger de mest nedbørfattige områdene i Norge,
med rundt 400 mm årsnedbør. Minst nedbør faller det
på målestasjonen i Skjåk, 260 mm årlig (se figur 2.11).
De utvalgte målestasjonene er de samme som i figur 2.10.

Forholdet mellom temperatur og nedbør gir områdets
humiditet. Lav temperatur og høy nedbør gir høy humi-
ditet, mens tilsvarende høy temperatur og liten nedbør
gir lav humiditet, eller aride områder. Typiske humide
eller superhumide områder finner vi langs Vestlandskys-
ten. Lengst nord i Gudbrandsdalen og Østerdalen er kli-
maet arid. Den totale nedbøren i løpet av året ligger un-
der 500 mm, mens temperaturen på sommerstid i gjenn-
omsnitt er 10— 15°C.

Figur 2.10. Varmesum og antall vekstdøgn pd utvalgte
målestasjoner. Normalperioder 1931-1960. Døgngrader
og antall dager Sum of temperature and number of days
with temperature higher than 6 °C on selected meteorolo-
gical stations. Standard normals 1931-60. Day-degrees
and number of days

E Vekstdøgn Days wdh t

D Varmesum Sum of heat

Varmesum (døgngrader) Sum of heat (day degrees)

0 	 500 	 1000 1500 2000 2500 3000

0 	 50 	 100 	 150 	 200 	 250 	 300
Anton vekstdøgn Number of days with t >

Figur 2.12 viser de regionale forskjellene i årlig nedbør
i Norge for siste normalperiode (1931-1960).

Ailimaet i Norge forklart ut fra det globale klimamonster

Solinnstrålingen til jorden fører til at luften nærmest jor-
den blir varmet opp. Den største innstrålingen skjer i ek-
vatorområdene, som derved får et overskudd av varme.
Denne varme luften stiger til værs og strømmer mot pole-
ne samtidig som den avkjøles. Når luften avkjøles blir
den tyngre og den synker ned mot jordoverflaten ved ca.
30° nord og syd for ekvator. Disse områdene kalles de
subtropiske høytrykksområdene. Herfra blåser luften en-
ten i retning mot ekvator eller mot polene. Vinden som
blåser mot polene er overveiende vestlig, og området kal-
les derfor vestavindsbeltet. Norge ligger delvis i dette
området. Været er her karakterisert av ustabile forhold
med vekslende vind og nedbørforhold. Fra polene blåser
kalde østavinder som støter mot varm luft fra vestavinds-
beltet. I grenseflaten mellom disse luftmassene, som kal-
les polarfronten, etableres et lavtrykksområde med mye
nedbør (se figur 2.13). Dette generelle bildet av den at-
mosfæriske sirkulasjonen kan forklare en del av klimaet
i Norge. I tillegg kommer den innvirkningen som hav-
strømmene har på transport av varme. Havstrømmer
med relativt varmt vann fra Atlanterhavet (Golfstrøm-
men) går langs norskekysten, og bidrar til at klimaet i
Norge blir vesentlig mildere enn den geografiske beliggen-
heten skulle tilsi. Varm luft fra havet blåser innover kyst—
og fjorddistriktene og danner et oceanisk klima langs kys-
ten fra Vestlandet til Nordland. Den skandinaviske fjell-
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Figur 2.11. Gjennomsnittlig månedsnedbor og månedstemperatur på utvalgte målestasjoner. Normalperioden 1931-
1960. mm/måned og °C Mean monthly precipitation and temperature at selected measurement stations. Standard
normals 1931-1960. mm/month and °C
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Kildel Source: NMI.

Figur 2.12. Årlig nedbør for normalperioden 1931-1960.
mm/år Annual precipitations. Standard normals 1931-
1960. mm/year

Figur 2.13. Det globale klimamonster The global climate
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kjeden langs hele Norge virker som en barriere for vesta-
vinden. Klimaet på Østlandet og Finnmarksvidda blir
derfor i liten grad påvirket av den varme havvinden.
Luftfornyelsen over disse innlandsområdene blir derfor
liten og været dannes i stone grad på stedet.

Været

Vind er luftens horisontale bevegelse, og skyldes den
trykkforskjellen som oppstår når luft over et sted blir var-
met opp av sola. Vann luft har mindre egenvekt enn kald
luft og lufttrykket blir derfor lavere over områder hvor
det ligger varm luft. For A. jevne ut denne trykkforskjellen
begynner luften å sirkulere fra områder med høyt trykk,
kaldluftsområder, til områder med lavt trykk. Denne be-
vegelsen blir sterkere, vindstyrken øker, når trykkfor-
skjellen i horisontal retning faker.

Nordeet

EKVATORIELLE STILL ESELTIF

Vinden karakteriseres ved retning og styrke. Vindret-
ningen angis ved den himmelretning som vinden kom-Kilde/Source:NMI.
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Tabell 2.6. Vindstyrke-gruppering Wind force classes

Vindhastighet 10 meter
over bakkenivå (m/sek)

	
Vindstyrke
	

Betegnelse
Wind force, 10 m above

	
Wind force
	

Description
ground level (m/sec)
	

Beaufort

<0,3

	

0,3	 -	 1,5

	

1,6	 -	 3,3

0
1
2

-Stine	 Calm
Flau Light
Svak Slight

VIND Wind

3,4	 -	 5,4 3 Lett	 Gentle
5,5	 -	 7,9 4 Laber Moderat BRIS Breeze
8,0	 -	 10,7 5 Frisk Fresh

10,8	 -	 13,8 6 Liten Strong breeze
13,9	 -	 17,1 7 Stiv Near gale KULING Strong
17,2	 - 20,7 8 Sterk Gale breeze, gale

20,8	 - 24,4 9 Liten Strong gale
24,5	 - 28,4 10 Full STORM Storm
28,5	 - 32,6 11 Sterk	 Violent gale

> 32,6 12 Orkan Hurricane

Kilde: SSB, 1983 Source: CBS, 1983.

mer fra og styrken angis i m/s eller etter Beauforts skala,
fra 0 (vindstille) til 12 (orkan) (se tabell 2.6).

Vindretningen og vindstyrken som observeres langs bak-
ken påvirkes både av topografien og av fordelingen mel-
lom land og hav. Over hav og vann blir vinden ofte sterk
mens kupert topografi modifiserer vindstyrken og ret-
ningen. Tabell 2.7 viser antall dager med vindstyrke liten
kuling eller sterkere for utvalgte målestasjoner langs kys-
ten og i innlandet. Langs kysten blåser det både oftere og
kraftigere enn i innlandet.

Tabell 2.7. Antall dager med vindstyrke liten kuling eller
sterkere på utvalgte målestasjoner Number of days with
wind force strong breeze or more at selected measurement
stations

Milestasjon	 Vindstyrke
Measurement station	 Wind force

FÓ

Oslo, Blindern  	 11
Gvarv	 11
Runde	 107
Sola	 106
Vigårno	 23
Kautokeino  	 17

Kildel Source. NMI

Solgangsvind. Forskjellen i de termiske egenskapene mel-
lom land og hav er årsaken til at det oppstår solgang-
svind. Om dagen øker temperaturen over land mye raske-
re enn over havet. Trykket av luftlaget over land blir der-
ved lavere enn over havflaten, og det starter å blåse fra
havet mot land (fra høyt til lavt trykk). Den maksimale
vindstyrken observeres ikke når solinnstrålingen er ster-
kest, men noen timer seinere, utpå ettermiddagen. Denne
tidsforskyvningen er lik den tiden det tar fra jordoverfla-
ten er varmet opp og til denne varmen er overført til luft-
lagene over. Vinden påvirkes av jordens rotasjon og på
ettermiddagen vil vinden dreies og det begynner å blåse
langs land. Om natta synker temperaturen raskere over
land. Dermed oppstår den motsatte situasjonen, og vin-
den vil blåse fra land mot havet.

Skydekket observeres ved NMI's meteorologiske stasjo-
ner tre ganger i løpet av dagen (morgen, middag og
kveld), og karakteriseres etter en skala fra 0 til 8, der 0 er
skyfri himmel og 8 er helt skydekt. Hvis summen av sky-
dekketallene er mindre enn 4 betegnes været som klar-
vær. Det opptrer da bare spredte skyer pd himmelen.
Overstiger summen av skydekketallene 20 er været over-
skyet. Mellom disse intervallene, skydekketall fra 4 til 20,
er det delvis overskyet.

Skysystemene styres av trykkforskjellene i lufta. I høy-
trykksområder vil luften synke ned og bli oppvarmet.
Som et resultat av dette vil skyene løse seg opp og det
blir ofte klarvær. I et lavtrykk vil luften stige til værs og



El Alpin region

MIN Nordlig boreal region

Mebomboreal region

Starks boreal mi.

Boreo-nemoral region

Nemoral region

1 Kyalseksjonen7 1

0	 50	 100	 150 km

42	 2. NATURGRUNNLAG OG BOSETNING

dette medfører kondensasjon med skydannelse og til dels
nedbør. I lavtrykksområder blir det derfor som regel
overskyet vær.

Take er skyer som ligger nede ved bakken. Tykkelsen av
tåkelaget kan variere fra noen desimeter til flere hundre
meter. Generelt er frekvensen av tåke høyest i kystom-
rådene og øker fra sør mot nord, men dette bildet modifi-
seres av lokalklimatiske forhold.

Torden er et meteorologisk fenomen som er forårsaket av
den energien som utløses når varme og kalde luftmasser
møtes. Den elektriske energien i et lyn fører til en opp-
varming av lufta langs lynbanen flere tusen grader i løpet
av tusendelen av et sekund. Lufta utvider seg og det opp-
står en trykkbølge som høres som torden. Torden fore-
kommer relativt sjelden på våre breddegrader. Hyppigst
er det på Ost- og Sørlandet. Tordenfrekvensen avtar mot
nord.

2.5 VEGETASJON

Den naturlige vegetasjonen kan klassifiseres etter flere
kriterier:

Floristiske, hvor arter med lik geografisk utbredelse grup-
peres til samme floristiske element. Disse benevnes øst-
lige, sørvestlige, fjellarter, oseaniske osv.

Plantesosiologiske, hvor plantearter som regelmessig fo-
rekommer sammen innenfor en type miljø, grupperes til
samme vegetasjonstype. Vegetasjonstypene er et resultat
av gjensidig påvirkning mellom plantene og deres ytre
miljø.

Økologiske, som er en utvidelse av det plantesosiologiske
kriteriet, men faktorer som produksjon, livsformer og
økotyper er også trukket inn

Ved detaljert vegetasjonskartlegging benyttes ofte den
plantesosiololgiske metoden, hvor det foretas en geogra-
fisk avgrensning av de plantesosiologiske enhetene. Me-
toden er mindre arbeidskrevende enn den økologiske,
samtidig som den også kan gi mye annen informasjon om
naturforholdene.

Den naturlige vegetasjonen reflekterer summen av miljø-
egenskapene på voksestedet. Med kjennskap til plantenes
miljøkrav kan også informasjon om blant annet klima,
nærings- og fuktighetsforhold leses ut av den naturlige
vegetasjonen. De artene som har spesifikke krav til vok-
sested er de beste indikatorene. Dette kan også utnyttes
til å måle graden av forurensninger på ulike steder. Pd
grunn av sin bygning og næringsopptak er enkelte lav og
_moser spesielt egnet.

Ved studiet av utbredelsesmønsteret for de forskjellige tre
—og plantearter er det viktig å være oppmerksom pd følg-
ende forhold:

* utbredelsen kan være påvirket av menneskelig virksom-
het eller av dyr.

* arten kan ha kommet seint til landet og har derved ikke
nådd de områder hvor den kan vokse.

Vegetasjonskart utarbeidet på grunnlag av det plantsosio-
logiske kriteriet blir for detaljerte til d vise den naturlige
vegetasjonens fordeling i Norge. Imidlertid kan en for-

enkle fremstillingen ved å slå sammen nærstående vege-
tasjonssoner og på den måten få en oversikt over vegeta-
sjonens regionale utbredelse. Enhetene er skilt ut etter
rene botaniske kriterier, hovedsakelig på grunnlag av ut-
bredelsen av plantearter og -samfunn. Etter dette kan den
naturlige vegetasjonen i Norge deles inn i følgende regio-
ner (se også figur 2.14).

Den alpine regionen dekker arealene over den klimatiske
skoggrensen. Blåbærhei og viersamfunn er vanlig i nedre
del av regionen, mens grashei- og snøleiesamfunn overtar
i de øvre deler. Innslaget av karplanter reduseres med
hoyden, og moser og lav overtar.

Den nordlig boreale region er dels dominert av bjørke-
skog, dels av lavvokst, glissen barskog. Jordvannsmyrer
dekker store arealer. Den øvre grensen for regionen er
satt ved den klimatiske skoggrensen.

Figur 2.14. Vegetasjonssoner i Norge The vegetation zo-
nes in Norway

Kilde/Source Moen, 1987.
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Den mellomboreale region domineres også av barskog og
typisk lågurtgranskog, velutviklet gråorskog og en rekke
varmekjære samfunn har sin nordlige og øvre grense i
denne sonen. Myr dekker et stort areal i denne regionen.

Den sørlige boreale region domineres av barskog, men
store arealer er dekket av oreskog og myr, samt bestander
av edellauvskog. Typisk for regionen er et sterkt innslag
av arter med krav til høy sommertemperatur.

Den boreo-nemorale region ligger mellom barskogsom-
rådene og den nemorale regionen, hvor vi finner en mosa-
ikk av løvskoger og barskoger. Edellauvskoger dominerer
i solvendte lier med godt jordmonn, mens bjørke-, grå-
or-, eller barskog er de vanligste skogtypene på magrere
mark innen denne regionen.

Den nemorale region er lauvskogdominert og kjenntegnet
av store eikeskoger og et stort innslag av frostømfintlige
og varmelcrevende arter. Dette smale beltet på Sørlandet
representerer den nordligste utløper av en region som
strekker seg fra Mellom-Europa.

Kystseksjonen mangler stort sett skog, noe som skyldes
menneskelig aktivitet gjennom hogst, brenning, slått og
beite. Lyng og myr dominerer. Syd for Trondheimsfjor-

den forekommer skog av furu, bjørk, svartor og mer var-
mekjære treslag som hassel og eik, mens velutviklet edel-
lauvskog mangler.

2.6 HYDROLOGI

Vann sirkulerer i en stadig bevegelse mellom atmosfæren
og jorda gjennom det hydrologiske kretsløpet. Dette kret-
sløpet drives ved hjelp av energi fra solen og tyngdekraf-
ten. Solvarmen fører til at vannet fordamper fra havet og
jordoverflaten, enten direkte fra bakken eller fra plantene.
Planterottene henter vann fra jordas øvre lag, og dette
fordamper via bladverket på plantene. I atmosfæren kon-
denseres vanndampen og det dannes en mengde små sky-
draper, med en diameter mindre enn 1/100 mm. Disse
skydråpene vokser langsomt og holdes svevende av verti-
kale luftstrømmer. Ved stadig tilførsel av tilstrekkelig
kald luft, frysing av skydråpene til is og stor vertikal beve-
gelse i skyen vil nedbør utløses fra skyen. Nedbøren faller
ned på jorda enten i form av regn eller snø. Den delen
som faller ned på havet vil raskt kunne fordampe igjen.
Nedbøren som faller ned pd land renner enten av på over-
flaten og ut i vassdrag eller infiltreres i jorda. En del hol-
des tilbake i jordas øvre lag, mens en del strømmer ned
til grunnvannet Grunnvannstrømmen renner videre
mot lavere nivåer som til slutt ender i havet.

Figur 2.15. Verdens vannforråd World water resources
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ATMOSPHERE
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1) Estimat av grunnvann er ned til 5 km's dyp på jordoverflaten Estimate of ground water is to a depth of 5 km in the
earth's crust.

Kildel Source: Wetzel, 1975.
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Ferskvann

Det totale vannforråd i verden består av ferskvann og
saltvann, hvorav hele 94 prosent er saltvann. Av fersk-
vannet er nesten 30 prosent bundet i is og 70 prosent er
i undergrunnen som grunnvann. Bare 0,4 prosent finnes
som vann på jordoverflaten og i atmosfæren (se figur
2.15).

Norges vannressurser. Figur 2.16 viser midlere vann-
balanse for Norge. Disse tallene er litt usikre, spesielt for-
dunstingen. Det er dessuten store geografiske og sesong-
messige forskjeller.

Figur 2.16. Årlig vannbalanse for Norge. Normalperio-
den 1931 - 1960 Annual water balance for Norway. Stan-
dard normals 1931-1960

Kilde: SSB, 1983 Source: CBS, 1983.

1410 mm nedbør pr. år som landsgjennomsnitt tilsvarer
459 km 3 nedbør. Av dette fordamper 76 km 3 , mens 383
km 3 er avrenning.

Nedbørens store geografiske variasjon er forklart i avsnit-
tet om klima.

Breer. En isbre dannes når nedbøren om vinteren i form
av snø, hagl o.l. er større enn avsmeltingen om somme-
ren. Forutsetningen for dannelse av en bre er enten at
sommeren er kort og kjølig eller at vinternedbøren er
svært stor. I Norge er breene stort sett lokalisert til høy-
fjellet. Breer vil kunne dannes i lavere nivåer med økende
breddegrad fordi sommeren blir kortere. De store snø-
mengdene på Vestlandet fører også til at breene der ligger
lavere enn i de sentrale deler av Jotunheimen. Breene i
Sør—Norge er for en stor del lokalisert til Sogn og Fjorda-
ne, mens breene i Nord—Norge er konsentrert til Nord-
land fylke.

Jostedalsbreen er den største breen i Norge med et areal
på 575,9 km 2. Toppen av Jostedalsbreen ligger 1980 m
over havet, mens breens laveste nivå er helt nede på 50 m
over havet (se tabell 2.8). Samlet representerer breene i
tabell 2,8 omkring halvparten av det totale breareal i
Norge som er på 2 745 km 2, litt under 1 prosent av Nor-
ges areal, mens det totale antall registrerte breer er 1 591.
Av disse ligger ca. 900 i Sør—Norge, med en samlet over-
flate på vel 1600 km 2 og et volum på 170 000 x 10 6 m 3 .

Breene i Nord—Norge er generelt noe mindre. Samlet
overflate er ca. 1 100 km 2 og volumet er ca.
100 000 x 10 6 In 3 .

Tabell 2.8. Areal og høyde over havet for de største bree-
ne i Norge. 1987. Km 2 og m.o.h. Area and altitude of the
largest glaciers in Norway. 1987. Km 2 and meters above
sea level

Høyde over havet
Areal	 Altitude, m

Bre Glacier
	

Area
Km 2 	Maksimum Minimum

Maximum Minimum

Jostedalsbreen 	 475,9 1 980 50
Svartisen 211,51 1 580 90
Folgefonna 	 174,8 1 660 490
Svartisen, fast 147,91 1 550 208
Blåmannsisen 	 86,91 1 560 810
Hardangerjøkulen 72,9 1 850 1 000
Smanipbreen 	 49,7 1 800 980
Okstindbreen 	 46,01 1 740 750
Øksfjordjokulen 	 41,11 1 170 0
Harbarbreen 	 35,6 2 010 1 220

Kilde: Norges Vassdrags- og energiverk (NVE) Source:
Norwegian Water Resources and Energy Administration
(NVE).

I det hydrologiske kretsløpet spiller breene en betydelig
rolle. Spesielt for elvene som tilføres smeltevann fra bre-
er. Hvis avsmeltingen om sommeren er større enn ned-
børsmengdene om vinteren (negativ massebalanse), vil
dette være et tillegg til den ordinære vannføringen. Ved
positiv massebalanse, blir vannføringen mindre. De siste
30-40 år har massebalansen for breene i Norge vært nega-
tiv, breene har gått tilbake.

Tabell 2.9. Innsjøareal i Norge. Fylke. Km 2 Lake area in
Norway. County. Km 2

Innsjoareal
Innsjø Lake	 Lake area km 2

1 alt Total  	 16 390

Østfold  	 293
Akershus  	 329
Oslo  	 27
Hedmark  	 1 268
Oppland  	 1 187
Buskerud  	 1 005
Vesfold  	 76
Telemark  	 1 129
Aust-Agder  	 727
Vest-Agder  	 464
Rogaland  	 588
Hordaland  	 672
Sogn og Fjordane  	 709
More og Romsdal  	 508
Sør-Trøndelag  	 922
Nord-Trøndelag  	 1 407
Nordland  	 2 025
Troms  	 833
Finnmark  	 2 150

Kildel Source: SK.
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Tabell 2.10. Norges største innsjøer The largest lakes in Norway

Innsjø Lake
Volum
Volume

km3

Areal
Area

km 2

Største dybde
Maximum depth

Høyde over havet
Altitude

Mjøsa 56,24 362 449 121
Røssvatn 14,80 220 240 374
Hornindalsvatn 12,06 51 514 53
Tyrifjorden 11,94 136 295 62
Tinnsjø 9,71 51 460 190
Tunnsjo 8,68 99 222 355
Limingen 8,34 96 192 418
Storsjøen 7,07 51 309 250
Salsvatn 6,87 44 464 16
Randsfjorden 6,10 140 120 132
Femunden 6,00 201 132 663

Kildel Source: Otnes og Ræstad. 1978.

Innsjøer. I følge Statens Kartverk (SK) er det 211 297
innsjøer her i landet som er synlig på kart i målestokk
1:100 000. Tilsammen dekker innsjøene et areal på
16 390 km2 eller ca. 5 prosent av Norges samlede areal
(se tabell 2.9). Finnmark og Nordland har størst innsjø-
areal med henholdsvis 2 150 og 2 025 km 2 .

Det totale volum av innsjøene i Norge er anslått til ca.
1200 km 3. Den klart største innsjøen i Norge er Mjøsa,
målt både etter areal og volum. Flere av innsjøene i Nor-
ge er svært dype og Europas fire dypeste innsjøer ligger i
Norge, nemlig Homindalsvatn 514 m, Salsvatn 464 me-
ter, Tinnsjø 460 meter og Mjøsa 449 meter (se tabell
2.10).

I global sammenheng benyttes temperaturvariasjonen i
løpet av året til å klassifisere innsjøer. Dannelsesmåte og
næringsinnhold benyttes i regional sammenheng. Næ-
ringsinnholdet sier mye om vannets kjemiske- og biolo-
giske forhold og er mye benyttet. Innsjøene deles etter
dette inn i tre hovedtyper:

* Næringsrike (eutrofe)

* Næringsfattige (oligotrofe)

* Humøse (dystrofe)

De fleste innsjøer i Norge er naturlig oligotrofe eller dy-
strofe, mens bare et lite antall er naturlig eutrofe (se også
kap. 10 Vann).

Elver. Karakteristisk for norske elver er stor variasjon i
vannføringen i løpet av året. Langs kysten inntreffer la-
veste vannføring på sommerstid, hvor nedbøren er liten
og fordampningen høy. I innlandet er derimot marken
dekket av snø om vinteren og tilsiget fra grunnvannet er
lite. Laveste vannføring inntreffer derfor vanligvis på
denne årstiden. Snøsmeltingen gir en flomtopp på våren
i innlandsstrøkene og de indre fjordstrøk. I de ytre kyst-
strøk observeres maksimum oftest på høsten eller i løpet
av vinteren. Dette er forårsaket av kraftig regn, sammen
med snøsmelting om vinteren.

Figur 2.17 viser midlere vannføring og største observerte
flom for en del vassdrag i Norge.

Figur 2.17. Midlere vannføring og største observerte flom
for en del vassdrag i Norge. m 3/sek. Mean flow-rate and
maximum observed flow-rate for selected watercourses in
Norway. m 3/sec.
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Kildel Source: NVE.
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Tabell 2.11 viser Norges lengste vassdrag med nedbørfelt.

Tabell 2.11. Norges lengste vassdrag med nedbørfelt. Km
og Km 2 Length and drainage area of main watercourses
in Norway. Km and Km2

Vassdrag
Watercourse

Lengde
Length

Km

Nedbørfelt
Drainage area

Km2

Glomma 	 720 41 767
Tana m/Anarjokka 	 190 16 386
Numedalslågen 	 120 5 670
Drammensvassdr. 	 330 17 096
Skiensvassdr. 	 310 10 377
Otra 155 3 700
Namsen 	 280 6 265
Are ndalsvassdraget 125 3 990
Altaelva 	 100 7 410

Kilde: SSB Source: CBS.

Vann i jord og berggrunn. Figur 2.18 gir en skjematisk
oversikt over inndelingen av vann i jord.

Figur 2.18. Vann i jord Water in soil

Utstrekningen av hver enkelt sone er ikke klart definert,
men varierer betydelig avhengig av jordart, topografi,
nedbørsmengder og -intensitet samt nærhet til større
vassdrag. En del av vannet i jorda er sd hardt bundet til
jordpartikler at det ikke er tilgjengelig for plantene. Når
det ikke er mer flyttbart vann tilbake sies vanninnholdet
d være ved visnegrensen som er biologisk bestemt.

Jordartenes evne til å holde på vann har betydning for
følgende forhold:

* vannforsyning til vegetasjonen. Vannet i jorda ligger
som en film rundt de enkelte partikler og aggregater.
Vannkapasiteten og innholdet av flyttbart vann i jorda
øker med innholdet av finpartikler fordi porevolumet
øker.

* jordas varmeledningsevne. Tørr jord leder varmen fra
overflaten og nedover i jordprofilet dårligere enn fuktig
jord.

avrenning og vannmagasin. Vannet strømmer lett
gjennom grove jordarter. Magasinkapasiteten i mark-
vannsonen blir derved mindre og overflateavrenningen
større enn for finere jordarter. Lagring av vann i mark-
vannsonen har betydning for vannomsetningen. Overfla-
teavrenning er ofte større på finere jordaner og dette øker
mulighetene for erosjon. Se forøvrig kap. 10 om vann-
forurensning.
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Kilde/Source Otnes og Ræstad, 1978.

Dette er en skjematisk fremstilling og forholdene ute i
naturen er flere steder forskjellig fra denne. F.eks. i de
områder av landet med et tynt morenedekke på fjell, hvor
røttene gjennomvever hele jordsmonnet. I markvannso-
nen varierer vanninnholdet mellom årstidene og innen-
for kortere tidsrom. Under grunnvannspeilet er derimot
alle porer og sprekker fylt med vann. Evaporasjons- og
transpirasjonssonen utgjør rotsonen. I denne sonen varie-
rer vanninnholdet mye, pga. fordamping direkte fra bak-
ken og vegetasjonens opptak av vann. De øvrige sonene
står delvis i kontakt med grunnvannet ved at vann trek-
kes opp fra dette magasinet. Vanninnholdet vil derfor
variere lite.

Grunnvann. Grunnvannet i løsmassene opptrer sammen-
hengende under et visst nivå som kalles grunnvannspei-
let. Dybden ned til grunnvannspeilet varierer med topo-
grafien, sammensetningen og mektigheten av løsmassene
samt avstanden til åpne vannflater. Grunnvannsmagasi-
nene deles inn i to typer; infiltrasjons- og selvmatende
magasiner. De selvmatende magasinene får tilførsel bare
via nedbøren, mens infiltrasjonsmagasiner står i kontakt
med tilliggende vann og vassdrag. Størrelsen på de enkel-
te grunnvannsmagasinene kan testes ved pumpeforsøk.
Det foreligger imidlertid ingen samlet oversikt over den
totale vannmengden i grunnvannsmagasinene. Grunn-
vannet i norske bergarter finnes kun i sprekker i fjellet.
Dette skyldes at bergartene i Norge er svært gamle og uten
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porevolum, mens det i andre land forekommer yngre,
porøse bergarter som kan inneholde store vannmengder.
Under et visst nivå er alle sprekker fylt med vann. Sprek-
kenes utstrekning er begrenset og det er derfor ikke et
sammenhengende grunnvannspeil i fjellet. Sprekkene
kan være av forskjellig type og de har svært ulike egenska-
per som vanngivere. Langs bergartsgrenser og lagflater går
sprekkene relativt dypt og kan inneholde mye vann.
Sprekkesystemene i fjell er komplekse. Dette gjor det
vanskelig å bestemme størrelsen på reservoaret og dess-
uten hvor tilsiget kommer fra. Dette forholdet tilsier en
viss forsiktighet med forurensende stoffer av hensyn til
grunnvannets kvalitet.

Grunnvannsregioner. Når nedbøren synker nedover i
jordprofilet vil den endre kjemisk sammensetning. Jords-
monnet fungerer som et filter og kan samle opp enkelte
deler av eventuelle forurensende stoffer i nedbøren.
Grunnvannets kjemiske sammensetning er derfor relativt
stabil over tid. Men jordsmonnets renseevne kan selvsagt
overskrides og grunnvannet kan bli forurenset.

For å overvåke kvaliteten og mengden av grunnvannet,
er det etablert et landsomfattende grunnvannsnett. Dette
er et sett med observasjonsområder over hele landet. In-
nen hvert område er det flere grunnvannsbrønner. Et re-
sultat av denne registeringen er klassifisering av landet i
grunnvannsregioner etter karakteristiske endringer i
grunnvannstanden gjennom året (se figur 2.19).

Figur 2.19. Grunnvannsregioner i Norge etter vann-
standsvariasjonene over året Seasonal variations in water
level in ground water regions in Norway

144,1111
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- Lavland Low/and
- Kystområde Coasta/ area
- Høyfjellsområde Mountainous area

Kilde/Source: KOHYNO, 1986.

Høyeste grunnvannstand inntreffer i kystområdene på
vinterstid. Dette skyldes at mye av vinternedbøren faller
som regn. Fordampningen er dessuten liten på grunn av
lav lufttemperatur, som imidlertid ikke er så lav at det
dannes særlig tele i jorda. Utover våren og sommeren
synker så grunnvannstanden inntil høstnedbøren setter
inn omkring september. Dette fører til at grunnvannsma-
gasinet fylles opp på nytt.

I lavlandet/Ostlandsområdet observeres laveste grunn-
vannstand seint på vinteren. Teledannelse og nedbør som
kommer som sno, fører til at tilførselen til grunnvanns-

magasinet stopper opp gjennom vinteren. Med snøsmel-
tingen om våren stiger grunnvannstanden raskt til en
topp i slutten av mai. I løpet av sommeren synker grunn-
vannsnivået og et mindre minimum observeres i septem-
ber. Med kjøligere lufttemperatur og økte nedbørmeng-
der utover høsten heves vannspeilet til omtrent samme
nivå som på våren.

Innen hver region varierer de hydrologiske og geologiske
forholdene betydelig slik at det er store avvik fra dette
generelle bildet.

Fjorder

Norske fjorder har svært varierende og tildels store dyp.
Sognefjorden er Norges dypeste og lengste fjord, 1 303 m
dyp og 204 km lang.

Terskelfjorder. Mange fjorder har en eller flere terskler
nær utløpet. Disse er dannet av isens utgraving innenfor
terskelen.

Figur 2.20 viser eksempler på dybdeprofiler for fjorder
uten tydelige terslder (Borgundfjorden), med en terskel
(Bolstadfjorden) og med flere terskler (Iddefjorden).

TersIder vanskeliggjør vanligvis vannutskiftingen i fjor-
dene. Dette kan føre til dårlige oksygenforhold nær bun-
nen. Vannutskiftingen skjer vanligvis ved at «friskt» og
«kaldt» vann trenger inn over terskelen og fortrenger det
«gamle» dypvannet.

Graden av vannutskifting i fjorder er av betydning for
fjordenes egenskaper som resipient for forurensningstil-
førsler. Effekten av en viss forurensningstilførsel vil være
mye større i en terskelfjord med liten vannutskifting enn
i en fjord med god utskifting.

En forenklet framstilling av noen prosesser som forårsa-
ker vannutskifting i fjorder er vist i figur 2.21.

Norskekysten

Norskekysten består av øyer og holmer og mange steder
høye fjellpartier langt ut mot havet. Dette påvirker vind-
forholdene og dermed strømforholdene langs kysten.

Tidevann. Månens og solens tiltrekningskrefter på jorden
og deres bevegelse i forhold til hverandre er årsak til pe-
riodiske vannstandsvariasjoner, dvs. tidevann. Slike va-
riasjoner opptrer både i store innsjøer og på det åpne hav,
men det er bare langs kysten en tydelig kan observere dis-
se variasjonene. Tidevannet er størst (spring) når sol--
jord—måne ligger på linje og minst (nip) når linjen jord-
-måne står 90° på linjen jord—sol. De fleste steder påjor-

den er det flo (høyvann) og fjære (lavvann) to ganger i
døgnet. Flere faktorer gjør imidlertid at det vil være geo-
grafisk variasjon både i tidevannshøyden og tidevannspe-
rioden.

Høydeforskjellen mellom flo og fjære varierer fra sted til
sted langs kysten. Tendensen er en økende høydeforskjell
fra sør mot nord i Norge. Det kan imidlertid være lokale
forskjeller i tidevannsendring fra sted til sted i sammen-
satte fjorder og fjordsystemer.

Stromforhold. Havstrømmer kan deles inn i vindstrøm-
mer, termohaline strømmer og tidevannsstrømmer.
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Figur 2.20. Fjordtyper med og uten markerte tersIder. Dybdeprofiler Fjord types with and without well-defined sills.
Depth profiles
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Kilde: SSB, 1983 Source: CBS, 1983.

Vindstrømmer, som i hovedsak er horisontale, oppstår
ved at vinden setter vannmasser i bevegelse. Corioliskraf-
ten, som oppstår på grunn av jordens rotasjon, vil bøye
av vindstrømmer til høyre for vindretningen på den
nordlige halvkule og til venstre for vindretningen på den
sørlige halvkule.

De termohaline strømmer oppstår ved forandringer i
vannets tetthet ved endringer i temperatur og saltholdig-
het. I Nordatlanteren forårsaker nedkjøling av overflate-
vann om vinteren at dette vannet synker ned til betydeli-
ge dyp. De termohaline strømmer er i hovedsak vertikale
strømmer, som pd et visst dyp går over til horisontale
strømmer.

Golfstrømmen (eller egentlig Den nordatlantiske strøm,
som har sitt utgangspunkt i Golfstrømmen) dominerer
langs det meste av norskekysten. Den fører temperert at-
lantisk vann nordover langs norskekysten og forårsaker
mildt kystklima i disse områdene.

Langs norskekysten er det to vannmasser som domine-
rer: atlantisk vann med saltholdighet over 35 promille og
kystvann med lavere saltholdighet. Ut fra Østersjøen fø-
res i middel et overskudd av ferskvann på omkring 500
km 3 pr. dr. Dette vannet blander seg med sjøvann og
føres ut gjennom Beltene som Den baltiske strøm. Deret-
ter fortsetter den langs norskekysten som Den norske
kyststrømmen (figur 2.22). Innerst i Skagerak mottar
strømmen tilskudd fra Jyllandstrømmen, som kommer
opp fra Nordsjøen langs vestkysten av Jylland. Kyst-
strømmen får også tilført omkring 400 km 3 ferskvann
årlig som avrenning fra Norge. Ferskvannstilrenningen
spiller en viktig rolle for de hydrografiske trekk langs kys-
ten. På vei nordover vil kystvannet blande seg med salte-
re atlantisk vann som ligger utenfor og under kyststrøm-
men. Saltholdigheten i kyststrømmen vil derfor stige jo
lenger nord man kommer (Fiskeridirektoratets Havforsk-
ningsinstitutt, 1978).

I innestengte farvann eller fjorder vil tidevannsstrømmer
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Figur 2.21. Prosesser som forårsaker vannutskifting i fjorder Water renewal processes in fjords
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F erskvannstilforsel
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DEEP WATER RENEWAL

og mer lokale hydrologiske og topografiske forhold være
dominerende. Tidevannsstrømmene er med på d forårsa-
ke vannutskiftingen. Utskiftingen vil imidlertid være av-
hengig av tidevannsforskjellen på stedet, fjordens topo-
grafi og hydrologiske forhold. Det er ofte mye av det sam-
me vannet som går inn og ut av fjordene.
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Figur 2.22. Strømforholdene i norske farvann Main currents in Norwegian waters

Den atlantiske strøm Atlantic current
Arktisk strøm Arctic current
Kyststrøm Coastal current
Bunnær strøm Near-bottom current

Kilde/Source: Fisken og Havet, 1987.



DEL II
MATERIAL-
RESSURSER

51



52	 3. MINERALER

3. MINERALER
Lønnsomheten i norske malmgruver har i de senere år vært meget dårlig. Dette slår bl.a. ut i stadi-
ge nedvurderinger av gjenværende reserver. Kapitlet gir beregninger over innenlandske malm-
ressurser pr. 1. januar 1987, og endringene i disse i perioden 1980-1987. Videre omtales kort pris-
utviklingen på malmer. Med utgangspunkt i beregninger av ressursrenten gis det en vurdering av
lønnsomheten av malm- og mineralutvinningen i Norge.

Mineraler kan deles inn i metallmineraler, industrimineraler, byggeråstoffer og energimineraler.
Dette kapitlet omhandler de tre førstnevnte mineraltypene, mens energimineralene behandles i
kapittel 4 om energi. Ut fra et ressursforvaltningssyn er det de mineralene som utvinnes og produ-
seres som først og fremst har interesse.
Mineraler består av kjemiske forbindelser mellom ulike
metalliske og ikke—metalliske grunnstoffer. Det typiske
for metallmineraler er at en ved utvinning og produksjon
søker å skille metallet fra de andre stoffene. I praksis fal-
ler metallmineraler ofte sammen med malmer Definisjo-
nen på en malm er imidlertid juridisk: For å lete etter
mineraler med egenvekt storre enn 5 trenger en tillatelse
fra offentlige myndigheter for malmleting. En slik tillatel-
se kalles mutingstillatelse, og malmer blir derfor gjeme
kalt mutbare mineraler. Byggeråstoffene omfatter sand,
grus, pukk og bygningsstein, mens industrimineraler er
andre mineraler som produseres for ulike formdl.

Mineralene hører til de ikke—fornybare ressursene. For d
kunne sette i gang produksjon fra mineralressurser må
prisen forventes å bli høy nok til d dekke kostnadene ved
framtidig produksjon, en vurdering som betinger godt
kjennskap til ressursens kvalitet og utbredelse. Er det
knapphet på ressursen, er det viktig å ha god oversikt
over kvalitet og utbredelse slik at en kan sikre en forsvar-
lig forvaltning av ressursen. Knapphet på ressurser beteg-
nes ved at produktprisen er høy sett i forhold til utvin-
ningskostnadene. Ressursutvinningen medfører da en

fortjeneste utover normal belønning til arbeid og kapital.
Denne ekstrafortjenesten kalles ressursrenten, og kan be-
traktes som et mål på knapphet. For mineraler som fin-
nes i store mengder, eller som det finnes billige substitut-
ter for, vil behovet for en god oversikt over forekomstene
være mindre. Det vil ikke medføre merkostnader av be-
tydning å øke uttaket eller å gå over til substitutter, og
behovet for en egen ressursforvaltning er lite dersom ikke
andre faktorer som miljøvirkninger og sysselsetting tilsier
en sentral ressursforvaltning.

3.1 KLASSIFISERING AV MINERALRESSURSER

En klassifisering av mineralske ressurser kan gjøres med
utgangspunkt i en McKelvey—boks, se figur 3.1. Horison-
talt inndeles ressursene etter hvor godt kjennskap en har
til forekomstene, og vertikalt inndeles de etter antatt øko-
nomisk drivverdighet, gitt forventninger om priser og
utvinningskostnader. Framtidige priser og kostnader er
oftest svært usikre, og for forekomster som en har lite
kjennskap til kan det være umulig d si noe mer enn om
det er av interesse d øke kunnskapen om ressursen eller

Figur 3.1. McKelvey-boks for mineraler McKelvey-box for minerals

Kunnskap Knowledge

Oppdaget Discovered
Uoppdaget

UndiscoveredPåvist
Proven

Sannsynlig
Probable
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Possible

Økonomi
Economy

Lønnsom
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Marginal

Ulønnsom
Subeconomic
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ikke. Det er derfor vanskelig d plassere en ressursfore-
komst entydig i en av boksene i praksis.

Kunnskapen om en forekomst henger dessuten sammen
med forventet økonomisk avkastning. Dersom det for-
ventes høy avkastning, vil incitamentet til d øke kunnska-
pen om forekomsten være stort, og i løpet av kort tid vil
store deler av ressursen kunne klassifiseres i den venstre
delen av boksen. En forekomst som det over lengre tid
er dårlig kunnskap om, kan likeledes forventes å ikke
være økonomisk. Det vil derfor være en tendens til at
hovedtyngden av ressursene befinner seg over diagonalen
i boksen (det skraverte området i figuren).

En økonomisk vurdering av en forekomst er ikke ekviva-
lent med en kvalitetsvurdering. Ved en økonomisk vur-
dering må det tas hensyn til om det allerede finnes pro-
duksjonsutstyr i gruven eller ikke. Investeringer i gruve-
drift må i stor grad betraktes som irreversible («sunk
costs»). Fortsatt drift vil da avhenge av om prisen er høy
nok til å dekke de driftsavhengige kostnadene. Følgelig
kan totalresultatet fra gruvedriften være negativt, mens
gjenværende ressurser i gruven må betegnes som lønn-
somme.

Tradisjonelt er det malmene som har vært betraktet som
knappe i Norge. Det beregnes derfor ressursanslag for dis-
se årlig. Oversikten over andre mineraler er betydelig
mindre, da pålitelige ressursanslag er avhengig av god
generell geologisk kartlegging av landet. Selv om andre
mineraler generelt ikke betraktes som knappe, kan store
fraktkostnad er bidra til at knapphet innen enkelte regio-
ner medfører at mineraler som på landsbasis finnes i sto-
re kvanta likevel tjener inn ressursrente.

3.2 MALMER

Ressurser og reserver

Beregningene av malmressursene omfatter jern, kobber,
sink, svovelkis og bly. Norge har også drivverdige ressur-
ser av titan (ilmenitt) og nikkel som det produseres fra.
Beregningene bygger på anslag fra de enkelte malmgruve-

ne. Det spørres bare etter oppdagede ressurser. Disse inn-
deles i kategoriene påviste, sannsynlige og mulige. Defini-
sjonen på de tre kategoriene er:

Påviste ressurser er ressurser som det foreligger både
driftsplaner og tidsplaner for utvinningen av.

Sannsynlige ressurser er ressurser som det foreligger
driftsplaner for, men uttaket er ikke knyttet til bestemte
år.

Mulige ressurser foreligger det hverken driftsplaner eller
tidsplaner for.

Det er kun påviste ressurser som gis betegnelsen reserver.
De tre kategoriene knytter seg både til «økonomiaksen»
og «kunnskapsaksen» i figur 3.1. Dette skyldes at det har
vært nødvendig å finne anvendbare begreper for påvist,
sannsynlig og mulige ressurser. En ressurs kan derfor be-
vege seg mot høyre i figuren over tid. I den stiliserte
McKelvey—boksen innebærer det «dårligere» kunnskap,
mens det i beregningene skyldes endringer i forutsetnin-
gene for eventuell produksjon.

Reserveanslagene beregnes med utgangspunkt i et høyt
og et lavt anslag som gis for et delområde. Hvert delom-
råde tilhører en kategori. Til hvert anslag knytter gruve-
selskapet en sannsynlighet for at ressursen er minst så stor
som den oppgitte ressursmengde. Det antas at sannsyn-
lighetsfordelingen for alle gruvene er den samme (lognor-
mal fordeling). Gruvenes anslag gjør det mulig å beregne
en sannsynlighetskurve for hver enkelt forekomst.

Tabell 3.1 gir resultater fra beregningene pr. 1. januar
1987 for alle kategorier. Her er det også gitt et lavt og et
høyt anslag for ressursene, for å indikere hvilken usikker-
het ressursanslagene er beheftet med. Sannsynligheten for
at intervallet mellom minimums- og maksimumsanslaget
dekker den faktiske ressursmengden er anslått til 90 pro-
sent.

Tabell 3.1. Norske malmressurser pr. 1. januar 1987. 1 000 tonn rent metall Norwegian metal resources, January ist
1987. I 000 tons pure metal

Metall
Metal

Kategori
Category

Lavt
Low

Forventet
Expected

Hoyt
High

Påvist Proven 	 23 495 25 253 27 140
Jern	 Iron Sannsynlig Probable 	 11 865 13 870 16 302

Mulig Possible 	 58 783 63 824 69 713

Påvist Proven 	 104 122 145
Kobber Copper Sannsynlig Probable 	 15 17 23

Mulig Possible 	 45 60 220

Påvist Proven 	 165 189 215
Sink Zinc Sannsynlig Probable 	 15 18 23

Mulig Possible 	 157 231 483

Svovelkis	 Pyrite Påvist Proven 	 2 862 3 427 4 114

Kilde: SSB Source: CBS.
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Usikkerheten i anslagene øker jo mindre kunnskap en har
'om ressursene. Det er særlig for mulige kobber- og sink-
ressurser at usikkerheten er betydelig.

Tabell 3.2 viser reserveregnskapet forjern, kobber og sink
i perioden 1980 til 1986. Det går fram at reservene i perio-
den har vært gjenstand for betydelige nedvurderinger.
Dette gjelder i særlig grad for jern, der det har vært stilt
spørsmålstegn ved lønnsomheten av gruven i Sør-Varan-
ger. Også for reservene av kobber og sink er nedvurderin-
gene store for perioden under ett, og overstiger langt utta-
ket i perioden. Årsaken til dette er i første rekke lavere

Tabell 3.2. Reserveregnskap for jern, kobber og sink.
1980-1986. 1 000 tonn rent metall Reserve accounts for
iron, copper and zink, 1980-1986. 1 000 tons pure metal

Reser-	 Omvur- Reser-
ver
	

Uttak	 dering	 ver
Ar
	

1. jan.	 31. des.	 31.des.
Year
	

Reser-	 Extrac- Reevalu- Reser-
ves	 tion	 ation	 ves

I Jan.	 31 Dec.	 31 Dec.

Jern Iron
1980 	 157 300 -2 500 -3 200 51 600
1981 	 151 600 -2 667 -70 933 78 000
1982 	 78 000 -2 125 -873 75 000
1983 	 75 000 -2 299 -I 72 700
1984 	 72 700 -2 497 35 577 34 700
1985 	 34 700 -2 246 -4 494 27 960
1986 	 27 960 -2 385 -325 25 250

Kobber Copper
1980 	 502 -29 -83 390
1981 	 390 -28 -82 280
1982 	 280 -28 -2 250
1983 	 250 -23 -2 225
1984 	 225 -25 -22 178
1985 	 178 -24 -20 134
1986 	 134 -22 10 122

Sink Zinc
1980 	 535 -27 -63 445
1981 	 445 -30 -85 330
1982 	 330 -32 2 300
1983 	 300 -32 2 270
1984 	 270 -29 -91 150
1985 	 150 -27 21 144
1986 	 144 -27 71 188

Kilde: SSB Source: CBS.

priser, men også revurdering av gruvenes produksjons-
muligheter har hatt betydning. Det er også trolig at reser-
vetallene nå vurderes mer kritisk enn tidligere, da utsikte-
ne for lønnsom drift var lysere. 1 1986 var det relativt små
endringer i ressursanslagene, bortsett fra for sink som ble
betydelig oppvurdert. I løpet av 1986 ble gruvene Killing-
dal og Løkken, som begge utvant kobber og sink, nedlagt.
Figur 3.2 viser beliggenheten av norske malmgruver.

Uttak og innenlandsk bruk

Tabell 3.3 viser produksjon, eksport og import av norsk-
produserte malmer i 1986. Volummessig er det jern-
malmproduksjonen som dominerer i Norge. Det meste
av norsk malmproduksjon eksporteres, i første rekke til
land i Vest-Europa. Mesteparten av svovelkisen benyttes
imidlertid innenlands, og forbruket av sink er om lag
dobbelt sd stort som utvinningen. Sink importeres særlig
fra Sverige og brukes i metallurgisk industri. Importen av
malmer som ikke produseres i Norge utgjøres i første rek-
ke av mangan, som brukes i ferrolegeringsindustrien. I
1986 ble det importert noe over 700 000 tonn til en verdi
av 415 millioner kroner. Nesten halvparten av denne
importen kom fra Sør-Afrika.

Tabell 3.3. Produksjon, eksport og import av norskpro-
duserte malmer. 1986. 1 000 tonn rent metall Production,
exports and imports of metals. 1986. 1 000 tons pure metal

Malm
Ore

Produk-
sjon
Produc-
tion

Eks-
port
Ex-
ports

Im-
port
Im-
ports

Til-
gang
Supply

Jern Iron 	 2 384,5	 1 679,8 150,0 854,7
Ilmenitt
Ilmenite 	 357,0 285,2 0,0 71,8
Svovelkis
Pyrite 	 192,0 54,3 137,7
Kobber
Copper 	 21,9 21,5 0,5 0,9
Sink Zinc 	 27,3 5,7 54,1 75,7
Bly Lead 	 3,5 3,9 -0,4

Nickell 	 0,4 0,4 0,0

1) 1985.

Kilde: SSB Source: CBS.

Priser på mineralske ristoffer

Prisutviklingen for noen mineralske råstoffer, registrert
ved «London Metal Exchange Cash Settlement» er vist i
figur 3.3. Råstoffprisene kan svinge forholdsvis mye på
kort tid. Derfor er også øvre og nedre registrering over
Aret angitt.

Prisutviklingen for de metallene som er gjengitt i figur
3.3 har noen klare fellestrekk. Prisene på kobber, alumi-
nium og bly var høye i perioden 1979-1980. For nikkel
var det jevn stigning fra 1980 til 1985. Etter 1985 er pris-
utviklingen for alle metaller nesten identisk; fra et rela-
tivt lavt nivå i 1986 har prisene i løpet av 1987 bedret
seg betydelig. For aluminium var prisene mot slutten av
1987 nominelt sett høyere enn noensinne.



s = svovelkis = pyrite
j = jernmalm = ironore
k = kobber = copper
Sb = sink og bly = zinc and lead

Bergverkselskapet
Nord-Norge A/S, k,sb

A/S Bleikvassli
Gruber, k,sb

A/S Killingdal Grube-
selskabs flota-
sjonsverk, k,sb

Rodsand
Gruber, j

Titania A/S, j

Kilde: SSB, 1985 Source: CBS, 1985.

Ressursrente for malmer og mineraler

Aktieselskabet
Sydvaranger, j
Bidjovagge
Gruber A/S, k

	A/S Sulitjelma
Gruber, s,k,sb

	Rana Gruber, j

	Grong Gruber A/S, k,sb

	Fosdalens Bergverks-
Aktieselskab, s,j,k

Lokken Gruber A/S & Co, k,sb
Folldal Verk A/S, s,k,sb
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Figur 3.2. Beliggenheten av norske malmgruver Location of Norwegian metal ore mines

I tabell 3.4 er ressursrenten for malmutvinningen bereg-
net. Ressursrenten er her definert som den eventuelle
ekstrainntekt som inntjenes utover en normal belønning

til arbeidskraft og kapital. Den kan tolkes som verdien
av ressursen før den tas ut. Den er beregnet som drifts-
resultatet i sektoren bryting og utvinning av malm, pluss

Tabell 3.4. Beregnet ressursrente for malmer. 1985-1986. Millioner kr Estimate of resource rent for metals. 1985-1986.
Million Nkr

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985* 1986*

Driftsresultat
Operating surplus 	 -35 -83 -117 -165 -127 -174 81 -16 38 40 72 -23
Skatter/subsidier
Taxes/subsidies 	 -11 -17 -49 -53 -21 -21 -246 -241 -203 -286 -399 -394

Opptjent ekskl. arbeid
Surplus excl. labour 	 -46 -100 -166 -218 -148 -195 -165 -257 -165 -246 -327 -417
Normalavkastn. 7 prosent
Normal return on
capital, 7 per cent 	 -166 -183 -196 -200 -194 -213 -235 -253 -257 -238 -264 -278

Ressursrente
Resource rent 	 -212 -283 -362 -418 -342 -408 -400 -510 -422 -484 -591 -695

Kilde: SSB Source: CBS.
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Figur 3.3. Priser pd kobber, aluminium, bly, nikkel og sink. 1975-1987 1 . pr. tonn Prices on copper, aluminium, lead,
nickel and zink. 1975-1 98 7 I . per ton
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avgifter som ikke er en del av det generelle avgiftssyste-
met (f. eks. royalties), fratrukket subsidier og en normal
avkastning på kapitalen, her satt til 7 prosent.

Driftsresultatet i sektoren bedret seg betydelig fra 1980 til
1981, og har siden stort sett vært positivt. Dette skyldes
en kraftig økning i subsidiene. Ressursrenten har vært
forholdsvis stabil på om lag minus en halv milliard kro-
ner. Subsidieringen av næringen har i senere dr vært om-
trent like stor som normal avkastning på kapitalen, dvs.
uten subsidier ville inntjeningen i malmgruvene ikke gitt
avkastning på kapitalen. Det må understrekes at tallene
for 1985 og 1986 bygger på foreløpige nasjonalregnskaps-
tall, og er forbundet med stor usikkerhet, og at det kan
være store forskjeller i ressursrente mellom de ulike mal-
mene.

3.3 ANDRE MINERALER

Ressurser og reserver

Det foretas ikke jevnlige beregninger av ressursene av
andre mineraler enn malmene i Norge. For noen av de
mineralressursene som produseres har en relativt god
kunnskap. Mineralene kan imidlertid forekomme i man-
ge ulike kvaliteter innen forkjellige geologiske områder.
Den generelle geologiske kartleggingen av Norge er for-
holdsvis dårlig egnet som grunnlag for beregninger av fo-
rekomstene av mineralressurser.

Det antas at landet har ressurser av sand og grus nok til
å dekke behovet i flere hundre dr. Det er imidlertid store
lokale variasjoner. Mens Finnmark og Rogaland samlet
har store ressurser av sand og grus er om lag 2/3 av kyst-
kommunene i landet avhengige av å få leveranser fra and-
re steder. Pukk, eller knust stein, kan produseres i nesten
ubegrensede mengder, men det stilles krav til kvaliteter
som gjør at det innen visse områder kan oppstå knapp-
het. Naturstein brukes som byggemateriale eller som
monumentstein, og omfatter massivstein og skifer. Av
massivstein er det produksjonen av larvikitt som domi-
nerer i Norge. Ressursene er store, men muligheten for å
kunne produsere avhenger sterkt av kvalitetsnyanser. Av
annen massivstein som produseres kan nevnes granitt og
marmor. Norge har også betydelige ressurser av skifer.
Det er imidlertid bare forekomstene i Nord—Norge som
er godt undersøkt.

Produksjonen av industrimineraler omfatter dolomitt,
feltspat, kalkstein, kvarts, leire, nefelinsyenitt, olivin og
talk. Dessuten finnes det reserver av grafitt som det for
tiden ikke produseres fra.

Dolomitt har høyt innhold av mangan, og brukes til me-
tallurgisk framstilling. Kjente ressurser er 100 — 150 mil-
lioner tonn, men det er sannsynlig at ressursene er langt
større.

Feltspat brukes til å danne slagg ved produksjon av me-
taller (flussmiddel), og inneholder aluminium. Feltspat
brukes også i produksjon av glass og keramikk. Ressurse-
ne er pga. spesielle utvinningsteknikker meget store. Flere
andre mineraler, bl.a. nefelin, kan imidlertid erstatte felts-
pat, og egner seg ofte bedre.

Grafitt er meget varmebestandig, utvider seg lite ved var-
me, er en god elektrisk leder og har lav friksjon. Brukes
bl.a. til elektroder, foringer, blyanter, batterier og smø-
ring. Til noen anvendelser kan grafitt framstilles synte-

tisk. Pd Senja finnes grafittreserver pd om lag 400 000
tonn.

Kalkstein brukes til mer enn 30 formål, bl.a. sement,
flussmiddel og fyllstoff i plast, gummi, maling og papir.
Norge har store ressurser. De største reservene finnes i
Bærum, Eidanger og utenfor Holmestrand.

Kvarts er hardt og varmebestandig og brukes i metallur-
gisk produksjon, produksjon av glass, keramikk og optis-
ke midler, samt til støping og sliping. Ressursene i Norge
er dårlig kartlagt, men det er reserver av stykkvarts pd
rundt 200 000 tonn og om lag 400 000 tonn reserver av
kvartssand. I tillegg er ressursene av kvartsitt, som har
lavere renhet enn de andre kvartstypene, over 100 millio-
ner tonn.

Leire finnes i flere typer, men i Norge er det bare såkalt
blandet leire som utvinnes. Denne brukes til produksjon
av teglstein og bygningsblokker (Leca—blokker). Reserve-
ne av blandet leire er om lag 30 millioner tonn. Norge har
ingen reserver av varmebestandig leire.

Nefelinsyenitt har lavt smeltepunkt og gode flussegenska-
per. Den brukes til produksjon av keramikk, glass og
maling. I Finnmark er det nefelinreserver på ca. 300 mil-
lioner tonn. Det finnes også andre ressurser, men jerninn-
holdet i disse er for høyt til at de kan produseres lønn-
somt.

Olivin er et tungt mineral med høyt smeltepunkt og gode
slipeegenskaper. Den brukes i metallurgisk produksjon,
som slipemiddel, til ildfast stein og som ballast. Det er
store reserver, opp mot 40 millioner tonn, i Sogn og Fjor-
dane/Møre og Romsdal. Det antas dessuten at det finnes
store ressurser utover dette som det vil være lønnsomt
produsere.

Talk er et vannholdig og svært blott mineral. Det har
gode smøreegenskaper og er kjemisk inaktivt. De største
reservene finnes i Rana. Totale norske reserver er noe
under 1 million tonn, men det kan finnes marginale res-
surser.

Utvinning og produksjon

Tabell 3.5 viser produksjon, eksport og import av andre
mineraler i. 1985. I kolonnene for eksport og import er
industrimineralet olivin regnet som sand, grus og pukk,
og olivin utgjør en stor del av eksportverdien for denne
gruppen.

Produksjonen av sand og grus er dominerende blant pro-
duksjonen av andre mineraler i Norge. Av industrimine-
ralene er kalk størst, og det meste av kalken brukes innen-
lands. For flere av industrimineralene blir det meste av
produksjonen eksportert. Dette gjelder dolomitt, feltspat,
grafitt, nefelinsyenitt, olivin og talk. Over 98 prosent av
importen av industrimineralene i tab,q1 3.5 utgjøres av
kalkstein, kvarts og leire.

Importen av industrimineraler som ikke produseres i
Norge utgi ores i første rekke av alumina (et halvfabrikat
av bauxitt), som brukes som råstoff i aluminiumsproduk-
sjon. Det er også en betydelig import av kaliumsalter, rå-
fosfat og salt.

Produksjonen av mineraler utenom malmene sysselsatte
3 170 arbeidstakere fordelt på 413 bedrifter i 1985. Det
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er Vestfold og More og Romsdal som sysselsetter flest
innen næringen, men det typiske for mineralutvinningen
er at den er spredt forholdsvis jevnt over hele landet. Den
kan betegnes som en typisk «distriktsnæring», med rela-
tivt holy sysselsetting i mindre sentrale kommuner. Dette
går fram av tabell 3.6, der sysselsettingen er fordelt på
kommunetype, definert etter Standard for kommuneklas-
sifisering. Figur 3.4 viser beliggenheten av produksjons-
steder for industrimineraler.

Tabell 3.5. Produksjon, eksport og import av norskpro-
duserte mineraler. 1985. Verdi i millioner kr. Production,
exports and imports of minerals. 1985. Value in million
Nkr

Mineral
Produk-
sjon
Produc-
tion

Eks-
port
Ex-
ports

Im-
port
Im-
ports

I alt Total 	 1 801 420,9 374,9

Sand, grus og pukkl
Sand, gravel and
crushed stone 	 1 072 168,6 43,0
Naturstein
Monumental stone 	 148 28,3 17,9
Industrimineralerl
Industry minerals 	 581 224,0 314,0

Kilde: SSB Source: CBS.

Tabell 3.6. Sysselsatte innen mineralutvinning etter kom-
munetype. 1985 Employees within extraction of minerals
by municipality group. 1985

Syssel-
Kommunetype	 satte
Municipality group
	

Employ-
ees

1 alt Total   3 170

Landbrukskommuner
Agricultural municipalities  	 186
Mindre sentrale landbruks- og indu-
strikommuner
Less central agricultural and
manufacturing municipalities.  	 665
Sentrale landbruks- og industrikom.
Central agricultural and
manufacturing municipalities  	 133
Fiskerikommuner Fishery munici.  	 118
Mindre sentrale industrikommuner
Less central manufacturing munici.  	 155
Sentrale industrikommuner
Ceritral manufacturing munici.	 733
Særlig sentrale industri-/
tjenesteytende kommuner
Highly central manufacturing/
service municipalities	 528
øvrige industri-/tjenesteytende kom.
Other manufacturing/service munici.  	 489
Andre kommuner Other munici.  	 163

1) Olivin er gruppert under «Sand, grus og pukk» i kolon-
nene for eksport og import, og under industrimineraler i
kolonnen for produksjon Olivin is grouped as «Sand, gra-
vel and crushed stones» in the export and import columns,
and as industry minerals in the production column

Kilde: SSB Source: CBS.

Tabell 3.7. Beregnet ressursrente for andre mineraler. Millioner kr Estimated resource rent for minerals. Million Nkr

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985* 1986*

Driftsresultat
Operating surplus 	 132 107 118 180 171 172 154 186 257 272 196 305
Skatter/subsidier
Taxes/subsidies 	 -10 -4 -2 - 3 -3 - 3 -3 -4 -4 -5 -4 -6

Opptjent ekskl. arbeid
Surplus value excl.labour 	 122 103 116 177 168 169 151 182 253 267 192 299
Normalavkastn. 7 prosent
Normal return on capital,
7 per cent  	 -101 -113 -126 -139 -143 -161 -174 -193 -200 -190 -221 -237

Ressursrente
Resource rent 	 21 -10 -10 38 25 8 -23 -11 53 77 -29 62

Kilde: SSB Source: CBS.
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Figur 3.4. Produksjonssteder for industrimineraler Localities for production of industry minerals

TEGNFORKLARING

Kv= Kvartsholdige mineraler
(kvarts, feltspat og kvartsitt)
Quartz minerals (quartz,
felts/oat and quarts//f)

Ka= Kalkholdige mineraler
(kalkstein og dolomitt)
Cc/slum minerals
(limestone  and do/omftt)

N= Nefelinsyenitt
G= Grafitt graphite
T= Talk ta/c
0= Olivin oilvin

Eide, Ka

Hustad, Ka
Larsnes, Ka
Aheim, 0 	
Lefdal, 0 	
Framfjord, T
Mjøndalen, Ka
Notodden, Kv
Blakstad, Kv
Glamsland Kv
Evje, K 
Lindesnes, Kv

Tana, Kv

Stjernøy, N

Skaland, G
Ballangen, Ka

Kjøpsvik, Ka
Kamarøy, Kv
Hammerfall, Ka
Hopen, Kv

	 Mornes, Kv
Rana, Ka
	  Altermark, T
Klinga, Ka
Hylla, Ka
Tromsdalen, Ka
Fosen, Ka
Meldal, Ka
Glastrum, Ka
Lalm, 0
Kvam, 0
Fdvang, Ka
Hamar, Ka
Bevra Bro, Ka
Sandvika, Ka

Kragerø, Kv

	 Langøya, Ka
	 Skjeberg, Kv

Brevik, Ka

Kildel Source: NOU, 1984.

Knapphet på andre mineraler enn malmer blir sjelden
betraktet som noe problem i Norge. I tabell 3.7 er ressurs-
renten for mineralutvinningen (bergverksdrift ellers) be-
regnet etter samme metode som for malmene. Det er
vanskelig å gi svar pd om det inntjenes ressursrente innen
denne sektoren, selv om avkastningen i gjennomsnitt sy-
nes å være noe høyere enn det som antas  å være normalt
for annen virksomhet. Man kan imidlertid ikke umiddel-
bart knytte ressursrenten slik den er beregnet her til
knapphet. For det første endres størrelsen på renten fra
dr til år i takt med konjunktursvingningene. For det andre
kan deler av ekstraoverskuddet skyldes at en del bedrifter
er eneleverandører enten lokalt eller på enkelte eksport-
markeder, og dermed oppnår en monopolgevinst. Dette
kan bl a være av betydning for en del mineraler som har
høye transportkostnader.

Referanser:

NOU (Norges Offentlige Utredninger), 1984. Utnyttelse
og forvaltning av mineralressurser NOU nr. 8, 1984

SSB (Statistisk Sentralbyrd) (1985): NOS Industristatis-
tikk 1985 NOS Manufacturing statistics 1985
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4. ENERGI
Kapitlet gir oversikt over energiressursgrunnlaget, produksjon og bruk av energi både internasjo-
nalt og nasjonalt. Videre drøftes effektiviteten ved utnyttelsen av energi og hovedtrekk ved myn-
dighetenes forvaltning av energiressursene. Det er lagt spesiell vekt på å presentere økonomiske
og miljomessige konsekvenser ved utnyttelsen av ulike energikilder.

4.1 ENERGIRESSURSGRUNNLAGET

Hovedgrupper av energiressurser

Energikildene kan deles inn i to hovedgrupper, energipro-
duksjon basert pd ikke-fornybare energikilder og energi-
produksjon basert pd fornybare energikilder. Den første
hovedgruppen kan igjen deles inn i fossile energikilder og
kjerneenergi. Den andre hovedgruppen kan deles inn i
solenergi, akvatisk solenergi, gravitasjonsenergi, jordrota-
sjonsenergi og jordvarme. Eksempler på fossile energikil-
der er olje, naturgass og kull. Eksempler pd kjerneenergi
er fisjonsenergi (kjernekraft) og fusjonsenergi. Noen eks-
empler på energikilder basert pd solenergi er vindenergi,
elektrisitetsproduksjon fra solceller og bioenergi, mens
noen eksempler på energikilder basert på akvatisk solen-
ergi er vannkraft, bølgekraft, havstrømmer og hav/inn-
sjøvarme (varmepumpe), se figur 4.1. Tabell 4.17 viser
økonomi- og miljøkonsekvenser ved utnyttelse av energi-
kildene nevnt i oversikten i figur 4.1.

Det er to krav som må oppfylles for at en naturressurs
kan kalles en reserve (se også kapittel 3 om mineraler):

1. Ressursen må være drivverdig. Det vil si at det må
være økonomisk lønnsomt d drive den ut.

2. Ressursen må være identifisert. Ikke-identifiserte res-
surser som en bare antar finnes, regnes med andre ord
ikke som reserve.

4.2 INTERNASJONAL OVERSIKT OVER ENERGI-
RESERVER OG ENERGIBRUK

Tabell 4.1 gir en oversikt over energireservene i verden.
Reserver som ved, torv og animalsk avfall er ikke tatt
med, selv om både reservene og bruken av disse kan være
betydelige i enkelte land. Det finnes imidlertid ikke til-
gjengelig statistikk for disse. For vannkraft er forbruket
satt som et estimat pd reservene.

Tabell 4.1. Verdens energireserver. 1985 World energy resources. 1985

Råolje
Crude oil

Naturgass
Natural gas

Kull
Coal

Vannkraftl
Hydro power'

106 tonn 1012 m3 108 tonn 106 toe

Verden i alt World total 95,7 98,0 954,5 519,4

Nord Amerika North America 	 5,6 8,4 262,9 157,2
Latin Amerika Latin America 	 11,9 5,4 5,8 82,2
Vest Europa Western Europe 	 3,4 6,2 99,3 101,1
Midt Osten Middle East 54,0 24,2 2,6
Afrika Africa 7,4 5,9 5,5 16,1
Asia Asia 2,3 3,9 18,1 46,9
Australia Australia 2,5 0,7 67,2 9,9
Sosialistiske land
Centrally-planned economies 	 11,0 43,8 442,0 103,4

1) Produksjonskapasiteten er satt som estimat for vannkraftreservene Hydropower reserves are esti-
mated by production capacity

Kilde/Source BP, 1986.
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Figur 4.1 Klassifisering av energiressurser Classification of energy resources
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Midt-Osten har de største reservene av råolje, hele 56
prosent av verdens totale oljereserver. De største kull-
reservene finnes i Sovjet-Unionen, USA og Kina Ut-
nyttelsen av vannkraft er størst i industrialiserte land.
OECD-landene står for over halvparten av vannkraftfor-
bruket i verden.

Tabell 4.2 og 4.3 gir en oversikt over registrert bruk av
energi i verden, fordelt på energibærere (forbruk av feks.
ved, torv og animalsk avfall er ikke med). Olje og kull er
de viktigste energikildene. Forbruket av olje er redusert
med 1,3 prosent pr. dr fra 1980 til 1985, mens kullfor-
bruket økte med 2,6 prosent i samme periode. Forbruket
av naturgass er også betydelig, og det økte med 2,7 pro-

Tabell 4.2. Verdens bruk av olje, gass og kull. 1980 og 1985. Toe World use of oil, gas and coal. 1980 and 1985. Toe

Olie	 Oil Naturgass Natural	 as Kull Coal
Gj.sn.
årlig

Gj.sn.
årlig-

Gj.sn
årlig-

1980 1985 endring 1980 1985 endring 1980 1985 endring
Average
annual
change

Average
annual
change

Average
annual
change

I alt Total 2999 2809 -1,3 1 308 1 492 2,7 2002 2278 2,6

Nord-Amerika 	 882 792 -2,1 556 495 -2,3 416 474 2,7
Latin-Amerika 	 212 210 -0,2 54 70 5,4 19 25 6,1
Vest Europa 	 667 569 -3,1 181 193 1,2 251 255 0,3
Midt-Osten 	 82 99 3,8 34 40 3,3 0 2 ..
Afrika 70 83 3,3 17 26 8,7 59 68 2,7
Asia 395 368 -1,4 38 71 13,5 160 216 6,2
Australia 34 31 -1,8 10 16 9,9 31 36 3,2
Sosialistiske land 	 658 660 0,6 418 582 6,8 1067 1202 2,4

Kilde/Source: BP, 1986.

Tabell 4.3. Verdens bruk av kjernekraft, vannkraft og total bruk av energi. 1980 og 1985. Toe World use of nuclear
power, hydropower and total use of energy. 1980 and 1985. Toe

K iernekraft Nuclear Vannkraft Hydro Dower I alti Total'
Gj.sn.
årlig
endring

Gj.sn.
årlig
endring

Gj. sn.
årlig
endring

1980 1985 Average
annual
change

1980 1985 Average
annual
change

1980 1985 Average
annual
change

I alt Total 169 337 14,8 428 498 3,1 6906 7414 1,4

Nord-Amerika 	 78 119 8,7 136 147 1,5 2068 2026 -0,4
Latin-Amerika 	 1 1 16,7 55 75 6,5 340 381 2,3
Vest Europa 	 46 123 21,6 96 99 0,6 1241 1238 0,0
Midt-Osten - - - 1 3 22,9 117 144 4,2
Afrika - 1 11 18 9,9 158 195 4,3
Asia 23 46 15,1 37 47 4,8 652 748 2,8
Australia - - - 9 9 0,2 83 91 1,9
Sosialistiske land 	 21 47 17,2 83 101 4,0 2247 2591 2,9

1) Denne tabellen inneholder bare kommersielle brenselstyper. Derfor er slike brenselstyper som ved,
torv og animalsk avfall ikke med i tallene, selv om disse er viktige brenselstyper i mange land. Disse
brenselstypene er lite dokumentert i offisiell statistikk These figures comprise commercially traded
fuels only. Fuels such as wood, peak and animal waste are excluded although they are important in
many countries. These fuels are however unreliably documented in energy statistics.

Kilde/Source BP, 1986.
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sent fra 1980 til 1985. Forbruket av kjernekraft øker ras-
kest blant energibærerne, 14,8 prosent pr. år fra 1980 til
1985. Nivået er ennå lavt, om lag 4,5 prosent av verdens
totale energiforbruk.

Verdens totale, kommersielle energiforbruk økte med 1,4
prosent pr. år fra 1980 til 1985. Nord-Amerika og Europa
står for nesten halvparten av dette forbruket. Det var
imidlertid en moderat reduksjon i forbruket i disse regio-
nene i perioden, mens forbruket i resten av verden økte
med 15,4 prosent, eller 1,7 prosent pr. år.

4.3 NORSKE ENERGIRESERVER

Vannkraftreserver

Vannkraftressursene i Norge kan inndeles i tre grupper:

- Utbygde vassdrag
- Vassdrag som ennå ikke er utbygde
- Vernede vassdrag

Vassdrag som ennå ikke er utbygde deles gjerne inn i kon-
sesjonsgitte vassdrag (dvs. vassdrag under utbygging),
konsesjonssøkte og forhåndsmeldte vassdrag, samt en
rest som omfatter vassdrag som det ikke foreligger ut-
byggingsplaner for.

Figur 4.2 gir en oversikt over vannkraftreserver pr.
1.1.1988.

Figur 4.2. Vannkraftreserver. 1. januar 1988. TWh Reser-
ves of hydropower. 1 January 1988. TWh

< Utbygd Dsvsloped 105.0 118h

<.:1 Under utbygging Concession gAron 3.8 Twh

< Konsesjon sekt Concession opplied for 10.9 1Wh

"<:1ForhOndsmeldt Announcsmsnt giVen 8.0 TV/h

< Varig vernet lirtmonently protectod 21.0 TWh

Rest Remainder 23.3 TVO,

Kilde: Norges Vassdrags- og Energiverk (NYE) Source:
Norwegian Water Resources and Energy Administration
(NVE).

Den samlede nyttbare vannkraften pr. 1.1. 1988 var 170,0
TWh. I dette tallet er varige vernede vassdrag med et
kraftpotensiale på 21,0 TWh medregnet. Pr. 1.1. 1988 var
det bygd ut vannkraft med midlere produksjonsevne på
105,0 TWh Summen av produksjonsevnen i utbygde

vassdrag og produksjonsevnen i vassdrag som det er gitt,
søkt eller meldt at det vil bli søkt konsesjon for, er 125,7
TWh. Dette svarer til det som i energimeldingene anses
som et rimelig anslag på en skånsom vannlcraftutbygging.

Tabell 4.4 gir en oversikt over store vassdragsprosjekter
(over 500 GWh) som er under utbygging, konsesjonssøk-
te eller som det er gitt forhåndsmelding om pr. 1.1.1987.
Best økonomi gir økonomiklasse 1. Økonomiklassen er
bestemt ved utbyggingskostnader i øre/kWh og produk-
sjonens fordeling på sommer/vinter (se figur 4.3).

Tabell 4.4. Midlere årsproduksjon og økonomiklasse for
konsesjonsgitte-, konsesjonssøkte og forhåndsmeldte
vassdrag pr. 1. januar 1987. GWh Mean annual producti-
on and economy class of concession granted-, concession
applied for and prior noticed watercourses per I January
1987. GWh

Vassdrag
Watercourse

Midlere
årsproduksjon
Average annual

production

økonomi-
klasse

Economy-
class

Utbygd pr. 1. jan. 1987
Developed at 1 Jan 1987 	 102 716

Konsesjon gitt
Concession granted 	 4 447

Jostedalen 879 3
Kobbelv 711 3
Alta 625 1
Andre' Others' 2 241

Konsesjon søkt
Concession applied for 12 217

Holandsfjord 1 980 3
Glitra 830 1
Skåre 825 5
Stavem 768 2
øyberget 507 1
Andre'	 Others' 7 307

Forhåndsmeldt
Prior noticed 6 559

Grong 538 3
Trofors 1 203 4
Andre' Others" 4 818

1) Prosjektet med under 500 GWH midlere årsproduk-
sjon Projects with mean annual production of less than
500 GWh

Kilde/Source NYE.

Av store vassdragsutbygginger som er i sluttfasen kan
nevnes Ulla-Førre og Alta (i drift) samt Kobbelv. Ut-
byggingen av Ulla-Førre vil bli landets største vannkraft-
anlegg. Med en total effekt på 2 057 MW kan anlegget
bidra med rundt 4 300 GWh pr. år.

Tabell 4.5 gir en oversikt over vassdrag som ennå ikke
er utbygd, fordelt på økonomiklasser pr. 1.1.1987. Øko-
nomiklassene er angitt ved en kostnad i øre/kWh.

Tabell 4.6 viser endringene i magasinkapasiteten fra 1980
til 1986. Den viser også magasinbeholdningen pr. 31.12.
i fysiske tall og denne i prosent av total kapasitet. Maksi-
mal og minimums fylling viser hvor stor og liten maga-
sinbeholdningen har vært i løpet av året.
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Figur 4.3. økonomiklassifisering av vannkraftprosjekter
pr. 1. januar 1987 Economic classification of hydropower
projects per 1 January 1987

Vinterproduksjon i % av total
Winter production in % of total

Olje- og gassreserver

Mineralske ressurser som råolje og naturgass kan en dele
inn i påviste og ikke påviste ressurser. Hver av disse grup-
pene kan igjen inndeles i antatt drivverdige og ikke driv-
verdige ressurser. Reserver omfatter oppdagede, driv-
verdige ressurser, dvs, ressurser som det antas er lønn-
somt å utvinne med dagens priser og teknologi.

Pr. 31.12. 1986 er det tatt beslutning om å gjennomføre
21 utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel sør
for 62. breddegrad. Anslåtte petroleumsmengder i disse
feltene er gitt i tabell 4.7.

Et kart over olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel
er gitt i figur 4.4. Oljedirektoratet regner med at det finnes
mellom 4,5 og 5 milliarder tonn oljeekvivalenter (toe)
olje og gass sør for 62. breddegrad. Omlag 4,1 milliarder
toe regnes som påviste ressurser. Av disse er 2,6 milliar-
der toe besluttet utbygd, og av disse igjen er 0,5 milliarder
toe allerede produsert. Årlig produksjon av olje og gass
ligger nå på om lag 50 millioner toe olje og 30 millioner
toe gass.

En har ennå ikke tilstrekkelig oversikt over ressursene
nord for 62. breddegrad til å kunne anslå hvor mye olje
og gass det totalt sett er i dette området. Foreløpig er det
oppdaget 0,83 milliarder toe olje og gass ved boring nord
for 62. breddegrad. Av dette ligger 0,6 milliarder toe på
Haltenbanken og 0,23 milliarder toe utenfor Troms. Det
eneste feltet som er erklært drivverdig av operatøren er
Heidrunfeltet, men feltet er ikke besluttet utbygd. Tabell
4.8 viser oppdagede olje- og gassressurser nord for 62.
breddegrad.

Kilde/Source: NVE.

Tabell 4.5. Nyttbar og utbygd vannkraft'. Midlere årsproduksjon pr. 1. januar 1987. GWh Available and developed
hydropower'. Mean annual production. 1 January 1987. GWh

Utbygd pr. Ikke utbygd pr. 1.jan. 1987 Not developed at 1 Jan.1987
1. jan.

1987
Developed
1 Jan.1987

1 alt
Total

Økonomiklasse Economy class

1 2 3 4 5 6

I alt Total 102,7 46,3 5,8 11,0 12,8 9,8 4,2 2,6

Konsesjon gitt Conc. granted 	 4,4 0,7 0,5 2,4 0,2 0,6 -
Konsesjon søkt Conc. app!. for 	 12,2 1,9 4,3 2,2 2,0 1,0 0,7
Forhåndsmeldt Prior noticed 	 6,6 0,4 1,7 1,9 2,1 0,2 0,2
Rest Remainder 23,1 2,8 4,6 6,4 5,5 2,3 1,7

1) Varig vernede vassdrag er ikke med i tallene Permanently protected watercourses are not included in the numbers

Kilde/Source: NYE.
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Figur 4.4. Olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel Oil- and gasfields on Norwegian continental shelf
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Kilde: Norsk Industriforening for oljeselskap, 1987 Source: Norwegian Industrial Association for Oil Companies, 1987.
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Tabell 4.6. Magasinkapasitet og magasinbeholdning. 1980-1986. GWh og prosent Reservoir capacity and reservoir supp-
ly. 1980-1986. GWh and per cent

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

GWh

Magasinkapas. pr.1.1 Reservoir capacity at 1.1 57,3 58,3 61,6 63,4 64,8 65,5 73,6
Endring i året Change during the year 	 1,0 3,3 1,8 1,4 0,7 8,1 0,2
Magasinkapas. pr.31.12 Reservoir cap. at 31.12 58,3 61,6 63,4 64,8 65,5 73,6 73,8
Magasinbeholdning pr. 31.12
Reservoir supply at 31.12. 38,4 43,1 47,2 52,0 51,2 47,3 56,6

Prosent Per cent
Magasinbeholdning i prosent av magasinkapasitet
Reservoir supply in per cent of reservoir cap. 65,9 70,0 74,4 80,2 78,2 64,3 76,7
Maksimal fylling i året i prosent av magasinkapas.
Maximum supply in per cent of reservoir cap. 82,4 94,6 91,3 98,2 93,9 86,7 81,9
Minimum fylling i Aret i prosent av magasinkapas.
Minimum supply in per cent of reservoir cap. 26,7 25,2 24,4 34,2 31,7 21,2 23,0

Kildel Source: NYE.

Tabell 4.9. Reserveregnskap for råolje. Produktive og besluttet utbygde felt. 1980-1987. Millioner toe Reserve accounts
for crude oil. Fields in production and decided developed fields.1980-1987. Million toe

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 *

Reserver pr. 1.jan. Reserves at 1 Jan.  	 520 496 509 495 495 650 733 838
Nye felt New fields 24 80 - 38 147 65 29 58
Omvurderinger Re-evaluation 	 -24 -43 11 -7 43 56 118 4
Uttak Extraction -24 -24 -25 -31 -35 -38 -42 -49

Reserver pr. 31.des. Reserves at 31 Dec.  	 496 509 495 495 650 733 838 851

Kilde: SSB Source: CBS.

Tabell 4.10. Reserveregnskap for naturgass. Produktive og besluttet utbygde felt. 1980-1987 Reserve accounts for natu-
ral gas. Fields in production and decided developed fields. 1 980 - 198 7

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 *

Reserver pr. 1.jan. Reserves at 1 Jan. 	 406 385 381 348 332 399 387 1259
Nye felt New fields 32 40 - 15 84 9 893 89
Omvurderinger Re-evaluation 	 -27 -18 -8 -6 10 6 6 88
Uttak Extraction -26 -26 -26 -26 -27 -27 -27 -29

Reserver pr. 31.des.
Reserves at 31 Dec. 385 381 348 332 399 387 1259 1247

Kilde: SSB Source: CBS.
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Tabell 4.7. Olje og gassreserver sør for 62. breddegrad.
Millioner toe Reserves of oil and gas south of 62°N. Milli-
on toe

Felt Olje Gass
Field Oil Gas

Oppdagede ressurser I alt
Total resources proven 	 1279,6 2332,3

Felt i produksjon
Fields in production
Albuskjell' 1,5 5,7
Cod' 0,4 1,6
Edda' 0,7 0,2
Ekofisk 95,7 74,1
Eldfisk' 21,9 21,9
Frigg 0,5 45,0
Gullfaks' 187,6 13,7
Heimdal 2,1 32,4
Murchison 2,7 0,1
Nord-Ost Frigg 	 - 3,8
Odin - 13,5
Statfjord 226,6 46,0
Tor' 4,9 4,4
Ula 28,1 1,6
Valhall 28,5 12,7
Vest Ekofisk 	 1,5 5,1
I alt i produksjon
Total in production 	 602,7 281,8

Felt som er besluttet utbygd
Fields decided developed
Oseberg 173,8 71,0
Sleipner øst 23,5 51,0
Tommeliten 5,6 16,8
Troll øst 825,0
Ost Frigg 13,0
1 alt besluttet utbygd
Total decided developed 	 202,9 976,8

Felt som ikke er besluttet utbygd
Fields not decided developed
Agat' - 43,0
Balder 28,0 -
Brage 23,0 6,0
Gullfaks sør 	 36,0 88,0
Gyda 24,0 6,0
Hild - 20,0
Hod 6,0 5,4
Huldra 4,0 21,0
Sleipner satelitter 	 - 35,0
Sleipner vest 31,0 135,0
Snorre 116,0 16,0
Sør Tor 3,0 3,0
Troll vest 33,0 463,0
Veslefrikkl 29,0 4,3
Andre2 Others 141,0 228,0
I alt ikke besluttet utbygd

Total not decided devel. 	 474,0 1073,7

1) Operatørens anslag Estimate by operator.
2) 22 mindre felt 22 small fields.

Kilde: Oljedirektoratet, 1986 Source: Norwegian Petrole-
um Directorate, 1986.

Tabell 4.8. Oppdagede olje- og gassressurser nord for
62°N. Millioner toe Discovered oil and gas resources
north of 62°N. Million toe

Felt Olje Gass
Field Oil Gas

I alt Total 289,0 540,4

Albatross - 34,3
Albatross sør - 8,2
Askeladd - 52,0
Draugen 52,0 4,5
Heidrun 101,0 39,0
Midgard 17,0 103,0
Smørbukk 48,0 83,0
Snøhvit - 86,1
Snøhvit nord - 3,3
Tyrihans 13,0 40,0
Andre' Others 	 58,0 87,1

1) 6 mindre felt 6 small fields.

Kilde: Oljedirektoratet, 1986 Source: Norwegian Petrole-
um Directorate, 1986

Reserveregnskapet for produktive og besluttet utbygde
prosjekter 1980- 1987 er vist i tabell 4.9 og 4.10. Oljere-
servene har steget jevnt siden 1983 fra om lag 500 millio-
ner toe til om lag 850 millioner toe i 1987. Gassreservene
var stabile inntil 1986, da deler av Troll-feltet ble beslut-
tet utbygget. Omvurderinger av reservene har også vært
betydelige, særlig for olje. I de senere år har reserveansla-
gene stort sett vært justert oppover.

Andre norske energireserver

Kullreservene på Svalbard er på om lag 29 millioner
tonn. Uttaket pr. år ligger pd om lag 0,5 millioner tonn.
Pr. 31.12. 1986 er det i perioden fra 1916 produsert ca.
20 millioner tonn kull på Svalbard.

Energireserver i form av biomasse er anslått til 64 PJ. Av
dette er ca. 70 prosent trevirke (se også avsnitt 4.8)

4.4 ENERGIPRODUKSJON OG -BRUK I NORGE

Utvinning av råolje og naturgass i Nordsjøen og produk-
sjon av vannkraft utgjør det alt vesentlige av energipro-
duksjonen i Norge. Energiregnskapet gir oversikt over
uttak, omforming og bruk av energivarer i Norge. Regn-
skapet er utarbeidet for drene 1976 til 1986 og følger ener-
givarene fra de næringene som utvinner dem gjennom
omformingssektorene og fram til sluttbruk i næringslivet
og i husholdninger.

Energisektorene er de næringer som hovedsakelig utvin-
ner eller omformer energivarer. I regnskapet er det 3 ut-
taksektorer:

Bryting av kull
Utvinning av råolje og gass
Vannkraftverk
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Norsk primær produksjon av energivarer er lik uttaket
fratrukket den energien som brukes i uttaksektorene.

Energiregnskapet skal bl.a. gi informasjon om energitil-
gangen til norsk næringsvirksomhet og konsum. Energi-
produksjonen pluss import minus eksport gir energitil-
gangen i Norge. Noen norske næringer, som utenriks sjø-
fart og flytransport, kjøper oljeprodukter direkte i ut-
landet. Dette kommer i tillegg til den direkte importen
av energivarer når den norske tilgangen skal settes opp.
På tilsvarende måte må de energivarene som utlendinger
kjøper i Norge trekkes fra.

Noen energivarer omformes for de blir brukt. Dette gjel-
der særlig råolje som omformes til ulike oljeprodukter
ved raffinering, og kull som kan omformes til koks. Det
er 4 slike omformingssektorer:

Koksverk
Oljeraffineri
Fjernvarmeverk, kraftvarmeverk
Varmekraftverk

Bruk utenom energisektorene (uttaks- og omformingssek-
torene) er summen av det som andre næringer og hus-
holdninger bruker av energivarer.

Tabell 4.11 og figur 4.5 viser energiregnskapet for 1986.
Forbruket av petroleumsprodukter utenom energisekto-
rene var 450 PJ i 1986. Dette utgjør 52,3 prosent av den
totale energibruken. Av dette forbruket var 122 PJ brukt
i utenriks sjøfart. Elektrisitetsforbruket utgjorde 324 PJ,
eller 37,6 prosent av total energibruk. Forbruket av fast
brensel var i 1986 på 87 PJ som tilsvarer 10 prosent av
total energibruk.

Tabell 4.11. Utvinning, omforming og bruk 1 av energivarer. 1986. PJ Extraction, conversion and use of energy. 1986.
PJ

I alt
Total

Kull Koks
Coal Coke

Raffi-
neri- Elek-

Bio-	 Ra-	 Natur- pro-	 trisi-
masse olje	 gass	 dukt tet
Bio- Crude Nat- Ref i- Elec-
mass oil	 ural	 nery	 tri-

gas	 prod. city

Uttak av energi Extraction of energy 3142 12 - 1754 982 43 351
Energibruk i uttaksektorene
Energy use in extraction sectors -49 - -40 -3 -6
Import og norske kjøp i utlandet
Imports and Norwegian purchase abroad 	 443 22 30 0 86 290 15
Eksport og utenlandske kjøp i Norge
Exports and foreign purchase in Norway 	 -2597 -3 -6 0 -1496 -934 -150 -8
Lager (+ Ned, - Opp)
Stocks (+ Decrease, - Increase) -12 -1 -2 -6 -3

Primærtilgang Primary supply 	 927 29 22 0 338 8 177 353
Oljeraffineri Petroleum refineries 	 - 17 5 - -312 291 -1
Andre energisektorer, annen tilgang
Other energy sectors, other supply 	 33 -12 9 32 _ 3 1
Registrert tap, statistisk feil
Registered losses, statistical errors -82 -1 3 -26 -8 -21 -29

Bruk utenom energisektorene
Use outside energy sectors 861 16 39 32 450 324
Utenriks sjøfart Ocean transport 	 122 - - - 122
Innenlandsk bruk Inland use 739 16 39 32 328 324

Landbruk og fiske
Agriculture and fishing 	 30 0 - - 27 3
Kraftintensiv industri
Energy intensive manufacturing 	 189 8 31 0 47 103
Annen industri og bergverk
Other manufacturing and mining 	 116 8 7 14 36 52
Andre næringer Other industries 	 198 - - - 140 58
Private husholdninger
Private households 206 0 1 18 78 109

1) Inkludert energivarer brukt som råstoff Included energy used as raw materials.
2) Inkludert gass gjort flytende Included liquid gas.

Kilde: SSB Source: CBS.
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Figur 4.5. Innenlandsk bruk av energi. 1986. PJ Domestic
use of energy. 1986. PJ
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Kilde: SSB Source: CBS.

Produksjonen av elektrisk kraft i 1986 var 97,5 TWh,
svarende til 351 PJ. Dette var omlag 95 prosent av an-
leggenes midlere produksjonsevne.

Figur 4.6 gir en oversikt over overføringskapasiteten for
elektrisitet mellom Norge og utlandet, fordelt på overfø-
ringsstasj oner.

Figur 4.6. Overføringskapasitet for elektrisitet mellom
Norge og utlandet. 1986 Transmission capacity between
Norway and foreign countries. 1986

Produksjon av olje og gass i 1986 var over 68 millioner
toe, og tilsvarte 2 779 PJ. Om lag 90 prosent av dette ble
eksportert.

Tabell 4.12 og figur 4.7 viser uttak, omforming og bruk
av energi i perioden 1981 til 1986. Det har vært en betyde-
lig økning i uttak og eksport av energi i perioden som
hovedsaklig skyldes opptrapping av oljeproduksjonen i
Nordsjøen. Import av energi er redusert som følge av at
innenlandsk oljeforbruk i stigende grad dekkes av egen
produksjon. Den største økningen i energiforbruket har
en hatt i private husholdninger og «andre næringer» som
bl.a, inneholder alle tjenesteytende sektorer (andre nærin-
ger).

Figur 4.7. Bruk av energivarer. 1981-1986. PJ Use of ener-
gy. 1981-1986. PJ
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Etterspørselen etter ulike energivarer er bl.a. avhengig av
prisforholdet mellom dem. Tabell 4.13 viser prisen på
elektrisitet til husholdninger og jordbruk, samt prisene
på noen utvalgte oljeprodukter.

Elektrisitetsprisen i tabell 4.13 er gjennomsnittsprisen for
hele landet. Det er imidlertid stor variasjon i prisene
mellom de enkelte elektrisitetsverkene innen hvert fylke.
Pr. 1. januar 1987 varierte prisen på elektrisitet til hus-
holdninger og jordbruk fra 21,5 øre/kWh ved et elektrisi-
tetsverk i Sogn og Fjordane til 51,9 øre/kWh ved et elek-
trisitetsverk i Sør—Trøndelag. Dette gir en differanse på
30,4 øre/kwh mellom høyeste og laveste pris til hushold-
ninger og jordbruk. Imidlertid ligger 84 prosent av omset-

Kilde: SSB Source: CBS.

Priser på elektrisitet og oljeprodukter
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Tabell 4,12. Uttak, omforming og bruk av energi. 1981-1986. PJ Extraction, conversion and use of energy. 1981 -1986. PJ

1981 1982 1983 1984 1985 1986

Uttak av energi Extraction of energy 	
Energibruk i uttaksektorene
Energy use in extraction sectors
Importl Imports'
Eksport2 Exports 2

Lager (+ Ned, - Opp)
Stocks (+ Decrease, - Increase)

Primærtilgang Primary supply 	
Oljeraffineri Petroleum refineries 	
Andre energisektorer, annen tilgang
Other energy sectors, other supply 	
Registrert tap, statistisk feil
Registered losses, statistical errors

Bruk utenom energissektorene
Use outside energy sectors
Utenriks sjøfart Ocean transport 	
Innenlandsk bruk Inland use 	

Landbruk og fiske
Agriculture and fishing 	
Kraftintensiv industri
Energy intensiv manufacturing 	
Annen industri og bergverk
Other manufacturing and mining 	
Andre næringer Other industries 	
Private husholdninger
Private households

2

-1

291

- 38
644
929

20

988
-21

30

-43

954
278
676

25

191

116
167

177

2

-2

412

-49
591
006

-22

926
-21

30

-32

903
239
664

26

181

111
167

179

2

-2

717

-42
473
250

9

913
-19

32

-39

884
207
677

27

195

111
163

181

2

-2

959

- 52
490
485

9

921
-19

29

-12

919
197
722

28

220

109
180

185

3

-2

096

- 54
446
576

5

917
-19

34

-22

910
167
743

29

213

117
187

197

3

-2

142

-49
443
597

-12

927
-17

33

-82

861
122
739

30

189

116
198

206

1) Omfatter også norske kjøp i utlandet Includes direct purchases abroad.
2) Omfatter også utenlandske kjøp i Norge Includes foreign purchases in Norway.

Kilde: SSB Source: CBS.

Tabell 4.13. Priser I på elektrisitet 2 og utvalgte oljeprodukter. Ore/KWh. 1980-1987 Prices' of electricity2 and selected
oil products. Ore/KWh. 1980-1987

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986* 1987*

Elektrisitet Electricity 17,3 20,1 23,2 27,8 30,5 32,7 36,0 38,4
Fyringsparafin
Heating and lighting kerosene 	 20,7 26,9 30,5 31,8 32,4 33,2 25,0 25,3
Fyringsolje nr.1 Fuel oil no.1 18,0 22,8 25,1 26,2 27,0 27,2 19,4 19,6
Fyringsolje nr.2 Fuel oil no.2 17,0 21,7 23,8 25,0 25,7 25,7 18,1 18,3
Tungolje Heavy oil 10,3 13,8 13,7 14,8 17,7 17,8 11,6 12,5

1) Alle avgifter inkludert All taxes included
2) Husholdninger og jordbruk Private households and agriculture

Kilde: SSB Source: CBS.
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ningen til husholdninger og jordbruk innenfor prisinter-
vallet 32 — 43 øre/kWh.

Sammenlikner en gjennomsnittsprisen på elektrisk kraft
i de ulike fylkene hadde Hedmark den høyeste prisen le-
vert til husholdninger og jordbruk på 43,6 øre/kWh med-
regnet alle avgifter. Laveste pris hadde Finnmark med
33.2 øre/kWh. Den lave prisen i Finnmark skyldes bl. a.
at Finnmark sammen med Nordland og Troms er fritatt
for merverdiavgift på elektrisitet levert til husholdninger.

Det er også betydelige prisforskjeller på elektrisitet levert
til ulike brukergrupper. Spesielt er prisen som den kraft-
krevende industrien betaler lav i forhold til det andre må
betale for kraften. Den kraftkrevende industrien har hatt
omtrent uendret realpris på elektrisitet siden 1970, mens
realprisen på elektrisitet til husholdninger og jordbruk
har økt betydelig siden slutten av syttiårene.

Prisene på oljeprodukter i tabell 4.13 og figur 4.8 er gjenn-
omsnittlige listepriser, der det ikke er beregnet tillegg for
transportkostnader. Det er små variasjoner i prisene for
de ulike områdene i landet.

Figur 4.8 viser prisutviklingen fra 1973 til 1987 for elek-
trisitet og oljeprodukter regnet om til nyttiggjort energi
ved hjelp av de virkningsgrader som er anslått for hus-
holdninger og tjenesteyting.

Figur 4.8. Prisutvikling på elektrisitet og oljeprodukter.
1973-1987. Målt som nyttiggjort energi Development of
prices on electricity and oil products. 1973-1987. Measu-
red as energy efficiency
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_ Fyringsparafin Kerosene

Fyringsolje nr.1 Fuel oil no. 1
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Tar en hensyn til at olje har lavere virkningsgrad enn
elektrisitet, var det tidlig på syttitallet stort sett lønnsomt
å benytte olje framfor elektrisitet til oppvarming.

Etter oljeprisøkningen i 1973 ble prisen på fyringsoljer
om lag den samme som prisen på elektrisitet, regnet i
nyttiggjort energi. 1 1979 gjorde oljeprisen et hopp som
medførte at prisen på oljeprodukter med unntak av tung-
olje ble liggende betydelig høyere enn elektrisitetsprisen.
Etter 1980 har prisen på elektrisitet vokst raskere enn tid-
ligere, mens veksten i oljeprisene har avtatt. I 1985 lå
fremdeles prisen både på parafin og fyringsoljer, regnet i
nyttiggjort energi, klart over prisen på elektrisitet de fleste
steder i landet.

Siden slutten av 1985 har oljeprisene falt kraftig, mens
elektrisitetsprisen har fortsatt å stige. I dag er det i gjenn-
omsnitt dyrere å bruke elektrisitet enn olje til oppvar-
ming. Siden prisene på elektrisitet varierer sterkt mellom
de ulike deler av landet, kan det imidlertid fremdeles
være områder i landet der romoppvarming fortsatt er bil-
ligere med elektrisitet enn olje.

4.5 ENDRINGER I ENERGIUTNYTTELSEN

Perioden fra 1973 og fram til idag har vært preget av sto-
re variasjoner i energiprisene. Dette har bl.a. fort til usik-
kerhet med hensyn til hva slags utstyr næringsliv og hus-
holdninger skal basere sitt energibruk på. Dette kan være
en av årsakene til at energiintensiteten varierer mellom
ulike energibrukere innen samme næring. Som et eksem-
pel på dette er forbruket av elektrisitet og sysselsetting pr.
produsert enhet i bedrifter innen produksjon av ikke-
jernholdige metaller utenom aluminium vist i figur 4.9.

Figur 4.9. Forbruk av elektrisitet versus sysselsetting pr.
produsert enhet i bedrifter som produserer ikke-jern-
holdige metaller. 1983 Consumption of electricity versus
employment per unit produced in factories producing
non-ferrous metals. 1983

Kilde: SSB Source: CBS.
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I prinsippet skulle bedrifter som produserer samme vare
ha en produksjonsteknikk som tilsa samme innsats pr.
produsert enhet. At energiintensiteten varierer så sterkt
innen samme næring kan tyde på at det er muligheter for
energisparing ved d endre på forbruksmønsteret for en del
av bedriftene (selv om forskjellen i figur 4.9 for et par
observasjoner skyldes at det ikke er samme vare som pro-
duseres). Hvis noen bedrifter kan produsere med en tek-
nikk som gir lavt energiforbruk pr. produsert enhet, bør
det også være mulig for andre bedrifter å ta i bruk denne
teknikken. Dette, sammen med en voksende erkjennelse
av at energireservene er begrensede og økt interesse for
miljøvirkninger av energiproduksjon og -forbruk, har fort
til en sterk fokusering på energiøkonomisering (enøk). I
Norge har en definert enøk som samfunnsøkonomisk
mer effektiv utnyttelse av energiressursene (Stortingsmel-
ding nr. 37, 1984-85 (Enøkmeldingen)).

Til tross for den klare målsettingen om at enøk-tiltak skal
gi en samfunnsøkonomisk sett mer effektiv energiutnyt-
telse, drøftes slike tiltak sjelden med utgangspunkt i muli-
ge årsaker til den spredningen som er illustrert i figur 4.9.
Dette har fort til at målsettingen for enøktiltak i mange
tilfeller har vært å redusere energiforbruket uten at man
nødvendigvis kan dokumentere mer effektiv bruk av en-
ergi. Effektiv bruk av energi medfører at bedriftene mini-
merer produksjonskostnadene, ikke bruken av energi.

Ulik tilpasning med hensyn til energibruk kan skyldes at
bedriftene betaler forskjellig pris på elektrisitet. Blant be-
driftene som er representert i figur 4.9, varierer elektrisi-
tesprisen fra 3,3 til 15,7 øre/kWh. Det er en klar sammen-
heng mellom elektrisitetsprisen og -intensiteten. Videre
kan ulik tilpasning skyldes at kapitalutstyret i bedriftene
er forskjellig med hensyn til energiforbruket. Dette skyl-
des at utstyret er innkjøpt på forskjellige tidspunkt med
ulike energipriser og tilgjengelig teknikk. Dessuten kan
variasjoner i forventningene om framtidige energipriser
ha påvirket valget av kapitalutstyr. Endelig kan mangel
på informasjon ha ført til at noen har tilpasset seg dårlige-
re enn andre. Dersom brukerne har tilstrekkelig informa-
sjon og det er «riktige» energipriser (alle brukere betaler
samme pris og energimarkedene er klarert), skulle det ik-
ke være noe grunnlag for egne enøk-tiltak, med mindre
det finnes særlige hensyn som bør tas ved produksjon og
forbruk av energi, f eks miljøvirkninger.

Siktemålet for igangsatte enøktiltak er i følge Energimel-
dingen (Stortingsmelding nr. 38, 1986-87):

* Redusere energitapet i kraftforsyningen dersom gevins-
ten overstiger kostnadene.

* Få til substitusjon fra dyr til billig energi.

* Få istand overgang fra høyverdig til lavverdig energi (f.
eks. fra elektrisitet til biomasse).

De to første typene tiltak kan begrunnes med at prissigna-
ler ikke er tilstrekkelige for å få til omstillinger. Dette kan
skyldes utilstrekkelig informasjon om hvordan energibe-
hovet best kan dekkes, eller at omstillingene ikke går raskt
nok fordi energibrukerne og -produsentene vurderer
framtidige energipriser som svært usikre, og at de derfor
krever spesielt høy forventet avkastning på nytt utstyr.
Samfunnsøkonomisk sett kan det da være riktig å på-
skynde omstillingene. Den tredje typen tiltak kan begrun-
nes ut fra ønsket om et lengre tidsperspektiv for energi-
planleggingen enn det den enkelte forbruker legger til

grunn. Utnyttelse av lavverdig energi vil utsette den da-
gen de tradisjonelle energireservene er brukt opp. Det in-
nebærer en investering i alternative energikilder også i
den forstand at en får bedre tid til d finne nye kilder.
Det ligger store muligheter for endring i energibruken ved
å endre energiprisene, f.eks ved hjelp av avgifter. Endrin-
ger i energiprisene har imidlertid ikke vært drøftet som
enøktiltak. Det er heller ikke foreslått enøktiltak direkte
rettet mot d kompensere for miljøvirkninger av energi-
bruk og energiproduksjon. For eksempel vil overgang fra
høyverdig til lavverdig energi i mange tilfelle medføre økt
forurensing.

For 1987 ble det bevilget 194 millioner kroner til enøktil-
tak over Statsbudsjettet. Av dette går over 130 millioner
kroner til effektivisering av gamle elektrisitetsverk. Dess-
uten gir staten garantier for lån til enøk-investeringer. Av
andre tiltak som er satt i verk kan nevnes:

* Informasjonsvirksomhet og kompetanseoppbygging
hos brukere og i elektrisitetsverk.

* Utvikling av prototype- og demonstrasjonsprosjekter. I
perioden 1978 til 1986 er det bevilget 86 millioner kr. til
dette.

* Annen forskning og utvikling i energiøkonomisering.

* Tilskudd og lån til enøktiltak. NVE gir tilskudd til elek-
trisitetsverk og til varmeplanlegging. Oslo Lysverker gir
tilskudd til energisparende tiltak. En del elektrisitetsverk
har egne låneordninger for enøk-tiltak. Det samme har
Industribanken og Kommunalbanken.

Det er vanskelig d finne et mål for hvilken betydning tilta-
kene har hatt for endringer i energiforbruket. Siktemålet
har ofte vært å redusere energiforbruket, eller i alle fall få
en lavere vekst i energiforbruket enn i den generelle øko-
nomiske veksten. Figur 4.10 viser indekser for realpris for
energi (olje og elektrisitet) og totalt energibruk eksklusive
bensin pr. krone konsum (energiintensitet) i hushold-
ninger fra 1970 til 1986. Til tross for en realprisstigning
på om lag 60 prosent i perioden har en bare kunnet regis-
trere en reduksjon i energiforbruket på 10 prosent. Ener-
giprisen stiger særlig sterkt i 1973/74 og rundt 1980, dvs.
omkring oljeprishoppene. Etter dette følger en reduksjon
i energiforbruket pr. konsumert krone, men det tar noe
tid før det synes som om husholdningene har tilpasset seg
de nye energiprisene. Virkningene av oljeprisfallet i 1986
går derfor ikke fram av figuren.

Konklusjonen en kan trekke av figuren er at det synes å
være en klar sammenheng mellom energipriser og energi-
forbruk. Det kan se ut som om energisparing, når en ute-
lukkende ser på energiintensitetene, snarere synes å være
en konsekvens av kraftig stigende energipriser. Det betyr
imidlertid ikke at enøk-tiltakene ikke har hatt virkning.
En kunne fått en enda kraftigere økning i energiforbruket
dersom enøk-tiltakene ikke var satt i verk. Det ville imid-
lertid være naturlig å se energiøkonomisering nærmere i
sammenheng med energipriser enn det som hittil har
vært tilfelle.
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Figur 4.10. Realpris og energiintensitet for total energi-
bruk i husholdninger. 1970-1985. 1970 =- 100 Real price
and energy intensity' for total energy use in private house-
holds. 1970-1985. 1970 = 100
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Kilde: SSB Source: CBS.

4.6 FORVALTNING AV ENERGIRESSURSENE

En stabil energiforsyning er av stor betydning for økono-
misk utvikling. Energikildene er imidlertid begrensede:
vannkraftressursene begrenses av det årlige tilsiget til
vassdragene, og olje-, gass- og kullressursene er tømbare,
dvs , at det en tar ut et år må en gi avkall på en gang i frem-
tiden. Dette er en av årsakene til at offentlige myndighe-
ter legger stor vekt på forvaltningen av olje- og gassressur-
sene og av vannkraftressursene.

Olje og gass

Forvaltningen av olje- og gassformuen består både i å
sørge for en forsvarlig ressursutnyttelse ved leting og ut-
vinning og i å forvalte ressursrenten. Olje- og gassfore-
komstene tilhører i prinsippet hele det norske samfunnet.
Grunnleggende for forvaltningen av disse ressursene har
derfor vært at utvinning skal skje pd de premissene som
Stortinget legger, og at overskuddet av virksomheten skal
tilfalle staten. Sentrale spørsmål blir da hvem som skal
investere pd kontinentalsokkelen og pd hvilken måte
overskuddet skal «hentes inn». Dessuten må det fastset-
tes eventuelle prinsipper om hva en forsvarlig tidsprofil
for utvinning innebærer, og hvordan denne skal gjenn-
omføres i praksis.

Den norske kontinentalsokkelen er delt inn i blokker,
som tildeles selskaper som er interesserte i å bore etter
olje eller gass. Blokkene deles ut gruppevis i såkalte kon-
sesjonsrunder, og selskapene søker om konsesjon på de
blokkene de er interesserte i. Selskaper som får konsesjon
forplikter seg til en viss boreinnsats innen en gitt tidsfrist,
men har også mulighet til d si fra seg konsesjonen. Hver
blokk tildeles normalt flere selskaper, og det utnevnes et
selskap som operator som er ansvarlig for drift på blok-
ken.

Den kanskje viktigste rollen konsesjonsrundene har er at
myndighetene får bestemme hvem som skal få operere
på norsk kontinentalsokkel. Selv om olje- og gassressurse-
ne i prinsippet er norsk eiendom forhindrer ikke det at
utenlandske selskaper har fått konsesjon til å drive lete-
og produksjonsvirksomhet. Disse har kunnet bidra med
kunnskaper og et «oljemiljø» som ikke fantes i Norge tid-
ligere. Dette ble ansett som nødvendig for at landet pd
kort tid skulle kunne dra best mulig nytte av ressursene.
På grunn av det store, offentlige forvaltningsansvaret var
det også ønskelig med en aktiv deltakelse i oljevirksom-
heten fra statens side. Dette førte til opprettelsen av det
Den norske stats oljeselskap A/S (Statoil).

Gjennom konsesjonstildelingene gis myndighetene en
viss mulighet til å styre volumet pd oljevirksomheten.
For det første gir det en viss kontroll over volumet av
letevirksomheten. For det andre kan fremtidig investe-
rings- og produksjonsaktivitet i noen grad styres, siden
man før leteboring har en en viss kunnskap om forvente-
de funn gjennom seismiske undersøkelser. Denne kunn-
skapen benyttes til å fordele «lovende» og «mindre loven-
de» blokker i hver konsesjonsrunde. På grunn av den sto-
re usikkerheten omkring reservoarene i blokkene er imid-
lertid denne muligheten for styring via letekonsesjoner
meget begrenset. Det har også vært mulig for myndighete-
ne å styre produksjonstempoet i og med at Stortinget bl.a.
kan endre skatteregler og vente med å godkjenne utbyg-
gingsplaner. I løpet av 1987 viste mange selskaper interes-
se for å bygge ut nye felt. Dette skyldtes til dels endrede
skatteregler. For d unngå en kort periode med hektisk ut-
byggingsaktivitet er det «køordninger» for utbygging av
felt.

Det meste av olje- og gassproduksjonen har gitt inntekter
langt utover det som er normalt for annen økonomisk
virksomhet (jf. avsnitt 4.7 om ressursrente). En viktig del
av forvaltningen av olje-og gassressursene består derfor i
å kreve inn og bruke disse inntektene. Innkrevingen skjer
dels gjennom beskatning av oljeselskaper og dels ved at
staten har eierinntekter fra Statoil, der staten eier 100 pro-
sent og fra Norsk Hydro, der staten eier 51 prosent. På
grunn av ressursrenten beskattes oljeselskapene mer enn
andre bedrifter. Dette skjer gjennom produksjonsavgifter
(royalties) og egne petroleumsskatter.

Å gi svar på hvordan ressursrenten for olje og gass har
vært brukt er vanskelig. Statens inntekter fra oljevirksom-
heten utgjør bare en del av statens totale inntekter, og
inntektene derfra skiller seg ikke fra andre inntekter når
det offentliges forbruk og sparing fastlegges. Olje- og gass-
inntektene har gitt større handlefrihet i den økonomiske
politikken. En må således regne med at inntektene har
ført til et høyere konsum enn det en ville hatt uten olje
og gass. Den offentlige sparingen har også økt. Fra 1979
til 1980 økte denne fra 11 milliarder til 32 milliarder kro-
ner, og en kan snakke om et nivåskifte i den offentlige
sparingen før og etter 1980, dvs, samtidig som inntektene
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fra oljevirksomheten begynte å komme. Det har imid-
lertid ikke kommet til uttrykk noen klar, offisiell politikk
på hvordan en eventuell oppspart formue skal forvaltes.
I Stortingsmelding nr. 32, 1984/85 («Tempomeldingen»)
tas det til orde for en jevn bruk av oljeinntektene, noe
som i stor grad forutsetter frikopling mellom opptjening
og bruk.

Vannkraft

Utnyttelse av vannIcraftressursene har stått sentralt i opp-
byggingen av Norge som industrinasjon. Forvaltningen
har vært nært knyttet til utviklingen av elektrisitetspro-
duksjonen. Et grunnleggende motiv for forvaltningen har
vært at vannkraftressursene skal komme det norske sam-
funnet til gode.

I siste halvdel av 1800-tallet begynte utenlandske selska-
per d interessere seg for den norske vannkraften. På grunn
av begrensede muligheter for å overføre energi måtte in-
dustri med stort kraftbehov lokaliseres nær energikildene,
og dette førte til interesse for utenlandske industrietable-
ringer i Norge. På den annen side økte bekymringen for
at landet skulle tappes for verdiene som lå i norske natur-
ressurser. En tok derfor sikte på samfunnsmessig regule-
ring og styring. 11887 fikk Norge en vassdragslov som
satte regler for utnyttelsen av vassdragene. Dette var for-
løperen for konsesjonslovene, som også ga regler for ut-
nyttelse av andre naturressurser enn vassdragene. Konse-
sjonsloven krever konsesjon for enhver annen enn Staten
som ønsker å utnytte vassdrag. For store vassdrag (over
20 000 hk) skal konsesjonssøknaden legges fram for Stor-
tinget. Konsesjonsloven gir hjemfallsrett til Staten etter
maksimum 60 dr. Denne retten ble sterkt omdiskutert da
den ble innført i 1908. Det ble til og med hevdet at den
var grunnlovsstridig, men hjemfallsretten ble stadfestet i
Høyesterett i 1918. Hjemfallsretten gjelder ikke kommu-
ner, fylker eller kommunale selskaper.

Ved opprettelsen av Norges vassdrags- og elektrisitetsve-
sen (NVE) i 1921 (nå Norges vassdrags- og energiverk),
påtok Staten seg et betydelig forvaltningsansvar for elek-
trisitetsforsyningen. NYE ble et hovedorgan for godkjen-
nelse og overvåkning av vassdragsanlegg og for konse-
sjonsbehandling, og hadde ansvaret for tilsyn med elektri-
sitetsanleggene. Videre står NVE-Statkraft for Statens ut-
bygging av kraftsystemet.

Landet hadde en lang periode god tilgang på kraft som
kunne bygges ut til lave kostnader. Høy, generell økono-
misk vekst, lave priser pd elektrisitet og stadig synkende
overføringskostnader bidro til en meget rask vekst i ener-
giforbruket og medførte et stort behov for videre utbyg-
ging av kraftsystemet. Billig energi ble sett på som en
nødvendig forutsetning for videre økonomisk vekst, og
en la stor vekt på en stabil energiforsyning. Dette styrket
betydningen av og behovet for en sentral planlegging av
energiforsyningen.

Vekten en har tillagt en stabil energiforsyning har ført til
at elektristetsmarkedet ble dominert, og fortsatt delvis
domineres av kraft levert på langsiktige kontrakter med
sentralt fastlagte kraftpriser. Brukere som fikk kraft fra
gamle kraftverk med lave kostnader betalte en lav pris,
mens brukere som kjøpte fra nyere verk måtte betale mer
for kraften. Dette er bakgrunnen for den betydelige pris-
diskrimineringen som finnes i kraftmarkedet. Siden En-
ergimeldingen fra 1979 (Stortingsmelding nr. 54,
1979-80) ble lagt fram har det vært et mål d utjevne prise-

ne, slik at kraftprisen skal svare til kostnaden ved å bygge
ut ny kraft (langtidsgrensekostnad). Denne politikken har
imidlertid bare delvis vært gjennomført Gjennomsnitts-
prisen for levering av kraft til alminnelig forsyning svarer
idag omtrent til langtidsgrensekostnad, men det er store
variasjoner, både geografisk og mellom næringer. For
kraftkrevende industri ligger prisene betydelig under
kostnaden ved å bygge ut ny kraft. Mye av kraftforbruket
i kraftkrevende industri kommer fra kraftverk som be-
driftene eier selv. Dette er kraft som det tradisjonelt har
kostet lite å bygge ut. Ved hjemfall av fallrettigheter til
Staten ma en derfor anta at prisene på denne kraften vil
øke.

Det raske tempoet i kraftutbyggingen, særlig etter krigen,
førte til en stadig sterkere fokusering på negative sider ved
kraftutbyggingene, som for eksempel natur- og miljøvern-
messige konsekvenser. Motstanden mot en del kraftut-
bygginger økte, og interessemotsetningene skapte behov
for en helhetlig, landomfattende plan for forvaltningen
av vannIcraftressursene. Denne forvaltningsplanen har
kommet til uttrykk gjennom verneplanene og Samlet
plan for vassdrag (Samlet Plan).

I forbindelse med behandling av konsesjonssøknaden for
Fortun-Grandfastavassdragene i slutten av 1950-årene
ble spørsmålet om d utarbeide en landsplan over vassdrag
som burde vernes mot kraftutbygging tatt opp. En komi-
te, Gabrielsen-komiteen, ble oppnevnt for A lage en over-
sikt over områder der en burde ta sikte pd d bevare natu-
ren mest mulig uberørt av inngrep fra vassdragsregulerin-
ger. Komiteen la fram sin innstilling i 1963. Denne førte
til opprettelsen av Sperstad-utvalget, som fikk i oppdrag
å foreslå vassdrag som skulle undergis vern mot regule-
ring. Utvalgets første rapport, Verneplan I, ble lagt fram
i 1970. På bakgrunn av denne ble 95 vassdragsobjekter
med et samlet kraftpotensiale på 7,1 TWh undergitt varig
vern, mens 51 objekter med et potensiale på 9,3 TWh ble
gitt midlertidig vern i 10 dr. Senere er det kommet til 2
nye verneplaner (Verneplan II og Verneplan III). Vass-
drag med et samlet kraftpotensiale på 21 TWh er nå un-
dergitt varig vern. Vern av ytterligere vassdrag vil bli be-
handlet i forbindelse med Verneplan IV, og vil bli sett i
sammenheng med rulleringen av Samlet Plan.

Verneplanene omfatter bare de vassdragene som vernes
mot regulering. For ytterligere å styrke forvaltningen av
vannkraftressursene ble behovet for en landsomfattende
prioritering av rekkefølgen for videre regulering av gjen-
værende vassdrag, Samlet Plan, tatt opp i Energimeldin-
gen fra 1979. Ambisjonen med Samlet Plan var å fastsette
den videre rekkefølgen for vassdragsutbygginger ut fra
hensynet til de ulike interessene som ble berørt. Virknin-
gene pd i alt 14 ulike faktorer for hvert vassdrag ble an-
slatt. De 14 faktorene var: Vannforsyning, transport, kli-
ma, jord- og skogbruk, is og vanntemperatur, fisk, for-
urensinger, naturvern, friluftsliv, vilt, flom- og erosjonssi-
kring, reindrift, kulturminnevern og regional økonomi.
Etter en vurdering av de samlede konsekvensene ble vass-
dragene inndelt i tre kategorier som uttrykker prioritering
av rekkefølgen for framtidige utbygginger. Kategori I in-
neholder prosjekter som kan konsesjonsbehandles straks,
kategori II prosjekter som kan benyttes til kraftutbygging
eller andre formal, og kategori III prosjekter som ikke
anses som aktuelle for utbygging.

Prioriteringen i Samlet Plan oppfattes ikke som en ende-
lig, prioritert rekkefølge. Over tid kan forutsetningene
som ligger til grunn for planen bli endret, og ha ulik betyd-
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ning for de forskjellige prosjektene. Dette vil også kunne
endre prioriteringen mellom prosjektene. For eksempel
har muligheten for innføring av gasskraft endret verdien
av store vannmagasiner. Dette gjor det nødvendig d rulle-
re Samlet Plan med jevne mellomrom.

4.7 RESSURSRENTEN

Tilgangen pd naturressurser er begrenset. Selv om etter-
spørselen etter produkter utvunnet fra naturen øker, vil
ikke alltid mulighetene for å øke utvinningen være til ste-
de, verken på kort eller lang sikt. Begrenset tilgang og høy
pris fører til at eieren av naturressursen kan få en ekstra
fortjeneste utover det som er vanlig for annen nærings-
virksomhet. Den årlige ekstra fortjenesten kalles gjerne
ressursrente.

Ressursrenten er et uttrykk for knapphet og er lik verdien
av et års uttak. Uttak av ikke-fornybare ressurser som
olje og gass innebærer isolert sett tæring pd ressursformu-
en. På den annen side gir denne formuen også en avkast-
ning. En bevisst forvaltning av ressursformuen krever
derfor anslag over størrelsen på formuen og ikke minst
over endringer i den. Fornybare ressurser som vannkraft
representerer også en formue, men uttaket innebærer ikke
nødvendigvis tæring pd den. Likevel er det av betydning
å gi anslag på ressursrenten, ikke minst for d kunne anslå
hvor mye en kan tjene på bedre ressursforvaltning.

Størrelsen på ressursrenten og -formuen avhenger blant
annet av hvor godt egnet ressursene er for utvinning.
Dette har betydning for utvinningskostnaden. For vann-
kraft vil kostnaden til elektrisitetsproduksjon avhenge av
hvor stor vannføringen i vassdraget er, fallhøyden ved
kraftverket og mulighetene for magasinering. Av betyd-
ning for utvinningskostnaden for olje og gass kan nevnes
feltets størrelse, produksjonsegenskaper i reservoaret og
hvor dypt reservoaret ligger. På grunn av varierende pro-
duksjonskostnad vil noen ressursforekomster gi større
ressursrente og -formue pr. fysisk ressursenhet enn andre,
selv om produksjonsteknikken er den samme.

Det er vanskelig å finne et mål for ressursrenten og res-
sursformuen som bare uttrykker den ekstra fortjenesten
som skyldes knapphet på ressursen. Ekstragevinster in-
nen sektorer som utvinner naturressurser kan ikke alltid
føres tilbake til knapphet på ressurser. Eiere av naturres-
surser oppnår ofte monopolgevinst utover ressursrenten,
og på kort sikt kan særlig høye inntekter ofte forklares
med generelt gode konjunkturer, tekniske nyvinninger
etc. For praktiske formål er ressursrenten i denne publi-
kasjonen beregnet som den fortjenesten som oppnås ut-
over en normal avkastning på produksjonskapitalen.
Normalavkastningen er satt til 7 prosent. Formuen defi-
neres som den diskonterte verdien av all framtidig res-
sursrente.

Ressursrenten for vannkraft

Kostnadene ved produksjon av vannkraft i Norge varie-
rer fra om lag 2 øre/kWh til 30-40 øre/kWh, avhengig av
hvor egnet vassdragene er til kraftproduksjon. Det ligger
derfor et betydelig potensiale for en ressursrente innen
vannkraftproduksjonen. Elektrisk kraft selges til dels pd
langsiktige kontrakter, der prisen fastsettes ved stortings-
vedtak. Denne prisen tar oftest utgangspunkt i kostnaden
ved d produsere kraften som kontrakten gjelder for. Store
forbrukere i industrien har egne fallrettigheter og leverer
kraft til eget forbruk til priser som svarer til kostnadene

ved å produsere denne kraften. I stedet for ens pris til alle
forbrukere slik det er for andre varer og som er riktig sett
fra et ressursfordelingssynspunkt, avhenger prisen på
elektrisitet bl.a. av hvem som kjøper kraften. Dette gjør
at man ikke kan observere ressursrenten på samme måte
som for andre ressurser, fordi renten brukes til d redusere
kostnadene for en del av forbrukerne av elektrisk kraft.
Med en viss rett kan en derfor si at ressursrenten av vann-
kraft tilfaller brukerne av elektrisitet i ulik grad.

Som en illustrasjon på ressursrenten for vannkraft, kan
en beregne omsatt kvantum til en pris som svarer til kost-
naden ved å levere ny kraft (langtidsgrensekostnad) fra-
trukket det brukerne faktisk betalte. Begrunnelsen for
dette er at avkastningen innen elektrisitetsproduksjon er
omtrent på samme nivå som i annen virksomhet. Verdi-
en av kraftomsetningen skulle derfor svare til kostnadene
ved å produsere kraften. Med forbruk som i 1984 og en
pris svarende til langtidsgrensekostnad på 21 øre/kWh,
levert alminnelig forsyning ved kraftstasjonsvegg og noe
lavere til kraftkrevende industri, fordeler «ressursrenten»
seg mellom sektorer som vist i tabell 4.14. Det må under-
strekes at tallene i tabell 4.14 er beheftet med betydelig
usikkerhet, og dessuten at de ikke gir anslag over ressurs-
renten i 1984 dersom alle betalte samme pris. Da ville
etterspørselen etter kraft, særlig innen den kraftkrevende
industrien bli redusert vesentlig. For å få likevekt i mar-
kedet slik at all kraft blir omsatt må prisen reduseres.
Dette ville gi betydelige tap for flere kraftprodusenter.
Ressursrenten i denne sektoren ville da bli lavere enn det
som går fram av tabellen.

Tabell 4.14. økte elektrisitetskostnader ved elektrisitets-
pris lik langtidsgrensekostnad. 1984. Millioner kr Increa-
sed electricity costs when the price on electricity equals the
long term marginal cost. 1984. Million Nkr

Sektor Sector
Kostnad
Cost

I alt	 Total

Jordbruk, skogbruk og fiske
Agriculture, forestry and fishing
Kraftkrevende industri
Energy intensive manufacturing 	
Industri ellers Other industries
Tjenesteyting, bygg og anlegg
Services and construction 	
Husholdninger Households 	

 	 5

4

423

63

695
619

46
0

Kilde: SSB Source: CBS.

Billig elektrisk kraft fører til lave produksjonskostnader,
særlig for produkter som krever mye elektrisk kraft. Pro-
duksjonen av slike varer kan da opprettholdes selv om
produktprisene er lave. På denne måten «forplanter» de
lave elektrisitetsprisene seg utover i økonomien. Hvor
gevinsten av de lave elektrisitetsprisene til slutt ender
avhenger av innholdet billig energi i sluttproduktene til
innenlands konsumenter og investorer i eksportvarer.
Tabell 4.15 viser hvordan den beregnete fordelen av billig
elektrisitet (fra tabell 4.14) kan fordeles på konsum, in-
vesteringer og eksport. I følge dette regneeksempelet, in-
kasseres en del av grunnrenten i kraftforsyningen av ut-
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lendinger. Over 90 prosent av den beregnete «fordelen»
ved lave kraftpriser på 5,4 milliarder er inkorporert i eks-
portvarer, i første rekke gjennom produkter fra kraft-
krevende industri. Avkastningen i denne delen av indu-
strien er gjennomgående omtrent pd nivå med avkast-
ningen i øvrig norsk industri.

Tabell 4.15. Fordeling av fordelen ved billig elektrisitet
på sluttleveringer. 1984. Millioner kr og prosent Allocati-
on of the advantage of low price electricity between end
users. Million Nkr and per cent

1970-årene var preget av store investeringer i Nordsjøen,
men lav produksjon. Inntektene fra oljevirksomheten
kom for fullt i 1979-80. Økningen fra 1979 til 1985 skyld-
tes dels økte oljepriser i perioden 79-81, dels økt produk-
sjon. En stadig økende kurs på amerikanske dollar bidro
også til at oljerenten, målt i norske kroner, økte. Fallet i
oljerenten fra 1985 til 1986 skyldes reduksjoner i oljepri-
sen, først og fremst det kraftige fallet fra 24 US dollar pr.
fat (USD/fat) i slutten av februar 1986 til 15 USD/fat i
begynnelsen av mars. I august samme år begynte prisen
å stige fra et nivå pd i overkant av 9 USD/fat, og var ca.
16 USD/fat ved årsskiftet 1986/1987.

Et uttrykk for formuen av olje og gass kan en få ved å
diskontere forventet, framtidig ressursrente. Dette krever
opplysninger om framtidig produksjon, priser og kost-
nader. Nedenfor er det foretatt en enkel beregning av olje-
formuen basert på data for produksjon og kostnader hen-
tet fra det britiske konsulentfirmaet Wood & Mackenzie.
Beregningen omfatter i alt 16 felt, dvs , alle besluttet ut-
bygde felt pr. 1/1-87 og Snorrefeltet. Den forventede pro-
duksjonsprofilen fra disse er vist i figur 4.11.

Det er ventet at nye utbyggingsbeslutninger vil opprett-
holde produksjonen fra norsk sokkel fra midten av 1990-
tallet. Disse er ikke tatt med i beregningen av olje- og gass-
formuen.

Nåverdiberegningen bygger på anslag over årlige drifts-
og kapitalkostnader som bygger på opplysninger fra olje-
selskapene. Nåverdien vil i betydelig grad avhenge av
prisutviklingen på olje og gass, som det er knyttet stor
usikkerhet til. I Stortingsmelding nr. 46 (1986-87) er det
antatt et alternativ for oljeprisutviklingen som gir kons-
tant pris på 15,6 USD pr. fat fra 1987 til 1990, målt i fas-
te 1986-priser. Deretter forutsettes prisen d stige reelt med
6 prosent pr. år til 1995, til ca. 21 USD/fat, for så å stige
med 1 prosent pr. år til 2019 eller ca. 26 USD/fat. Gass-
prisen antas å følge oljeprisen. Med disse forutsetningene,
og en kalkulasjonsrente på 7 prosent og valutakurs på 7
kroner pr. USD blir den gjenværende nåverdien av denne
delen av den norske olje- og gassformuen nesten 500 mil-
liarder 1986-kroner. Anslaget bygger på felt som er kjent
i dag. Ved eventuelle funn av nye, lønnsomme felt kan
formuen være større. Det tar lang tid å planlegge og bygge
ut nye felt slik at inntekten først vil komme om mange
år og derfor bidra i beskjeden grad til formuen.

Milli-	 Pro-
Sluttlevering	 oner kr.	 sent
Final demand
	

Million
	 Per

Nkr	 cent

I alt Total
	

5423 100

Offentlig og privat konsum
Government and household cons.	 271	 5
Investering Investments  

	
162	 3

Eksport Export 	
 

4990	 92

Kilde: SSB Source: CBS.

Ressursrenten for olje og gass

Produksjonen av olje og gass i Nordsjøen har gitt landet
betydelige inntekter utover det som er vanlig for annen
økonomisk virksomhet (ressursrente). Ressursrenten er
beregnet med utgangspunkt i tall fra Nasjonalregnskapet.

Faktorinntekt
Lønnskostnader

= Driftsresultat
+ Indirekte skatter

= Total avkastning
— Normal avkastning pd kapital 

= Ressursrente av olje og gass

Tabell 4.16 viser oljerentens størrelse i milliarder kroner,
og oljerenten i prosent av bruttonasjonalproduktet.

Tabell 4.16. Oljerenten. Milliarder kr og prosent av BNP The oil rent. Billion Nkr and per cent of GDP

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Oljerente, Mrd. kr.
Oil rent, Billion Nkr 2,8 7,0 13,6 31,8 36,5 37,8 48,0 60,0 64,8 23,9
Oljerente, prosent av BNP
Oil rent, per cent of GDP 	 1,5 3,0 5,5 11,0 11,0 10,5 12,0 13,5 13,0 4,5

Kilde: SSB Source: CBS.



100

90 -

80

70

60

50

40

30

20

10

0 11111411111114/11111111114111111/

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

4. ENERGI 	 77

Figur 4.11. Forventet framtidig olje- og gassproduksjon
fra besluttet utbygde felt pr. 1. januar 1987 og Snorrefel-
tet. Millioner toe Estimated future oil and gas production
in decided developed fields per 1 January 1987 and in
Snorre. Million toe

Kilde/Source: Wood & Mackenzie, 1986.

4.8. UTNYTTELSEN AV ULIKE ENERGIKILDER I
NORGE - ØKONOMI OG MILJØKONSEKVENSER

Tabell 4.17 gir et sammendrag av økonomiske forhold
og mulige miljøkonsekvenser av bruk av ulike energikil-
der som omtales i dette avsnittet. Siden beregningene av
produksjonskostnad i de kildene som er brukt er utført
med ulik kalkulasjonsrente inneholder også tabell 4.17
og teksten ulike kalkulasjonsrenter.

Noter til tabell 4.17:

1) Reserver er kjente forekomster som er økonomisk
lønnsomme å utvinne. Det er teoretisk energiinnhold
som blir angitt - virkningsgrader blir derfor ikke tatt hen-
syn til. Virkningsgraden vil avhenge av energikilde,
bruksområde og teknologi. En PJ er 10 15 J og tilsvarer
0,278 TWh eller 24.000 toe.

2) Energibruk utenom energisektorene.

3) Fastkraft levert kraftstasjonens vegg. Kroneverdien er
regnet pr. 1.1.86 og det er regnet med 6% kalkulasjons-
rente.

4) Dette er reserver pr. 1.1.87 i besluttet utbygde felt. Tal-
let er foreløpig.

5) Foreløpig tall. Dette er registrert bruk utenom energi-
sektorene og utenriks sjøfart. Energivarer brukt som rå-
stoff og gass som er gjort flytende er inkludert.

6) Kapital- og driftskostnader ved olje- og gassproduk-
sjon i besluttet utbygde felt og Snorre. Teoretisk energi-
innhold.

7) Tallet tilsvarer 1.128 ktonn Liquefied Petroleum Gas
(LPG) og Natural Gas Liquefied (NGL).

8) Foreløpig tall for 1986.

9) Basert på et kullfyrt kondenskraftverk med 1 x 600
MW installasjon. Kullprisen er 6 øre/kWh. Det er regnet
med 25 års levetid og 7 prosent kalkulasjonsrente.

10) Opplysninger fra NGU.

11) Dette er en 1 x 1.00 MW installasjon. Levetiden er
satt til 25 år og det er regnet med 7 prosent kalkulasjons-
rente.

12)De tekniske problemene ved fusjonsenergi er ikke løst
i dag. Energipotensialet for første-generasjonsreaktorer
basert på fusjon av deuterium og tritium er av samme
størrelsesorden som det verden har i uran. Når fusj ons-
prosessen kan baseres på deuterium alene, vil energipo-
tensialet være tilnærmet uendelig.

13) Energiproduksjon basert på denne kilden er ikke
lønnsom i dag, unntatt for mindre anlegg på spesielle lo-
kaliteter. Teknologien på området er fortsatt ung, slik at
energikilden kan bli av større betydning i framtida.

14) Dette er basert på produksjon av elektrisitet ved sol-
celler. Ved produksjon av varme vil prisen ligge på 30-80
øre/kWh.

15) Inkluderer ikke akvatisk bioenergi.

16) Foreløpig tall.

17) Basert på gjennomsnittspris for innkjøpt ved i 1983
brukt til vedovn med 60 prosent virkningsgrad. Avhengig
av vedprisen vil prisen ligge mellom 15 og 50 øre/kWh.

18) Nyttbar vasskraft pr. 1.1.87 målt som midlere årspro-
duksjon fratrukket 76 PJ (21 TWh) i varig vernede vass-
drag. Utbygde vassdrag og vassdrag under utbygging ut-
gjør 385 PJ (107 TWh).

19) Inkludert tilfeldig kraft. Foreløpig tall.

20) Dette er kostnaden ved utbygging av ny vannkraft
(fastkraft), dvs. langtids grensekostnad. Gjennomsnittlig
produksjonskostnad (inkludert kapitalkostnad) er på 8,2
øre/kWh, basert på midlere årsproduksjon for utbygd
vasskraft pr. 1.1.87 (102,7 TWh).

21) Energikilden er ikke lønnsom å utnytte i dag Ved
utvikling av en bedre teknologi i framtida, og eventuelt
med høyere energipriser, kan dette forandre seg. Energi-
kilden er gjerne avhengig av spesielle naturgitte forhold.

22) Etter beregninger utført av NTH.

23) Stortingsmelding nr. 38, 1986-87. Dette er varmepro-
duksjon pr. 1.1.87.
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Tabell 4.17. Økonomi og miljøkonsekvenser ved bruk av ulike energikilder Economy and environmental consequences
of different types of energy use

ENERGIRESERVER I NORGE - ØKONOMI OG MILJOKONSEKVENSER

RESERVER OG ØKONOMI
	

MILJOKONSEKVENSER

RESERVER,

PJ 1)

INNEN-
LANDSK
BRUK PR.
AR, PJ,
1985 2)

PRODUK-
SJONS-
KOSTNAD,
ORE/KWh 3)

LUFT VANN

ENERGIPRODUKSJON BASERT
PA LAGERRESSURSER

31.8004) 308 5) 5,7 6)

H S SO	 NO2	 '	 2'	 x'

CO,C02' HC,
NH 3'

partikler,
spormetaller

Spillolje,
katastrofe-
utslipp,
sur nedbør

Fossile energikilder

Oljeprodukt

Naturgass

Kull

Kjerneenergi

33.1004) 55 7) 5,7 6) EIC,H S,C02	 2

NO,c ,spor-

metaller

U tslipp  av
flytende rest-
produkter

843 57
8) 9)

31 SO 2'NOX '

CO2' CO,HC,

partikler,
spormetaller

Sur nedbør.Surt
avløp og flytende
avfall fra gruver.
Utslipp til vann
fra uttaksmasser
og behandlings-
anlegg

0 10) - 28 11) Radioaktive
gasser og
støv

Avløp fra gruver.
Forurensning av
grunnvann med
flytende radio-
aktive stoffer

Kjernekraft

Fusjonsenergi 12) -

ENERGIPRODUKSJON
BASERT PA VEDVARENDE
ENERGIKILDER

13)
0 30-60

Solenergi

Vindenergi

Solenergi

Bioenergi

Akvatisk solenergi

0 13) - 400-600 14)

Utslipp av
kjølevæske
frigjør
giftige gasser

15)64 16)30 17)37
PAH,orga-
niske forb.,
partikler,
CO

Vannforurens-
ning fra anlegg
for omdannelse
av biomasse

536 18) 332 19) 21 20) Påvirker van-
nets kretslopVannkraft

Bølgekraft

Havstrømmer

Fordampningskraftverk

Hav/innsjøvarme
(varmepumpe)

Saltkraftverk

Temperatur-
gradientenergi

Gravitasjonsenergi

21)o - 50-80
Beslagleggelse
av areal (også
på land)
Påvirker
havstrømmer0 21) -

0 21) -
Oppkonsentrer-
ing av salt

18-54 22) 4 23) Kjolevæske
frigjør
ozon-nedbry-
tende gasser

0 21) -
Beslagleggelse
av areal ved
elvemunning

021) -
Påvirker
havstrømmer

021) -
Påvirker vannets
sirkulasjonTidevann

Jordrotasjonsenergi

021) -

(Coriolis kraft)
og solenergi

Syklogenerator

Jordvarme

0 21) - H 2 S

"Wit" jordvarme
frigjør salter
og miljøgifterJordvarme

Kilde: SSB Source: CBS.
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MILJOKONSEKVENSER, FORTS.

JORD
PLANTE- OG
DYRELIV KLIMA ANNET

Areal brukt til
anlegg og rørlinjer

Skader på vegetasjon
ved luftforurensning.
Anlegg og rørlinjer
forstyrrer dyreliv.
Skader ved sur ned-
bør.Skader på sjø-
fugl og andre arter
ved oljesøl

Drivhuseffekt. Varme-
forurensning. Redu-
sert solinnstråling
pga. partikkelutslipp

Fare for eksplosjoner og
brann. Rørlinjer reduserer
naturverdier. Helseskader.
Reduksjon av ozon-laget.
Korrosjonsskader

Areal brukt til
anlegg og rørlinjer

Anlegg og rørlinjer
forstyrrer dyreliv Varmeforurensning

Blowout-risiko.Lekkasje-
risiko. Eksplosjonsrisiko.	 120r-
linjer reduserer naturverdier.
Reduksjon av ozonlaget

Areal brukt til ut-
taksmasser fra gruver
og anlegg.	 '
Deponering av aske
og fast avfall

Forstyrrer dyreliv
ved gruver og anlegg.
Skader ved sur ned-
bør. Skader på vege-
tasjon ved luft-
forurensning

Drivhuseffekt. Varme-
forurensning. Redu-
sert solinnstråling

Kull-hauger reduserer natur-
verdier. Yrkesrisiko. Korro-
sjonsskader. Helseskader.
Reduksjon av ozon-laget

Areal brukt til
gruver. Sår ved dag-
brudd. Deponering av
lavaktive mineraler
fra gruvene

Virkninger gjennom
utslipp til luft og
vann, og arealbruk.
Skader ved radioaktiv
stråling

Kjøleanlegg påvirker
lokalklima.
Varmeforurensning

Gamle kraftverk blir stående.
Store konsekvenser ved
ulykker. Problemer med
radioaktivt avfall. Helseri-
siko for arbeidere

Varmeforurensning
-Radioaktivt utslipp ved
uhell. Gamle kraftverk blir
stående

Beslagleggelse av
areal

Anlegg forstyrrer
dyreliv. Kollisjoner
med fugl

Støy fra vindm011er. Tele-
forstyrrelser. Landskapet
får redusert estetisk verdi

Beslagleggelse av
areal.Forurensing
fra kjølevæske

Anlegg kan forstyrre
dyreliv

Større anlegg gir bygninger
og landskap redusert
estetisk verdi

Beslagleggelse av
areal. Fast avfall.
Uttapping av nær-
ingsstof fer. Dår-
ligere jordstruktur

Uttak av torv og tre-
plantasjer forstyrrer
Okosystemer

Partikkelutslipp
reduserer solinn-
stråling

Neddemming av areal

Skader dyreliV i
vassdrag. Tap av leve-
områder ved neddem-
fling

Lokale klimaeffekter
ved større vannut-
slipp om vinteren

Risiko for dambrudd. Anlegg
og kraftlinjer reduserer
naturverdier. Kontroll med
oversvømmelser! flomsikring

Anieggene forstyrrer
liv i havet:plante-
plankton,fiskeegg
og larver, og strand-
vegetasjon
Anlegg Forstyrrer
liv i havet Kan påvirke klima
Anlegg forstyrrer
liv i havet

Forstyrrer dyreliv Temperatursenkning

Forstyrrer plante-
og dyreliv
Anlegg forstyrrer
liv i havet

PA-virker varmebalan-
sen i havet

Anlegg forstyrrer
liv i havet

Hindrer båtferdsel. Kan få
oppkonsentrering av
forurensning

Beslagleggelse
av areal

Støy fra anlegg.
Fare for innsynking av
grunnen ved våt jordvarme
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Fossile energikilder

Fossile energikilder omfatter olje, naturgass og kull.

Produksjonskostnadene ved olje og gassutvinning i be-
sluttet utbygde felt og Snorre varierer fra 9 dollar til 25
dollar pr. fat (beregnet ved å referere alle kostnader og
produksjonen til et tidspunkt (1986)). Ut fra det teoretis-
ke energiinnholdet i olje og gass tilsvarer kostnaden 3,7 -
10,2 ore/kWh. Dette tallet inkluderer både drifts- og kapi-
talkostnader og tar utgangspunkt i 6 prosent kalkulasjons-
rente.

Kostnaden ved elektrisitetsproduksjon basert på kull er
beregnet til 31 øre/kWh. Utgangspunktet for beregningen
er et kullfyrt kondenskraftverk med en 600 MW installa-
sjon, kullpris på 6 øre/kWh, 25 års levetid og 7 prosent
kalkulasjonsrente (Stortingsmelding nr. 38, 1986-87)

Olje utvinnes fra bestemte geologiske lag på kontinental-
sokkelen. Råoljen blir transportert til raffineri gjennom
rørledninger eller ved hjelp av tankbåter. De største raffi-
neriene ligger i Bamble (Rafnes) og på Mongstad. På raffi-
neriet blir råoljen spaltet i ulike destillater fra asfalt til
eter. Mellom disse produktene finnes også de mer vanlige
destillatene fyringsolje, diesel og bensin. Oljeproduktene
blir brukt til ulike transportformål, oppvarming og indu-
strielle prosesser.

De viktigste miljøkonsekvensene ved bruk av oljepro-
dukter kommer i form av utslipp av forbrenningsproduk-
ter til luft. Det slippes ut svoveldioksid (SO 2), nitrogenok-
sider (N0 ), kullos (CO), kulldioksid (CO 2), hydrokar-
boner (HC) og ammoniakk (NH 3). Dessuten slippes det
ut diverse partilder, blant annet spormetaller. I forbindel-
se med produksjon og transport av oljeprodukter skjer
det utslipp av olje til vann. Ved katastrofeutslipp (blo-
wout eller forlis av tankbåter) kan det skje store oljeut-
slipp.

Noe areal i Nordsjøen og på land går med til oljeinstalla-
sjoner som bore/produksjonsplattformer, rørlinjer og raf-
finerier. Disse installasjonene kan forstyrre dyreliv både
til havs og til lands. De viktigste skadene på dyre- og
planteliv skjer gjennom luftforurensing direkte og indi-
rekte gjennom sur nedbør. Utslipp av svoveldioksid, ni-
trogenoksider, ammoniakk og fotokjemiske oksydanter
(dannet i atmosfæren gjennom solbestråling av hydrokar-
boner og nitrogenoksider) fører til skader på vegetasjon
og dyreliv. Eksempler på dette er skogskadene i Sentral-
-Europa og fiskedoden i Skandinavia. Luftutslippene har
også klimaeffekter. Utslipp av karbondioksid kan føre til
en «drivhuseffekt» der temperaturen i atmosfæren stiger
og kan gi klimaeffekter som har alvorlige konsekvenser
for livsvilkårene på jorda. Lokalt og regionalt kan varme-
utslippene fra forbrenning av fossile bEensler føre til var-
meforurensing, dvs , at temperaturen stiger og forandrer
det lokale klima. Partikkelutslippene kan bidra til å redu-
sere solinnstrålingen. Andre typer skader er korrosjons-
skader på bygninger, historiske minnesmerker og metall-
gjenstander (for eksempel kjøretøyer). Utslippet av dini-
trogenoksid (N,O) og hydrokarboner (HC) kan redusere
ozonlaget i den øvre del av atmosfæren og derved føre til
helseskader og skader på dyre- og planteliv på grunn av
øket ultrafiolett innstråling. Installasjoner som rørlinjer
reduserer naturverdier ved «visuelb> forurensing. Pro-
duksjon og transport av oljeprodukter medfører brann-
og eksplosjonsfare. (Miljøkonsekvensene som nevnes i
dette avsnittet behandles nærmere i kapitlene om luft,
vann og forsuring).
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Naturgass utvinnes også fra bestemte geologiske lag på
kontinentalsokkelen. Gassen kan utvinnes fra rene gass-
felt eller fra felt der det utvinnes bade olje og gass. Trans-
port fra feltene skjer gjennom rørledning. De viktigste
bruksområdene er gassprodukter (propan og butan) til
industri og husholdninger, og gass til oppvarming/kjøk-
kenbruk i husholdninger. Gass blir nesten ikke brukt til
noe formal i Norge i dag. Det planlegges imidlertid pro-
duksjon av elektrisitet basert på gass. Bruk av gass i indu-
strielle prosesser (feks produksjon av ammoniakk) og
direkte bruk til oppvarming vurderes også.

Ved forbrenning av naturgass blir det sluppet ut forbren-
ningsprodukter som hydrokarboner (HC), nitrogenoksi-
der (NO), hydrogensulfid (H 2S), karbondioksid (CO2) og
spormetaller, men utslippene er mindre enn ved forbren-
ning av oljeprodukter. Miljøkonsekvensene er de samme
som referert under avsnittet om olje. Behandling av na-
turgass kan i tillegg medføre utslipp av flytende rest-
produkter som forurenser vann.

Kull utvinnes fra gruvene i Svea og Longyearbyen på
Svalbard. Stortinget har vedtatt å legge ned Svea-gruven.
Kullet brukes direkte til oppvarming og som industriell
innsatsfaktor.

Forbrenning av kull vil gi store utslipp til luft, f. eks. sam-
menlignet med bruk av olje. Ved bruk av renseteknologi
kan utslippene reduseres betraktelig, men dette vil øke
produksjonskostnaden. De viktigste utslippene er svovel-
dioksid (SO 2), nitrogenoksider (NO„), karbondioksid
(CO 2), karbonmonoksid (CO), hydrokarboner (HC), par-
tikler og spormetaller. Miljøeffektene av luftutslippene
fra forbrenning av kull er de samme som for forbrenning
av olje og gass. I tillegg kan avrenning av avfallsprodukter
fra kullgruver representere store forurensninger. Også ut-
taksmasser og behandlingsanlegg kan gi utslipp til vann.
Uttaksmasser fra gruver og anlegg og deponering av aske
og fast avfall beslaglegger areal og kan sammen med selve
anleggene forstyrre dyrelivet lokalt. Arbeid i kullgruver
medfører helserisiko. Kullhauger vil redusere landskapets
estetiske verdi inntil de eventuelt blir oppfattet som en
del av nærmiljøet (jf. Røros).

Kjerneenergi

Kjerneenergi omfatter fisjonsenergi (kjernekraft) og fu-
sjonsenergi.

Fisjonsenergi. Ved fisjonsenergi utnyttes kontrollerte
spaltninger av tunge atomkjerner. Spaltningen frigjør sto-
re mengder energi. I vanlige atomreaktorer er spaltnings-
materialet anriket uran (isotopen uran-235). Varmen kan
brukes til å produsere vanndamp som igjen kan drive
turbiner og produsere elektrisitet. I formeringsreaktorer
produserer reaktoren delvis sitt eget brennstoff ved be-
stråling av en uranisotop som ikke kan brukes direkte til
brennstoff. Uran finnes i mindre konsentrasjoner i noen
mineraler. Etter utvinning må uranmalmen anrikes for å
nå en tilstrekkelig renhetsgrad.

I følge NGU finnes det ingen drivverdige forekomster av
uranmalm i Norge. Det finnes to mindre forskningsreak-
torer på Kjeller og i Halden. Kapital- og produksjons-
•ostnad ved kjernekraft er anslått til 28 øre/kWh. Det er
da regnet med et kraftverk på 1 x 1 000 MW, 25 års leve-
tid og 7 prosent kalkulasjonsrente (Stortingsmelding nr.
38, 1986-87).
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Kjernekraft gir ikke utslipp til luft i tradisjonell forstand.
Det slippes ut mindre mengder radioaktive gasser og støv
ved normal drift. Ved utvinning av uranmalm kan det
bli avløp av radioaktive stoffer som kan forurense grunn-
vannet. Gruver og spesielt dagbrudd vil legge beslag på
arealer. Dagbrudd vil også lage sår i landskapet. Større
arealer vil gå med til deponering av mineraler fra gruvene
med lavt uraninnhold. Radioaktive utslipp fra gruver,
anrikingsanlegg, avfallsbehandlingsanlegg og kjernekraft-
anlegg kan føre til skader på plante- og dyreliv, for eksem-
pel skader på arveanlegg. Dessuten blir økosystemet på-
virket ved arealbruken til disse installasjonene. Kjerne-
kraftreaktorer er avhengige av store kjøleanlegg, der vann
eller luft brukes som kjølemedium. Dette kan virke på
lokalklimaet og føre til regional varmeforurensing. Et vik-
tig problem med kjernekraft er deponering av hoyaktivt
avfall. Dette avfallet må oppbevares på en sikker måte i
tusenvis av år. Når et kjernekraftverk er blitt 25-30 år
gammelt blir det avviklet. Likevel kan det ikke rives på
lang tid fordi radioaktiviteten er for høy. Sannsynligheten
for store uhell ved kjernekraftverk er anslått å være liten,
men konsekvensene av uhell kan bli store og langvarige,
jf. Tsjernobyl. Strålingen kan være et helseproblem for
arbeiderne som deltar i de ulike delene av produksj ons-
syklusen.

Fusjonsenergi. Grunnlaget for fusjonsenergi er den store
frigjøringen av energi ved sammensmeltning av to lette
atomkjerner til en tyngre atomkjerne. De tekniske proble-
mene ved fusjonsenergi er ikke løst i dag. For å få proses-
sen i gang må atomkjernene holdes sammen og opp-
varmes til 100 millioner grader. Den første generasjonen
reaktorer ventes å basere seg på fusjon av deuterium og
tritium til helium. Fordi tritium bare finnes i svært små
mengder i naturen må det framskaffes ved nøytronbestrå-
ling av litium-6. Ved videreutvikling av fusjonsteknolo-
gien kan det være mulig å basere fusjonsprosessen på
sammensmeltning av deuterium.

Energipotensialet ved fusjon basert på deuterium og triti-
um er av samme storrelseorden som det verden har i
uran. Hvis fusjonsprosessen kan baseres på deuterium
alene vil energipotensialet være tilnærmet uendelig. Sjø-
vann inneholder 34,4 gram deuterium pr. m 3. Dette er
samme energiinnhold som i 200 tonn olje.

Utslippet av radioaktive stoffer vil være atskillig mindre
ved fusjonsenergi enn ved fisjonsenergi. Det samme vil
gjelde for mengden hoyaktivt avfall som blir dannet. Ved
ulykker kan likevel radioaktive stoffer bli sluppet ut. Kjø-
ling av reaktoren kan medføre lokal/regional varmefor-
urensing og dermed klimaeffekter. Også ved fusjonsener-
gi må gamle kraftverk bli stående i lang tid på grunn av
radioaktiviteten før de kan rives.

Solenergi

Solenergi omfatter vindenergi, solfangere/solceller og bio-
energi.

Vindenergi kan utnyttes ved at vinden driver en vind-
molle koplet til en generator for produksjon av elektrisi-
tet. Det finnes ulike typer vindmøller. Anleggene kan
være lokale eller levere kraft til nettet. Vindmøller stiller
store krav til plassering da de er avhengige av jevn vind
over en viss hastighet. I Norge kan kystområdene være
egnet.

Energiproduksjon basert på vindenergi er ikke lønnsom i
dag, unntatt for mindre anlegg på spesielle lokaliteter der
det er jevn god vind og dyrt å fremføre strøm fra hoved-
nettet. I framtida kan energikilden bli av større betydning
da teknologien er under utvikling. Produksjonskostnaden
for vindenergi er beregnet til 30-60 øre/kWh (Stortings-
melding nr. 38, 1986-87).

Skal vindenergi produseres i større skala vil store arealer
måtte brukes. Dette vil legge restriksjoner på bruken av
disse arealene til andre formål. Likevel kan vindmøllean-
legg ventelig kombineres med jordbruk. Dyreliv i om-
rådet kan bli forstyrret, f eks. skades fugler ved kollisjoner
med møllevinger. Vindmøllene vil generere støy og vil
kunne skape teleforstyrrelser. Større anlegg vil føre til en
estetisk forringelse av landskapsbildet.

Solfangere/solceller kan utnyttes til varmeproduksjon el-
ler produksjon av elektrisitet. Et solenergianlegg består
av tre deler: solfanger, varmelager og varmefordelingssys-
tem. Det skilles ofte mellom passive og aktive system. I
et passivt system er det selve bygget som fungerer som
solfanger og varmelager. I et aktivt system ivaretar spesi-
elle komponenter hovedfunksjonene. Oppvarmet luft el-
ler vann sirkulerer via varmelageret og bidrar til opp-
varmingen av boligen eller første del av oppvarmingen
av varmtvann. Elektrisitet kan produseres via solceller
eller via fokusering av sollys slik at damp kan produseres
og drive en generator. Ved elektrolyse av vann kan hydro-
gen produseres, og deretter benyttes til drift av motorer.

Energiproduksjon basert på solenergi er i hovedtrekk ikke
lønnsomt i Norge i dag. Et unntak kan være passiv ut-
nyttelse av solenergi som bidrag til husoppvarming når
dette planlegges ved byggingen av huset. I mindre omfang
brukes solenergi i dag til produksjon av strøm på avsides-
liggende hytter. Potensialet for framtida kan være stort
da teknologien på området er under utvikling. Ved pro-
duksjon av varme er kostnaden beregnet til 30-80 øre/
kWh pr. 1.1.86 og 6 prosent kalkulasjonsrente. Tilsvaren-
de er kostnaden ved produksjon av elektrisitet ved hjelp
av solceller beregnet til 400-600 øre/kWh (Stortingsmel-
ding nr. 38, 1986-87).

Utnyttelse av solenergi gir få miljøvirkninger, men i stor-
re skala vil anleggene legge beslag på arealer og vil kunne
forstyrre dyrelivet i samme område. Store anlegg vil dess-
uten gi bygninger som reduserer landskapets estetiske
verdi. Solenergi benyttet til husoppvarming vil kunne
klare seg med takareal eller veggareal, og vil derfor ikke
direkte legge beslag på andre arealer. Kjølevæske brukt i
aktive solenergianlegg vil kunne slippe ut ved uhell eller
reparasjonsarbeid, og kan da forurense jord og luft.

Bioenergi. Grunnlaget for utnyttelse av bioenergi er bio-
masse dannet gjennom fotosyntese (f eks. trær). Biomasse
i ubearbeidet tilstand er lite egnet som energikilde Det
finnes ulike former for omforming av biomasse: mekanis-
ke og termomekaniske prosesser (til flis, ved eller briket-
ter), termokjemiske prosesser (til olje, biokull, syntetisk
naturgass, gass eller metanol) og mikrobiologiske proses-
ser (til syntetisk naturgass, varme, etanol eller petrokje-
miske produkter). Biomasse kan dyrkes spesielt med tan-
ke på bioenergi, f.eks. produksjon av ved fra vanlige trety-
per eller ved fra hurtigvoksende energiskoger. Utnyttelse
av bioenergi kan også kombineres med bruk av biomasse
til andre formal, feks, produksjon av byggevarer i tre der
avfallet går til bioenergi-produksjon. Bioenergi kan først
og fremst benyttes til boligoppvarming. Eksempler på
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biomasse som kan brukes til bioenergiproduksjon er
lauvtrevirke, hogstavfall, torv, husdyrgjødsel, halm og
organisk avfall. Bioenergiproduksjon kan skje i små an-
legg som vanlig vedfyring, eller kan kreve større anlegg,
f.eks. varme- og gassproduksjon fra husdyrgjødsel.

Bioenergi-reservene i Norge er beregnet til 64 PJ. I dette
anslaget er ikke akvatisk bioenergi regnet med. Innen-
landsk bruk var i 1985 på 30 PJ (foreløpig tall). 11983
ble 59 prosent av bioenergien benyttet til romoppvar-
ming i boliger, mens resten ble brukt til prosess- og var-
meformål i industrien. Ved- og treavfall er viktigst. Pro-
duksjonskostnaden er beregnet til 37 øre/kWh basert på
gjennomsnittspris for innkjøpt ved i 1983 brukt til ve-
dovn med 60 prosent virkningsgrad (kroneverdi pr.
1.1.86) (NLVF, 1985). Prisen på varmeproduksjon fra
bi ornasse er beregnet d ligge mellom 15 og 50 øre/kWh
(Stortingsmelding nr. 38, 1986-87).

Utnyttelse av bioenergi medfører utslipp til luft. De fleste
vedovner som benyttes i dag gir svært store utslipp av
organiske forbindelser som polysyldiske aromatiske hyd-
rokarboner (PAH), formaldehyd, acetaldehyd, benzen,
toulen og fenoler. Dessuten slippes kullos (CO) og partik-
ler ut. Sammenlignet med kull og olje er utslippene av
svoveloksider mindre. Vedovner med bedre forbrenning
og vedovner med katalysator vil redusere disse utslippene
betydelig i tillegg til å ha høyere virkningsgrad med bedre
utnyttelse av brenselet. Større forbrenningsanlegg gir bed-
re muligheter for å ra en fullstendig forbrenning ved høy
temperatur og de kan dessuten lettere utnytte rensean-
legg. Når det gjelder utslipp til vann, kan det bli noe ut-
slipp fra anlegg for omdannelse av biomasse til bioenergi-
produkter (f. eks. ved metanol-produksjon). Noen typer
bioenergiproduksjon vil legge spesielt beslag på arealer.
Dette kan være plantasjer med hurtigvoksende trær eller
dyrking av sukker/stivelseholdige vekster for produksjon
av etanol. Det kan bli fast avfall fra noen typer bioenergi-
produksjon. En positiv miljøvirkning ved oppbygging av
biomasse er binding av karbondioksid, noe som bidrar til
å redusere drivhuseffekten. Ved forbrenning av biomas-
sen vil karbondioksid igjen bli frigjort. Fjerning av halm
og hogstavfall kan føre til dårligere jordstruktur og uttap-
ping av næringsstoffer. Dette kan øke gjødslingsbehovet.
Treplantasjer og lignende inngrep i naturen vil forstyrre
økosystemer, men neppe mer enn tilsvarende jordbruks-
produksjon. Et unntak er uttak av torv i større omfang,
som vil gi store naturinngrep. I større målestokk kan ut-
nyttelse av bioenergi gi så store partikkelutslipp at solinn-
strålingen blir redusert.

Akvatisk solenergi

Akvatisk solenergi omfatter vannkraft, bølgekraft, hav-
strømmer, fordampningskraftverk, hav- og innsjøvarme
(varmepumpe), saltkraftverk og temperaturgradient-
energi.

Vannkraft produseres ved å utnytte vannets potensielle
energi ved en høydeforskjell til d produsere elektrisitet via
en turbin og generator.

Kostnaden ved utbygging av ny kraft (langtids grense-
kostnad) er beregnet til 21 øre/kWh med kroneverdi pr.
1.1.1986 (Johnsen, 1986). Dette er fastkraft levert ved
kraftstasjonens vegg. Det er regnet med 6 prosent kalkula-
sjonsrente. Gjennomsnittlig produksjonskostnad i det
norske vannkraftsystemet (inkludert kapitalkostnad) er
på 8,2 øre/kWh, basert på midlere årsproduksjon for ut-
bygd vannkraft pr. 1.1.1987 (102,7 TWh).

Byggingen av dammer, tunneler og magasiner ved vann-
kraftprosjekter forandrer vannets kretsløp både geogra-
fisk og over tid. Fordi forbruket av strøm er størst om
vinteren vil nedtappingen av magasinene også bli størst i
denne årstiden. Vannføringen i elvene vil da bli større
enn normalt og temperaturen høyere enn normalt. Dette
kan påvirke lokalklimaet - for eksempel ved mer frostrø-
yk. Plante- og dyreliv vil kunne bli påvirket av disse kli-
maforandringene. Den største virkningen på planteliv og
dyreliv vil likevel komme gjennom neddemming av area-
ler til magasin, og stor variasjon av vannstanden i maga-
siner og elver. Under disse forholdene vil mange organis-
mer i vassdragene bli sterkt redusert i antall. Dette vil
igjen gå ut over fiskearter som lever av disse dyra, slik at
bestandene blir sterkt redusert eller forsvinner helt. Area-
ler som blir demt ned går tapt som leveområder for man-
ge plante- og dyrearter. Vannkraftutbygging medfører
store naturinngrep både ved produksjon av elektrisitet og
distribusjon (kraftlinjer) slik at verdien til de berørte
områder blir redusert. En spesiell risiko ved bygging av
dammer er faren for dambrudd. På den andre siden kan
vassdragsregulering føre til kontroll med oversvømmel-
ser og fungere som flomsikring. Sammenlignet med bruk
av fossile energikilder har vannkraft den fordel at ressur-
sen er fornybar og at produksjonen ikke medfører direkte
forurensing av luft, vann eller jord.

Bolgelunft. Bevegelsesenergien i bølger kan utnyttes til å
produsere elektrisitet. Det finnes to hovedprinsipper for
produksjon av bølgekraft. Det første går ut på å utnytte
bevegelsesenergien til å komprimere luft som igjen kan
drive en generator. Teknisk kan et slikt anlegg utføres
som en bøye festet til sjøbunnen med en arm slik at bøyen
kan bevege seg vertikalt langs armen. Alternativt kan en
betongkonstruksjon plasseres på havbunnen slik at vann-
søylen kan svinge inne i den. Det andre hovedprinsippet
går ut på å fokusere bølgene ved hjelp av betongkonstruk-
sjoner på havbunnen i et bestemt mønster et stykke fra
kysten. Bølgehøyden vil da gradvis bli større mot kysten
i fokuseringsområdet slik at bølgene kan fylle et magasin
15-30 m over havflaten. Når vannet renner ut igjen kan
det drive en turbin koplet til en generator. Utnyttelse av
bølgekraft krever en åpen kyststrekning. Rundt et anlegg
må det opprettes en sikkerhetssone for å beskytte anlegge-
ne og hindre kollisjoner med fiskefartøyer og annen kyst-
trafikk.

Bølgekraft er ikke lønnsomt d utnytte i stor skala i dag.
Ved utvikling av en bedre teknologi i framtida, og eventu-
elt med høyere energipriser, kan noen kyststrekninger i
Norge være aktuelle for produksjon av bølgekraft. Anslag
på produksjonskostnad for bølgekraft ligger mellom 50
og 80 øre/kWh, men er svært usikre (Stortingsmelding
nr. 38, 1986-87).

Utbygging av bølgekraftverk i større skala vil legge beslag
på store kystarealer og vil legge restriksjoner på bruken
av arealene til andre formål, som fiske og båttrafikk.
Imidlertid kan noen typer anlegg kanskje kombineres
med oppdrettsanlegg for fisk. Noe areal på land må bru-
kes til transformatorstasjoner og ledninger. Miljøvirknin-
gene av et kraftverk bygd etter fokuseringsprinsippet vil
ventelig være større enn for kraftverk bygd etter luft-
komprimeringsprinsippet. Bølgekraftanlegg vil kunne
forstyrre plante- og dyreliv i sjøen. Blandingen av bunn-
vannet med øvre vannlag kan bli påvirket slik at plank-
tonproduksjonen blir forstyrret. Når bølgemønsteret blir
forandret vil dette påvirke strandvegetasjonen.
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Havstrømmer representerer store mengder bevegelsesen-
ergi. Ved hjelp av en saktegående turbin og en generator
kan det produseres elektrisitet fra havstrømmer med an-
legg forankret på havbunnen eller i land. Energipotensia-
let er større desto større og raskere havstrømmen er.

Det er ikke lønnsomt å utnytte havstrømmer til energi-
produksjon med dagens energipriser og teknologi.

Energiproduksjon fra havstrømmer vil påvirke hav-
strømmene og kan ha konsekvenser for liv i havet og gi
klimaforandringer. Selve anlegget kan også direkte påvir-
ke liv i havet.

Fordampingskraftverk benytter solas evne til å fordampe
vann. En fjord eller en bukt sperres med en demning. Når
sola har fordampet så mye vann at overflaten blir en del
lavere enn havflaten utenfor demningen kan havvann
tappes inn gjennom en turbin som kan drive en generator
og produsere strøm. Et fordampingskraftverk kan bare
ligge i strøk med sterk og stabil sol. Forholdene ligger
derfor ikke så godt til rette for slike i Norge.

Fordampingslcraftverk er ikke økonomisk lønnsomt å
utnytte i dag.

Miljøkonsekvensene av et fordampingskraftverk i større
skala vil være store. På grunn av fordampingen av hav-
vann vil det bli en oppkonsentrering av salt i vannet.
Dette og demningens hindring av fisk og andre organis-
mers vandring vil virke forstyrrende på økosystemene i
området.

Varmepumper fungerer omtrent motsatt av et kjøleskap.
Varme produseres ved å la en væske med lavt kokepunkt
fordampe og kjøle ned et passende medium, som kan
være sjøvann, ferskvann, avløpsvann, jord eller luft. Når
kjølevæsken etterpå kondenseres avgir den varmeenergi.
Til å drive varmepumpen trengs det høyverdig energi, for
eksempel elektrisitet. Avhengig av temperaturdifferansen
mellom boligen og varmemediet kan en varmepumpe
produsere 2-10 ganger mer varmeenergi enn tilført elek-
trisk energi. Den kan brukes til oppvarming av bygnin-
ger. I Norge ligger forholdene godt til rette for utnytting
av energi fra varmepumper, med stor elektrisitetsproduk-
sjon, en lang fyringssesong og en lang kyststrekning med
mildt klima og god tilgang til en varmekilde med høy
kvalitet, nemlig sjøvann.

Varmepumper kan gi et betydelig bidrag til norsk energi-
forsyning. Ifølge beregninger fra NTH kan energireserven
være på 18-54 PJ (5-15 TWh) (Stortingsmelding nr. 38,
1986-87). Det er installert varmepumper i noen større
bygg. Pr. 1.1.87 utgjorde varmeproduksjonen fra disse
anleggene 4 PJ (1 TWh) (Stortingsmelding nr. 38,
1986-87).

Utnyttelse av sjøvarme vil kjøle ned sjøvannet. Nedkjø-
ling vil også skje ved bruk av andre varmemedier. Med
mindre utbyggelsen skjer i svært stor skala vil virkningen
på temperaturen i varmemediene bli så liten at miljøkon-
sekvensene blir små. Selve anleggene kan forstyrre dyre-
liv til en viss grad. Kjølevæsken som blir brukt i anlegge-
ne kan frigjøre gasser som bryter ned ozonlaget i atmos-
færen, dersom denne ikke blir samlet opp ved kassering
av gamle anlegg.

og salt vann strømme på hver sin side av en membran
vil det bli generert en elektrisk strøm gjennom mem-
branen. Flere membraner kan bygges sammen til en mo-
dul, og mange moduler til et helt kraftverk. Et slikt kraft-
verk må plasseres i sjøen utenfor et elveutløp.

Saltkraftverk er ikke lønnsomt å utnytte i dag, men vide-
reutvikling av teknologien og høyere energipriser kan gjø-
re energikilden interessant på bestemte lokaliteter dersom
membranutgiftene reduseres.

Den viktigste miljøeffekten av et saltkraftverk er beslag-
leggelsen av sjøareal utenfor elvemunningen. Anlegget vil
i dette området kunne virke forstyrrende på fisk og dyre-
liv.

Temperaturgradientenergi. Elektrisitet kan genereres ved
å utnytte temperaturforskjellen mellom varmt overflate-
vann i havet og kaldt vann dypere nede. To ulike prinsip-
per kan benyttes. I det ene fordamper det varme sjøvan-
net en væske med lavt kokepunkt, og dampen driver en
turbin koplet til en generator. Væsken kondenseres ved
hjelp av det kalde havvannet som pumpes opp fra 600 -
1000 meters dyp. I det andre fordampes det varme hav-
vannet selv i et kammer med lavt trykk. Dampen driver
en turbin og kondenseres deretter ved hjelp av det kalde
vannet. Det er nødvendig med en temperaturforskjell
mellom det varme og kalde vannet på 20°C for d oppnå
en tilstrekkelig effektivitet på et temperaturgradient--
kraftverk. Dette begrenser utnyttelsen av denne energikil-
den til tropiske farvann

Temperaturgradient-energi er ikke lønnsomt å utnytte
idag. Ved videreutvikling av teknologien og høyere ener-
gipriser kan denne energikilden bli interessant i tropiske
farvann med større dyp.

Utnyttelse av temperaturgradient-energi kan påvirke
havstrømmer og varmebalansen i havet. Dette kan igjen
påvirke klimaet. Dyre- og planteliv kan bli forstyrret.

Gravitasjonsenergi - Tidevannskraftverk

Tidevann kan utnyttes til energiproduksjon ved å sperre
av en fjord eller havbukt og la vannet renne tilbake gjenn-
om en turbin som driver en generator som produserer
strøm. Det er gravitasjonsenergien til sola, jorda og må-
nen som utnyttes. Effektiviteten til et tidevannskraftverk
vil avhenge av tidevannsforskjellen. Denne kan bli 5 -
10 m, og enkelte steder opp til 20 m. I Norge er den mid-
lere tidevannsforskjell på opptil 2 m, mens høyeste obser-
vasjon de siste 12 år er på nesten 5 m.

I dag er det for dyrt å produsere elektrisitet ved hjelp av
tidevannet. Tidevannsverk må ha en betydelig størrelse
for å bli interessante. I La Rance i Nord-Frankrike er det
bygget et tidevannsverk. Tidevannsforskjellen er der i
gjennomsnitt på 8,5 m.

Et tidevannsverk vil påvirke vannstrømmen i havbukta
eller fjorden. Dette kan forstyrre fisk og dyreliv i om-
rådet. Utskiftningen av vannmasser i en fjord kan bli re-
dusert slik at konsentrasjonen av forurensinger øker.
Arealet vil til en viss grad bli båndlagt, slik at for eksem-
pel båtferdsel i området blir hindret.

Jordrotasjonsenergi - Syklogenerator
Saltkraftverk utnytter forskjellen i saltkonsentrasjon i
vann til energiproduksjon. Ved å la tynne lag av ferskt En syklogenerator kan tappe jordens rotasjonsenergi (Co-
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riofis kraft) og bruke solenergi. Luften nederst i en stor
sylinder (generator) blir varmet opp av sola, gjerne ved
hjelp av glassvegger. Den oppvarmede lufta vil stige opp
i en spiralformet bane på grunn av jordrotasjonen og få
stadig høyere hastighet. I den øverste delen av generato-
ren vil lufta komme opp i store hastigheter - som en
kunstig syklon - og kan drive en turbin og strømgenera-
tor. Soloppvarmingen må skape en temperaturdifferanse
mellom nedre og øvre del på 50°C. Effektiviteten stiger
med hoyden på generatoren. En høyde på minst 300 m
kan være nødvendig. I en annen type generator blir luften
øverst kjølt ned ved hjelp av et kjøleaggregat slik at den
kommer i en spiralformet rotasjon nedover og kan drive
en turbin i bunnen.Denne type generator kan arbeide
uavhengig av solenergi og kan bygges mindre enn først-
nevnte type.

Syklogenerator-energi er for dyr å produsere med dagens
teknologi og energipriser.

En syklogenerator vil ha ra miljøeffekter bortsett fra at
den vil beslaglegge store arealer.

Jordvarme

Jordkloden har et stort varmeinnhold. Den viktigste var-
mekilden er nedbryting av radioaktive stoffer. I gjennom-
snitt stiger temperaturen innover i jordskorpa med 15°-
30°C pr. km. Jordvarme er lettest å utnytte i jordas vul-
kanske soner, f.eks. på Island, New Zealand og i Califor-
nia. Stort sett kan jordvarme bare benyttes til oppvar-
mingsformål. Dette krever en vanntemperatur på minst
40°C. Jordvarmen kan utnyttes på to måter. «Våt» jord-
varme består i tapping av varme kilder. Kilden kan da
etter hvert tørke ut. Vannet kan eventuelt pumpes tilbake
i grunnen, eller det kan brukes en varmeveksler som tar
opp varme uten at vannet forlater grunnen. «Tørn> jord-
varme består i å ta varmeenergi fra varme, tørre bergarter
ved å bore to dype hull i bergarten og pumpe kaldt vann
ned det ene hullet. Det oppvarmede vannet kan da pum-
pes opp av det andre hullet. I begge tilfeller vil det varme-
reservoaret man benytter etter hvert gå tomt, selv om det
er en mindre fornying av varmen. Jordvarme på mindre
dyp, 1 - 1,5 km (20- 30°C), kan brukes som varmereser-
voar for varmepumpe.

I dag er det ikke økonomisk interessant å utnytte jordvar-
me i Norge.

Utnyttelse av våt jordvarme har store miljømessige
ulemper. Kildevannet inneholder ofte store mengder sal-
ter og slipper ut store mengder giftige gasser, f. eks. hydro-
gensulfid (H 2S). Svovelutslippet kan bli høyere enn for
et tilsvarende kraftverk drevet med kull. Utpumpingen
av vann kan også føre til at grunnen synker. Miljøulempe-
ne kan reduseres ved å pumpe vannet tilbake i grunnen
og gjennomføre rensing av gassutslippene.
Ved bruk av varmeveksler i grunnen eller varmepumpe
vil miljøproblemene bli sterkt redusert. Ved torr jordvar-
me er miljøproblemet vesentlig støy fra anlegget.
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5. SKOG
Kapitlet gir en oversikt over skogressursene i Norge med beskrivelse av de ulike skogstypene.
Det presenteres også tall fra ressursregnskapet for skog som viser størrelsen på skogbestanden,
avvirkningen av skog og bruken av skogproduktene.

Skogen kan betraktes både som en økonomisk og økolo-
gisk ressurs. Trevirke, særlig eik, sto for mye av den fors-
te eksporten fra Norge. Foredling og industriell anvendel-
se har økt verdien av tømmerstokken, og eksportverdien
av treforedlingsprodukter ble bare overskredet av olje- og
gasseksporten i verdi i 1987. I økologisk sammenheng er
skogen blant de mest varierte økosystemene, fra de rikes-
te edellauvskogene til de fattigste furumoene.

5.1 SKOGEN I NORGE

Det foreligger ulike opplysninger over det totale skogarea-
let i Norge, men variasjonene er likevel ikke store Lands-
skogstakseringens oppgaver brukes ofte, og denne omfat-
ter Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buske-
rud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-
Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Det totale
skogarealet i disse fylkene er 116 132 km 2, hvorav nesten
halvparten, 59 345 km 2, er produktiv skog, se tabell 5.1.
Det foreligger ikke oppgaver over skogarealet over bar-
skoggrensen.

Tabell 5.1. Totalt skogareal etter markslag i takserte fyl-
ker. Km 2 Total forest land by type of vegetation in apprai-
sed counties. Km 2

Vegetasjonstype
Type of vegetation

Areal, km 2

Area, km2

Totalt skogareal under barskog-
grensen Total forest area below
the coniferous forest line 116 132

Produktiv skog Productive forest 	 59 345
Trebevokst impediment
Unproductive forest 10 259
Lauv-, gran- og furumyr Broad-
leaved-, spruce- and pinebogs 	 5 208
Starr og mosemyr
Sedge and moss bogs 	 7 568
Annet areal Other area 	 33 752 1

1) Medregnet ferskvann Freshwater included.

Kilde: Landskogstakseringen 1964-76 og 1981-83 Sour-
ce: National Forest Survey 1964-76 and 1981-83.

Skogareal refererer seg vanligvis til det produktive skog-
arealet under barskogsgrensen. Inkludert alle fylkene, og-
så de som ikke omfattes av landsskogtakseringen, utgjør
dette 66 598 km 2 som er 21,7 prosent av landarealet i
Norge. Tabell 5.2 viser den fylkesvise fordelingen av pro-
duktivt skogareal. Oppgavene fra landsskogtakseringen
angir noe lavere verdier enn oppgavene fra Statens Kart-
verk og SSB, landbrukstellinga på grunn av en noe annen
vurderingsmetode.

5.2. Produktivt skogareal. Fylke. Km 2 og prosent
av fylkets totalareal Productive forest land. County. Km 2

and per cent of total area of the county

Fylke County Km2 Prosent
Per cent

Km2

I alt Total 	 66 598 1 21,7 55 375 2

Østfold 2 283 3,4 2 087
Akershus og Oslo 	 3 124 4,7 2 986
Hedmark 	 12 663 19,0 11 377
Oppland 	 6 269 9,4 6 076
Buskerud 	 5 462 8,2 5 204
Vestfold 1 215 1,8 1 100
Telemark 	 4 754 7,2 5 069
Aust-Agder 	 3 041 4,6 3 096
Vest-Agder 	 2 036 3,1 1 966
Rogaland 	 893 1,3 682
Hordaland 	 2 116 3,2 1 764
Sogn og Fjordane 	 2 270 3,4 ..
Møre og Romsdal 	 2 424 3,6 2 080
Sør-Trøndelag 	 3 993 6,0 3 014
Nord-Trøndelag 	 5 763 8,6 5 013
Nordland 	 4 510 6,8 3 861
Troms 2 931 4,4
Finnmark 	 845 1,2

Kilder: 1) Norges geografiske oppmåling (Statens kart-
verk) og Landbrukstellinga 1979, 2) Landskogtakseringen
1964-76 og 1981 -83 Sources: I) Norwegian Mapping
Authority and Census of Agriculture and Forestry 1979 2)
The National Forest Survey of Norway 1964-76 and
1981-83.
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Hedmark skiller seg ut som det største skogfylket med
12 663 km 2 produktivt skogareal, som er 19 prosent av
tot alarealet. Også Buskerud, Oppland, Telemark og Nord-
Trøndelag er store skogfylker. Skogfattige fylker er på den
an nen side Vestfold, Rogaland og Finnmark, som alle har
mindre enn 2 prosent av totalarealet dekket av produktiv
skog.

Fordelingen av det produktive skogarealet pd de ulike
skogregionene viser at ca. 50 prosent ligger på Østlandet,
mens mellom 10 og 15 prosent ligger i hver av regionene
Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord—Norge.

Produktivt skogareal etter bonitet og hogstklasser. Boni-
teten er et uttrykk for skogens maksimale produksjonsev-
ne, eller potensielle produksjon under gitte betingelser.
Bonitetsklasse 1 og 2 vil si høy bonitet, 3 og 4 middels
bonitet og 5 lav bonitet. Bare 1/5 av det produktive skog-
arealet i Norge har høy bonitet, mens 4/5 er av middels
til lav bonitet, se figur 5.1. Dette er delvis betinget av for-
delingen av jordsmonn, se kapittel 2.3. Store arealer be-
står av lite næringsrikt og grunt podsoljordsmonn, som
naturlig ikke gir grunnlag for en høyproduksjonsevne.
Mens ca. 2/3 av det produktive skogarealet på Vestlandet
består av høy bonitet er den tilsvarende andelen på Øst-
landet og Sørlandet ca. 1/5. I Trøndelag og Nord—Norge
derimot, er forholdet motsatt. Over 50 prosent av skog-
arealet består av lav bonitet.

Figur 5.1. Fordeling av skogarealet på bonitetsklasser.
Prosent Distribution of forest land by site quality classes.
Per cent

Hogstklassene gir uttrykk for skogens alderstrinn. Ung-
skog klassifiseres til hogstklasse 1 og 2, produksjonsskog
til klasse 3 og 4 og gammel skog til klasse 5, se figur 5.2.
Andelen gammel skog av det produktive skogarealet i
Norge er meget høy, ca. 1/4, mens andelen produksjons-
skog er tilsvarende lav. Ca. 1/3 av skogen i Trøndelag og
Nord—Norge er gammel skog. Den store andelen gammel
skog skyldes at avvirkningen har vært liten gjennom
mange tiår. Dette har flere årsaker, men eiendomsfor-
hold, tradisjoner innen skognæringen og dessuten at store
deler av gammelskogen ligger innen områder med lav til
middels produksjonsevne (Trøndelag og Nord—Norge),
har trolig stor betydning. Mye av skogen er dessuten
vanskelig tilgjengelig.

Figur 5.2. Fordeling av skogarealet på hogstklasser. Pro-
sent Distribution offorest land by felling classes. Per cent
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National Forest Survey 1964- 76 and 1981 -83

Fordelingen av skogarealet på de enkelte treslag i de tak-
serte fylkene er vist i tabell 5.3.

Granskogen utgjør over 1/3 av det produktive skogarea-
let i Norge, mens furuskogen dekker ca. 1/5 av skogarea-
let Samlet dekker barskogene ca. 3/4 av det produktive
skogarealet i Norge, mens lauvskogarealet under barskog-
grensen dekker ca. 13 prosent. Inkludert lauvskogen over
barskogen omfatter lauvskogen ca. 30 prosent av landets
skogsmark, med bjørka som det dominerende treslaget.

Barskogen

Bartrærne, gran (Picea abies) og furu (Pinus silvestris), er
de vanligste skogdannende trær i Norge. Gran og furu
regnes for å være klimakstreslag i våre skogsamfunn, dvs.
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Tabell 5.3. Produktivt skogareal etter treslag 1 . Km 2 og
prosent Productive forest land by species of tree I. Km 2

and per cent

Km Prosent
Per cent

I alt	 Total 	 55 375 100,0

Granskog Spruce forest 	 20 627 37,3
Furuskog Pine forest 	 11 341 20,5
Barblandingsskog
Mixed coniferous forest 	 8 077 14,6
Bartredominert blandings-
skog Mixed forest domi-
nated by coniferous sp. 	 7 983 14,4
Lauvtredominert blandings-
skog Mixes forest domi-
nated by broadleaved sp. 	 2 484 4,5
Lauvskog
Broadleaved forest 	 4 863 8,8

1) Unntatt areal under forynging Except area for rejuve-
nation.

Kilde: Landskogstakseringen 1964-76 og 1981-83 Sour-
ce: National Forest Survey 1964- 76 and 1981 -83

at disse artene dominerer når skogøkosystemet har stabi-
lisert seg. Forekomstene er delvis klimatisk betinget, men
mulig også historisk ved at artene ikke har rukket å eta-
blere seg i området etter siste istid. Utenom de dyrkede
arealene dekker barskogen store deler av Østlandet og
Sørlandet. På Vestlandet forekommer ikke gran naturlig,
men store arealer er plantet til med gran. I Nord—Norge
finnes det barskog av betydning bare i Nordland.

Vegetasjonstypene i barskog varierer fra fattige furumoer
med lav og mose i bunnvegetasjonen, til rikere jords-
monn med økt innslag av gran, bærlyng og urter. En stor
del av barskogen i Norge er kulturskog plantet til med
gran, som gir andre økologiske forhold sammenliknet
med naturlige barskoger i Norge. Store grantrær med
kraftig barmasse skygger for lyset slik at bare plantearter
med lite krav til lys trives. Skogbunnen virker derfor ofte
livløs i eldre kulturskoger.

Lauvskog

Lauvskogen i Norge kan deles inn i følgende grupper:

—edellauvskog
—bjørk og annen lauvtrevegetasjon
—fjellbjørkeskogen

Edellauvtrærne er en gruppe lauvtre som i Norge fore-
kommer omkring Oslofjorden og et belte langs kysten til
Trøndelag. Disse forekomstene representerer for flere av
trærne den nordlige vekstgrensen. Til de edle lauvtrærne
regnes vanligvis bøk, eik, lind, ask, lønn, alm, svartor og
hassel. Figur 5.3 viser utbredelsen av hver enkelt art. Ta-
bell 5.4 viser krav til gjennomsnittlig sommertemperatur
(juni—september) hos de samme artene. (Hultén, 1971).

Tabell 5.4. Edellauvtrærnes krav til gjennomsnittlig som-
mertemperatur 1 . °C Mean summer temperature require-
ments of some broad leaved tree species I .°C

Tresort	 Tree species °C

Bøk (Fagus silvatica) 	 13,4
Eik (Quercus robur) 	 12,6
Lønn (Acer plantanoides) 	 12,5
Lind (Tilia cordata) 	 12,5
Ask (Fraxinus excelsior) 	 12,4
Svartor (Alnus glutinosa) 12,4
Alm (Ulmus glabra) 	 11,2

1) Middeltemperatur for juni til og med september Mean
temperature from June to September.

KildelSource. Hultén, 1971.

Det er nær sammenheng mellom artenes temperaturkrav
og nordlige utbredelse. Generelt forekommer artene leng-
re nord jo lavere kravet til sommertemperatur er. Men
dette mønstret er ikke entydig, og det må bety at også
andre faktorer er avgjørende for disse trærnes utbredelse.
Dessuten kan en del forekomster ikke karakteriseres som
bestand. Enkelte steder finnes bare få individer, hvorav
en del har blitt plantet.

Bøk har høyest temperaturkrav, 13,4°C, og er et de mest
karakteristiske treslag innen nemoral sone. Sterk vinter-
kulde og sen vår er trolig begrensende faktorer for ut-
bredelsen. Det antas at bøken ennå ikke har nådd sin
nordlige utbredelsesgrense. Dette skyldes at den vandret
relativt seint inn i landet. I Norge er utbredelsen av bøk
begrenset til små lokaliteter i kystområdet fra Botne til
Grimstad.

Sommereik er med et temperaturkrav på 12,6°C et av
de vanligste edellauvtrærne i Agderfylkene. Den danner
iblant blandingsskog med furu. Vintereik vokser mer
spredt i kyststrøk fra Oslofjorden til Nordfjord. I motset-
ning til sommereik blir lauvet sittende på om vinteren.

De andre edellauvtrærne har en langt stone utbredelse,
spesielt alm og hassel, som strekker seg langt inn i landet
og dessuten så langt nord som til Steigen (hassel) og Bei-
arn (alm) i Nordland fylke.

Bjørk er det dominerende lauvtreslaget i Norge regnet
både i areal og volum. Men det er store geografiske varia-
sjoner. I Agderfylkene er ca. 25 prosent eik og i Vestfold
ca. 20 prosent bøk, mens innslaget av osp er særlig stort
i Telemark og Sørlandsfylkene. Lengre nord i landet er
det imidlertid bjørka som dominerer. I de tre nordligste
fylkene er bjørka det vanligste skogdannende tre og utgjør
i volum over 90 prosent av lauvtremassen.

Den subalpine fjellbjørkeskogen strekker seg fra barskogs-
grensen til den klimatiske skoggrensen. Den klimatiske
skoggrensen er grensen for hvor høyt skogen går mot fjel-
let. Figur 5.4 viser skoggrensens nivå i Norge. Skoggren-
sen strekker seg lengre mot hoyden i indre strøk av landet
enn i kystområdene, men ph Vestlandet dekker den en
bredere sone i fjellsidene. Mot nord faller skoggrensen
slik at den i Finnmark ligger ved havets nivå. I fjellbjørke-
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Figur 5.3. Utbredelsen av noen edellauvtrær i Norge Distribution of some broadleaved tree species in Norway

Kilde/Source: Hultén, 1971.
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skogen er vanlig bjørk (Betula pubescens spp. tortuosa) det
dominerende treslaget. Den har kraftig vegetativ forme-
ring og konkurrerer ut bartrærne i hoyden og mot nord.
Som skogdannende tre går gran og furu omtrent 150 me-
ter lavere enn bjørk.

Figur 5.4. Skoggrensens høyde over havet i Norge. M.o.h.
Altitude of the forest line in Norway. Meters above sea level

Kildel Source-. Dahl, 1978.

5.2 SKOGREGNSKAPET

Skogbalanse

Med skogbalanse menes forholdet mellom tilvekst og
avgang av skog i en viss periode (Nordisk Skogunion,
1978). Samtidig viser skogbalansen det totale virkesforrå-
det i den stående skogen.

Oppgaver over den stående kubikkmassen så langt til-
bake som til 1920, viser at det har vært en jamn økning
i virkesforrådet i hele perioden fram til i dag (se Miljøsta-
tistikk 1983). I perioden 1970-1986, har den totale ståen-
de kubikkmassen økt fra ca. 530 millioner fm 3 (kubikk-
meter fast mål) regnet med bark i 1970 til ca. 630 millio-
ner fm 3 i 1986, se figur 5.5. Disse tallene er beregnet med
utgangspunkt i antatt virkesforråd av alle trær i 1970.

Figur 5.5 viser også utviklingen i stående kubikkmasse
for gran, furu og lauv. Virkesforrådet av lauv har økt med
ca. 50 millioner fm 3, eller over 50 prosent. Den sterke
økningen i virkesforrådet av lauvtrær skyldes først og
fremst den store tilveksten av særlig bjørk på flater som
har blitt snauhogd etter krigen og fram til i dag.

Virkesforrådet av furu har økt fra ca. 160 millioner fm 3

i 1970 til over 200 millioner fm 3 i 1986. Dette tilsvarer

en økning på 25 prosent. For gran er økningen mindre. I
1986 var den totale kubikkmassen av gran ca. 280 millio-
ner fm 3, mot ca. 270 millioner fm 3 i 1970.

Figur 5.5. Total stående kubikkmasse 1 i norske skoger.
1970-1986. Millioner fm 3 med bark Total growing stock
I in Norwegian forests. 1970-1986. Million m 3 solid wood
over bark

1) Beregning av total stående kubikkmasse er i hovedsak
basert på materiale fra Landsskogtakseringen Estimation
of total growing stock is mainly based on data from the
National Forest Survey.

Kilde: SSB, Ressursregnskap for skog Source: CBS, Forest
Accounts.

Avvirkning

Endringer av det totale virkesforrådet er først og fremst
bestemt av forholdet mellom avvirkning og tilvekst. I til-
legg kommer naturlig avgang, som innebærer at trærne
dør før de utnyttes. Naturlig avgang kan skyldes alder,
tørke, vindfelling, insekt- og råteangrep mm.

Avvirkningen i de norske skogene varierer fra dr til dr.
Svingninger i avvirkningen fra et år til et annet har fore-
kommet gjennom store deler av perioden etter første ver-
denskrig. Også i perioden 1971-1986 har det vært sving-
ninger, jf. figur 5.6, som viser den totale avvirkningen
regnet med bark fordelt på gran, furu og lauv. Figuren
viser at den årlige totale avvirkningen de siste drene har
ligget noe i overkant av 10 millioner fm 3 regnet med
bark.

Som det framgår av figur 5.6, er det særlig avvirkningen
av gran og furu som har vist de største svingningene. I
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1981 var avvirkningen av gran nesten 9 millioner fm 3 ,

som er 25 prosent mer enn det årlige gjennomsnittet for
perioden 1971-1986. Den store avvirkningen i 1981
skyldtes først og fremst forsert avvirkning som følge av
barkbilleangrep.

Avvirkningen av lauvtrevirke har vært økende i hele pe-
rioden. Dette skyldes økt bruk av ved til brensel i hus-
holdningene (Se neste avsnitt). Lauvtrevirke utgjør den
største delen av avvirkningen til ved.

Figur 5.6. Total avvirkning i norske skoger. 1971-1986.
Millioner fm 3 med bark Total roundwood cut in Nor-
wegian forests. 1971-1986. Million m 3 solid wood over
bark

tas å være virke avvirket til brensel, mens resten er riv-
ningsmaterialer, skrapvirke og hogstavfall.

Figur 5.7. Forbruk av ved til brensel i private hushold-
ninger. 1960-1987. Millioner fm 3 Fuelwood consumption
in private households. 1960 - 1987. Million m 3 solid wood

3.0

2.5

Forbruk Use

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986

Kilde: Ressursregnskap for skog Source: CBS, Forest Ac-
counts.

Den totale avvirkningen består av avvirkning til salg og
industriell produksjon, avvirkning til brensel i hushold-
ningene og avvirkning til bruk på gårdene i form av byg-
ningsmaterialer o.l. Omkring 85 prosent av den totale
avvirkningen går til salg og industriell produksjon, og det
er særlig denne delen av den totale avvirkningen som
varierer fra år til år. Av kvantumet som avvirkes for salg,
utgjør virke av gran ca. 75 prosent. Omkring 20 prosent
er furu, mens resten er lauv.

Bruk av ved til brensel.
Bruk av ved til brensel i private husholdninger har økt
sterkt de siste årene. Fra d utgjøre ca. 2,6 millioner fm 3

i 1960, sank forbruket til noe over 1 millioner fm 3 i 1973.
I tida etter oljekrisen i 1973 og fram til i dag har imid-
lertid vedforbruket økt jevnt. Figur 5.7 viser vedforbru-
ket i perioden 1960-1987. 11987 var forbruket over 2,2
millioner fm 3. Omkring 60 prosent av vedforbruket an-

Kilde: Rosland, 1982 og Ressursregnskap for skog Source:
Ros/and, 1982 and CBS Forest Accounts.

Bruk av skogprodukter

Bruken av trefiber i Norge er vist i figur 5.8. Figuren viser
flyten av trefiber fra skogen, gjennom foredling i skogin-
dustrien til sluttbruk i sektorer som f eks. bygg— og an-
legg, møbelindustri og private husholdninger. Figuren
viser dessuten import og eksport av trefiber fra utlandet.

Litt under halvparten av det tømmeret som går inn i in-
dustrien går til sagbrukene. Sagbrukenes andel av indu-
striens forbruk har imidlertid avtatt med ca. fire prosent-
enheter siden 1979, jf. Miljøstatistikk 1979. En del av
tømmeret eksporteres, mens resten benyttes sammen
med flis fra sagbrukene som råstoff i produksjonen av
spon— og trefiberplater, tremasse og cellulose.

Den norske produksjonen av tremasse og cellulose går til
innenlandsk papirproduksjon og eksport. 11979 utgjorde
eksporten av tremasse og cellulose litt over 40 prosent av
produksjonen, mens andelen i 1985 var ca. 37 prosent.

Produksjonen av spon— og trefiberplater er en liten del
av den norske skogindustrien. Den trebaserte plateindu-
strien benytter flis og bakhon fra sagbrukene og tømmer
som rdstoff. Ca. 85 prosent av plateindustriens produk-
sjon går til innenlands bruk. Denne andelen er den sam-
me som i 1979.
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Av den totale produksjonen i skogindustrien går omkring
halvparten til eksport, papir og kartong inkludert.

Deponering av bark og treavfall

I tillegg til at skogindustrien har store utslipp til luft og
vann (se kapittel 9 og 10), deponerer den også betydlige
mengder bark og treavfall på land. Deponeringen pd land
har imidlertid avtatt i omfang siden begynnelsen av 70--
tallet.

1 1972 ble det fra ulike sektorer i skogindustrien deponert
nesten 230 000 tonn bark og treavfall, målt i tørrvekt, se
fig ur 5.9. Tilsvarende tall for 1983 var ca. 80 000 tonn,
som er en reduksjon på nesten 65 prosent.

I hele perioden 1972-1983 har sagbrukene og høvleriene
stått for mer enn 50 prosent av den samlede deponerin-
gen i skogindustrien. Deponeringen i denne sektoren er
imidlertid redusert med over 60 prosent i dette tids-
rommet.

Den viktigste årsaken til at deponeringen har avtatt i hele
skogindustrien er at bark og treavfall har fått alternative
anvendelser. Bark blir i økende grad anvendt som energi-
kilde i bedriftenes egne anlegg. For celluloseindustrien er
det anslått at produksjonen av energi til eget bruk basert
på brenning av avlut fra celluloseproduksjonen samt
brenning av bark representerte en teoretisk brennverdi i
1983 på mellom 1,5 og 2,0 TWh (SSB, 1985). Av dette
utgjorde imidlertid brenning av avlut den største andelen.

Treavfall som for en stor del består av ulike kvaliteter av
flis fra sagbruk og høvlerier er i økende grad blitt tatt i
bruk som et råstoff i framstillingen av spon- og trefiber-
plater. I dag blir deler av det treavfallet som tidligere ville
ha blitt deponert betraktet som en fullverdig innsatsfak-
tor i treforedlingsindustrien på linje med vanlig tømmer.

Referanser:

Dahl, E. (1978): Økologi. Kompendium Landbruksbok-
handelen NLH As,	 ,

Hultén, E. (1971): Atlas över växternas utbredning i Nor-
den. Stockhom 1971

Nordisk Skogunion (1978): Skogs- och virkesbalansen i
Finland, Norge och Sverige,
Jønkøping

Rosland, A. (1982): Forbruk av fast brensel i hushold-
ninger 1960-1980. Rapport nr. 82/11. Statistisk Sentral-
byrå, Oslo-Kongsvinger

SS B (Statistisk Sentralbyrå) (1984): NOS Landbrukstel-
j ing 1979. Hefte I, eigedomstilhøve - arealressursar, Os-
lo-Kongsvinger

SSB (1985): Naturressurser og miljø 1984. Rapp. nr. 85/1

Figur 5.9. Deponering på land av bark og treavfall i skog-
industrien. 1972-1983. 1000 tonn tørrvekt Land depositi-
on of bark and woodwaste from the forest industry. 19 72-
1983. 1000 tons dry weight

II Saging og høvling Sowing and planing

Produksjon av tremasse Product/on of mechanical pulp

El Produksjon av cellulose Production of chemical pulp
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Kilde: SSB, Ressursregnskap for skog Source: CBS, Forest
Accounts.
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6. PLANTELIV
Kapitlet om planteliv gir oversikt over truede, sjeldne og fredete plantearter i Norge. Artene er
klassifisert i truethetskategorier. Videre gjennomgås økologiske trekk ved truede og sjeldne vege-
tasjonstyper, og hvilken innsats som er gjort i Norge og Norden for vern av planter og vegetasjons-
typer

6.1 TRUETE OG SJELDNE PLANTEARTER

Plantenes økologi, utbredelse og voksekrav

De aller fleste av våre sjeldne planter vokser enten pd sin
klimatiske grense i Norge, eller har ennå ikke rukket å
spre seg over hele landet. En truet art i Norge er ikke nød-
vendigvis truet i Norden forøvrig. Norge har et svært
variert klima i forhold til sin størrelse. Det skilles vanlig-
vis mellom følgende grupper av planter i Norge etter ut-
bredelsesmønsteret (Høiland, 1985):

1. Vestlige eller oseaniske; planter som krever en mild
vinter, men som samtidig klarer seg med en kjølig som-
mer.

2. Sørlig—sørøstlige eller varmekjære; planter som krever
en varm sommer og samtidig ikke liker for kald vinter.

3. Nordlige eller arktiske; planter som krever en relativt
varm sommer og som også ser ut til å kreve en kald vin-
ter (kanskje pga. frøspiring).

Trusler for de truete planteartene

Tabell 6.1 viser de ulike truselfaktorene etter hvor mange
truete arter de berører, og antallet undersøkte lokaliteter
som er berørt av den aktuelle truselfaktoren fra en under-
søkelse i Nord—Norge (Hoiland, 1986).

Omtrent halvparten av de truete artene er (eller har vært)
truet av industri—, vei—, og boligbygging på en eller flere
av sine lokaliteter. Andre trusler er inngrep som endrer
fuktighetsforholdene på voksestedet, dvs. drenering av
myr, endring av vannstand, dammer etc.

Plantesamlere er også en alvorlig trussel for sjeldne plan-
tearter. Plantebytteforeninger har verdsatt arter etter ska-
la fra 1 til 100. Blant de artene som idag anses som ut-
dødd er altaihaukeskjegg (Crepis multicaulis) som var
verdsatt til 100 poeng på denne skalaen (Halvorsen,
1984).

Trusselfaktorer som er av mer lokal betydning er for-
urensning fra landbruket og moderne skogsdrift med sto-
re flatehogster. Endring av det gamle kulturlandskapet
pga. nye driftsformer har medført tilbakegang av endel
arter som idag betraktes som sjeldne.

De truete planteartene er stort sett varmekj ære og næring-
skrevende arter med sitt naturlige utbredelsesområde i
de beste jord— og skogbruksområdene.

Tabell 6.1. Truselfaktorer etter hvor mange truete arter
og lokaliteter de berører i Nord—Norge Plant endangering
factors by number of species and localities endangered in
Northern Norway

Arter
	 Lokaliteter

Truselfaktor	 Species 
	

Localities 
Endangering factor	 An-	 Pro- An- Pro-

tall sent tall sent
Num- Per Num- Per
ber cent ber cent

Vassdragsregulering
Hydropower developm 	 6 18 11 11
Utbygging Development 	 6 18 12 12
Plukking og samling
Picking and collect. 	 6 18 7 7

Gjengroing Overgrow. 4 12 7 7
Forurensning Pollut. 	 3 9 2 2
Naturlige svingninger
Natural variations 	 3 9 10 10
Elveforbygning
River flood protect. 	 2 6 3 3
Oppdyrking Cultivat. 	 2 6 3 3
Utfylling Dumping 	 1 3 2 2
Hogst Felling 	 1 3 1 1
Overbeiting
Overgrazing 	 1 3 3 3
Tilplantning Planting 	 0 0 1 1
Ukjent Unknown 	 3 9 2 2

Kilde/Source: Høiland, 1986.

Hvorfor verne truete plantearter?

Det er flere grunner til å ta vare på truete arter:

* Verdien av å bevare genotypene (den informasjonen
som ligger bevart i artenes arvestoff). Mange arter kan ha
egenskaper som vi ikke kjenner nytten av idag, men kan
komme til nytte senere. Ved å ta vare naturens samlede
mengde arvestoff vil naturen være bedre rustet til å takle
framtidige endringer i miljøet. Det genetiske arvestoffet i
ville arter bidrar med milliarder av kroner årlig til ver-
densøkonomien i form av bedre avlingstyper, nye medisi-
ner og råmaterialer til industrien.

* Artenes betydning for naturopplevelse og rekreasjon.



94	 6. PLANTELIV

* Vitenskapelig interesse. Mange truete arter er idag nær
sn utbredelsesgrense og forekommer dessuten ofte i
sjeldne, ekstreme eller utsatte vegetasjonstyper.

* Naturens mangfold blir mindre når en art forsvinner fra
vår flora.

* Bevaring av endemiske arter (arter som bare forekom-
mer på et bestemt sted i hele verden).

TI ruethetskategorier

Den internasjonale naturvernunion (IUCN) inndeler
planter og dyr i følgende truethetskategorier (Halvorsen,
1984).

0 — antatt utdødd. Arter som er funnet, men som idag
ikke har noen intakte, naturlige voksesteder.

1 — akutt truet. Arter som er i tilbakegang, har få intakte
voksesteder og liten reproduserende populasjon. Alle
voksesteder er truet av inngrep.

2 — sårbar. Arter som er i tilbakegang, men som har rela-
tivt mange voksesteder og/eller større reproduserende
populasjon, eller som har få voksesteder hvorav enkelte
ikke er truet av inngrep og/eller liten reproduserende po-
pulasjon.

3 — sjelden. Arter som har få lokaliteter og relativt liten
reproduserende populasjon, men som ikke faller inn i
noen av kategoriene 1 eller 2 fordi de ikke er direkte truet
av inngrep og/eller er i tilbakegang.

4— hensynskrevende. Arter med relativt stor totalpopula-
sjon, men som er i tilbakegang, og som ved fortsatte inn-
grep kan bli truet.

Med en truet art menes en art som tilhører en av katego-
riene 0, 1 eller 2, med en utsatt art menes en art som er
plassert i en av kategoriene 0-4.

Truete og sjeldne arter i Norge

Tabell 6.2 og 6.3 viser oversikt over plantearter i Sør— og
Nord—Norge fordelt på truethetskategorier. Klassifiserin-
gene av norske plantearter i truethetsklasser er foretatt i
1982 og 1985.

Nærmere beskrivelse av noen truete arter

Dvergtistel (Cirsium acaule) (kategori 1). Dvergtistel til-
hører kurvplantefamilien (se figur 6.1) og er lett å skille
fra de øvrige artene av slekten fordi den er lavvokst. Den-
ne planten trives best i kalkfuruskog og i tilgrensende
åpen kalktørrengvegetasjon med tørt og sommervarmt
klima.

1 1982 fant man igjen arten som forlengst var erklært ut-
død i Norge. Dvergtistel var bare kjent fra Ulvøya i Oslo
(Halvorsen, Evje og Iversen, 1984). Forekomsten pd Ulv-
øya må tolkes som en istidsoverlevning (relikt) etter et
større utbredelsesområde.

Russearve (Moehringia lateriflora) (kategori 1) er en gans-
ke uanselig, hvitblomstret art i nellikfamilien. De fleste
funnene av russearve er gjort langs Pasvikelva. Det er
mulig at utbredelsen er klimatisk betinget og at artene

Figur 6.1. Dvergtistel (Cirsium acaule)

Kilde: Halvorsen, Evje og Iversen, 1984 Source: Halvor-
sen, Evje and Iversen, 1984.

krever meget kalde vintre for frøspiring og relativt varme
somre for vekst.

Man finner russearve ved større vassdrag, gjerne ved fuk-
tige steder i bjørkeskog og enger, der den ofte opptrer ved
råtne plantedeler. Planten vokser på lokaliteter der berg-
grunnen vesentlig består av gneisgranitt og er ganske næ-
ringsfattig.

Ut fra registreringer i 1983 (Høiland, 1984), er det klart
at reguleringen har ødelagt forekomstene av russearve
langs Pasvikelva. Russearve må betraktes som truet i
Norge. Arten er i tilbakegang fordi den ikke ser ut til å
kunne sette modent frø i Norge. Den har bare vegetativ
formering. Forekomsten på Prestøya ved Kirkenes er den
eneste lokaliserbare, gjenværende forekomst av arten i
Norge.

Sprikesotgras (Glyseria plicata) (kategori 2) tilhører gras-
familien. Inntil 1979 var heller ikke sprikesøtgras sett
med sikkerhet på flere enn tre lokaliteter; langs kysten av
Østfold, Telemark og Aust—Agder (Halvorsen og Fager-
næs, 1980).

Sprikesøtgras vokser gjeme i grøfter nær vei og på lysåpne
steder som i vegetasjonsperioden har god fuktighetstil-
gang. Arten ansees som kulturbegunstiget og liker vokse-
steder rike pd organisk materiale.

Sprikesøtgras må inntil videre betraktes som sjelden i
Norge, men den er trolig mer utbredt enn tidligere antatt
fordi grasenes utbredelse er lite kjent.

Knottblom (Malaxis monophylla) (kategori 2) er en små-
blomstret orkidé. Denne orkidéen er knyttet til rikmyrer
(se kap. 6.3) som stort sett bare finnes i lavlandsområder
på Østlandet.
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Tabell 6.2. Plantearter i Sør-Norge etter truethetskatego-
rier Plant species in Southern Norway by endangering ca-
tegories

KATEGORI O:

Tabell 6.3. Plantearter i Nord-Norge 1 etter truethetskate-
gorier Plant species in Northern Norway by endangering
categories

KATEGORI 0:

Kvitsmyle
Dverggras

Froskebitt
Klumpandemat
Fettblad
Sandtimotei
Bendeltjønnaks
Leirsoleie
Stor vasskjeks
Kløverert
Sveltkløver
Smivendelrot

KATEGORI 1:

Sibirstjerne
Soleiegro
Vasskjeks
Dvergmarinøkkel
Parykk-knoppurt
Raggarve
Dvergtistel
Fjøreknapp
Spiss-siv
Mjukt havfrugras
Hestekjørvel
Tridbregne
Kvitmure
Flatsivaks
Svensk asal

KATEGORI 2:

Stilkvasshår
Vipestarr
Hartmansstarr
Kjempestarr
Rød skogfrue
Bittergrønn
Stormarihand
Myrflangre
Strandtistel
Gul hornvalmue
Sprikesøtgras
Honningblom
Flytegro
Knottblom
Kam-marimjelle
Svartkurle
Kjempesoleie
Kjempehøymo!
Skoghøymo!
Flytesivaks
Bustsivaks
Jærtistel
Sumpdylle
Stor andemat
Ertevikke
Lodnefiol

Aira caryophyllea
Coleanthus subtilis
Groenlandia densa
Hydrocharis morsus -ranae
Lemna gibba
Liparis loeselii
Phyleum arenarium
Potamogeton zosteri f olius
Ranunculus hederaceus
Sium latifolium
Tetra gonolobus maritimus
Trifolium micranthum
Valeriana dioica

Aster sibiricus
Badellia ranunculoides
Berula erecta
Botrychium simplex
Centaurea phrygia
Cerastium brachypetalum
Cirsium acaule
Cotula coronopifolia
Juncus acutiflorus
Najas flexilis
Oenanthe aquatica
Pilularia globulifera
Potentilla rupestris
Scir pus corn pressus
Sorbus intermedia

Callitriche brutia
Carex extensa
Carex hartmani
Carex riparia
Cephalanthera rubra
Chimaphila umbellata
Dactylorhiza praetermissa
Epipactis palustris
Eryngium maritimum
Glaucium flavum
Glyceria plicata
Herminium monorchis
Luronium natans
Malaxis monophylla
Melampyrum cristatum
Nigritella nigra
Ranunculus lingua
Rumex hydrolaphatum
Rumex sanguineus
Scir pus fluitans
Scir pus setaceus
Serratula tinctoria
Sonchus palustris
Spirodela polyrrhiza
Vicia pisiformis
Viola hirta

Roegneria fibrosa
Carex stylosa
Crepis multicaulis

Arctophila fulva
Poa arctica subs p.
tromsensis
Pou arctica subs p.
micro glumis
Moehringia lateri flora
Stellaria hebecalyx
Melandrium angustiflorum
Silene tatarica
Papaver laestadianum
Papaver radicatum subs p.
sub globosum
Papaver radicatum subs p.
avkoense
Rorippa islandica
Ribes nigrum
Genista tinctoria
Oxytro pis deflexa subs p.
norvegica
Polemonium borelae
Senecio inte grifolius
Sentaurea phrygia

Potamogeton rutilus
Potamogeton vaginatus
Trisetum subalpestre
Nigritella nigra
Papaver lapponicum subs p.
scandinavicum
Papaver dahlianum
Draba cinerea
Isatis tinctoria
Braya pur purascens
Hippuris tetraphylla
Hip puns lanceolata
Mimulus guttatus
Galium pumilum subs p.
normanii

Russekveke
Griffelstarr
Altajhaukeskjegg

KATEGORI 1:

Hengegras
Tromsrapp

Russearve
"Russestjerneblom"
Småjonsokblom
Tartarsmelle
Læstadiusvalmue

Avkovvalmue

Islandskarse
Solbær
Fargegnist
Masimjelt

Polarflokk
Finnmarkssvineblom
Parykk-knoppurt

KATEGORI 2:

Stivtjønnaks
Sliretjønnaks
Kveinhavre
Svartkurle
Talvikvalmue

Svalbardvalmue
Grårublom
Vaid
Purpurkarse
Korshesterumpe
Brakkhesterumpe
Gjøglerblom
"Helgelandsmaure"

1) Fylkene Nordland, Troms og Finnmark The counties
Nordland, Troms and Finnmark.

Kilde/Source: Høiland, 1986.

Utbredelsesmønstert tyder på at arten setter spesielle
krav til klimaet. Den finnes i relativt tørre, sommervar-
me områder hvor det er godt snødekke om vinteren. Fin-
nestedene er konsentrert innenfor Oslo—feltets kambrosi-
lurbergarter. Forekomstene er som regel sparsomme og
ikke årvisse. Mange tidligere voksesteder er ødelagt. Ar-
ten regnes som truet fordi den gjerne vokser i tettbefolk-
ende områdm To av lokalitetene er fredet og flere er fore-
slått fredet.

Kilde/Source: Halvorsen, 1984.
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Strandtistel (Eryngium maritimum) (kategori 2) er en art
soin har gått sterkt tilbake i nyere tid. Utbredelsen i Nor-
ge er sørlig, fra Oslofjorden til Jæren, med hovedfore-
komst på Lista.

Strandtistelens naturlige voksested er i sanddynelandska-
pet. Den stiller krav til sommertemperaturen og til fakto-
rer som har tilknytning til vekstsesongens lengde.

Den dramatiske tilbakegangen skyldes to forhold. Artens
utseende med de grove, meget kvasse piggene gjør at den
raskt fjernes på steder som besøkes av turister. Den økte
turismen medfører økt slitasje ved tråkk, hyttebygging og
annen mennneskelig aktivitet. Strandtistel regnes som en
svært sårbar art.

Svartkurle (Nigritella nigra) (kategori 2) har en særegen
nordisk utbredelse, og det diskuteres om den er en istids-
overlevning. Svartkurle finnes i lavalpine områder pd
kallcrik grunn. Den har vært begunstiget av fedrift og flere
av voksestedene har grodd igjen da husdyrholdet opphør-
te. Arten har store krav til lysinnstråling og blir lett «ut-
konkurrert» av høyere planter der disse får vokse fram.

6.2 FREDETE ARTER I NORGE

I Norge er det bare 4 arter som er totalfredet (Osthagen,
1984), men flere arter er fredet innen avgrensede om-
råder, såkalte plantefredningområder, f.eks. fredningene
på Dovrefjell, Helin og i Saltdal (Høiland, 1985a). Figur
6.2 viser tegninger av de 4 fredete artene og figur 6.3 viser
disse artenes utbredelse.

Misteltein (Viscum album) er en treaktig, halvsnyltende
plante som vokser på lind, lønn, rogn og visse typer frukt-
trær. Etter gammel skikk setter man en kvast misteltein i
vinduet innunder jul eller i døråpningen under nyttårs-
festen.

Misteltein ble fredet over hele landet i 1956. Dette var
den første landsomfattende artsfredning av en plante i
Norge. Vertstreet var ikke omfattet av denne fredningen.
1 1976 ble fredningen erstattet med en ny som også omfat-
tet mistelteinens levested.

Med sin begrensede utbredelse i tett befolkede områder
var mistelteinen svært sårbar. Den er meget varmekjær
og finnes i midtre deler av Oslofjorden. Fredningen av
mistelteinen er nasjonalt begrunnet; for å ta vare på en
interessant og skattet del ay norsk flora. Mistelteinen er
på nordgrensen av sitt utbredelsesområde. I Norden har
den spredte voksesteder og internasjonalt sett er den ikke
truet. Nyere undersokelser av bestandsutviklingen (Hal-
vorsen, 1984) viser at arten er i gruppe 4 — hensynskrev-
ende.

Sibirstjerne (Aster sibiricus) ble første gang funnet på
Tamnes ved Aursunden. Senere ble den også funnet ved
Sakrisvoll og i 1915 ble eksemplarene pd begge lokalitete-
ne fredet. 11921 ble imidlertid fredningen ved Aursunden
opphevet til fordel for den forestående reguleringen.

Botaniske foreninger foreslo at plantene skulle flyttes til
voksestedet til en annen sjelden plante som vokste uten-
for oppdemningsområdet. 11922 ble «de til enhver tid
voksende eksemplarer av sibirstjerne pd Sakrisvoll og
Tamnes» fredet mot innsamling og ødeleggelse.

Sibirstjernen ble totalfredet i 1981. Samtidig ble sibirstjer-
nens viktigste voksested, Sakrisodden, fredet som plante-
fredningsområde. Sibirstjernen har sitt hovedutbredelses-
område i Ost—Asia. Plantene ved Aursunden er i dag ar-
tens eneste naturlige voksested i Vest—Europa.

Sibirstjerne er naturlig knyttet til naken strand og grus i
soner som oversvømmes om våren og tørrlegges utpå
sommeren. Få planter er tilpasset slike voksesteder, og
de få som finnes tåler ikke konkurranse fra andre arter.

Forekomstene ved Aursunden er idag helt avhengige av
skjøtselstiltak som regelmessig fjerning av andre planter
fra voksestedet, kunstig vanning i tørkeperioder og forsik-
tig gjødsling i sommerhalvåret.

Masimjelt (Oxytropis deflexa) ble fredet i 1983. Masim-
jelt er en konkurransesvak plante bundet til sterkt hellen-
de rasmarker på kalkrik grunn. Den finnes på to vokseste-
der langs Altavassdraget.

Purpurkarse (Braya purpuracsens) ble også fredet i 1983.
Denne er også en konkurransesvak plante bundet til vege-
tasjonsfattige lokaliteter på ustabil, kalkrik grus o.l. Ved
siden av sine naturlige voksesteder i åpen rasmark, fore-
kommer den også på veikanter o.l.

Figur 6.3. Utbredelsen av de fredete planteartene i Norge
Distribution of protected plant species in Norway

Kilde/Source: Osthagen, 1984.

6.3 TRUETE OG SJELDNE VEGETASJONSTYPER

Det er ikke bare enkeltarter, men også hele vegetasj ons-
typer som er i ferd med å bli sjeldne i Norge. Noen av
de mest utsatte vegetasjonstypene i Norge idag er rik-
myr, kalkbakkeenger, flommarkskog, sanddynevegeta-
sjon, kalkfuruskog og utslåttenger. Truete vegetasjonsty-
per beskrives gjerne gjennom hvor mange truete og ut-
satte arter som vokser der (se tabell 6.4).



6. PLANTELIV
	 97

Figur 6.2. Fredete plantearter i Norge Protected plant species in Norway

Masimjelt (Oxytropis deflexa). Purpurkarse (Braya purpurascens).

Misteltein (Viscum album). Sibirstjerne (Aster sibiricus).

Kilde/Source: Osthagen, 1984.
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l'abell 6.4. Vegetasjonstyper med utsatte og truete arter i
Nord-Norge Vegetation types with vulnerable and endan-
gered species in Northern Norway

Utsatt
Vulnerable

Truet
Endangered

Vegetasjonstype An- Pro- An- Pro-
Type of vegetation tall sent tall sent

Num- Per Num- Per
ber cent ber cent

Fjellvegetasjon
Alpine vegetation 	 19 22 5 15
Elvekantvegetasjon
River bank veget. 	 12 14 7 21
Myr og fukteng
Bogs and meadows 	 11 15 1 3
Ferskvannsvegetasjon
Freshwater veget. 	 10 12 4 12
Tørreng, berg og hei
Dry meadow, hill
and moor 	 9 10 4 12
Vegetasjon på
rasmark og morene
Vegetation on rock-
slides and moraine 	 8 9 6 18
Kulturbetinget lokalitet
Vegetation on culti-
vated localities 5 6 4 12
Veget. på havstrand
Vegetation on
ocean shores 	 4 5 2 6
Bjørkeskog
Birch forest 	 3 3 0 0
Edellauvskog
Broadleaved forest 	 2 2 0 0
Barskog
Coniferous forest 	 2 2 0 0

1) Inkludert elver, bekker og vegetasjon i tilknytning til
vann Including rivers, creeks and vegetation connected to
water

Kilde/Source: Høiland, 1986.

Artsvern kontra biotopvern

Rene artsfredninger vil som regel ikke være tilstrekkelig
til å sikre en arts eksistens. En artsfredning vil ikke sikre
en art mot indirekte virkninger, f.eks. utrasninger som
følge av vassdragsreguleringer. Fredete arter er kun sikret
for fremtiden hvis de blir forvaltet på en skikkelig mate.

Det er viktig at det framtidige naturvern konsentreres
mer om områdefredninger med vidtgående vern av vok-
sestedet og iverksettelse av skjøtsels- og overvakingstil-
tak (se avsnitt om sibirstjerne).

Et hovedpunkt i norsk og nordisk naturvernstrategi er
imidlertid å bevare naturens mangfold ved aktive forvalt-
ningstiltak. Det nordiske handlingsprogrammet for truete
planter og dyr i Norden går inn for sikring av artene etter
fredningene, se beskrivelse av nordisk innsats.

Rikmyr har i tillegg til nedbørvann også tilførsel av vann
som har vært i kontakt med mineraljord og har derfor
høyere næringsinnhold. Disse myrene har vanligvis

pH-verdier over 6,0 og ekstrem-rikmyrer kan ha
pH-verdier opptil 7,0.

Rikmyrer finnes i sentrale deler av Østlandet, på Jæren,
i sentrale fjellstrøk og i Trøndelag. I Nord-Norge er kalk-
rikt jordsmonn vanlig over store deler.

De har vanligvis et mye høyere artsantall enn de fattigere
myrene, og på en rikmyr kan det finnes over 100 forskjel-
lige karplantearter. En lang rekke arter er typiske for rik-
myr. Karakterisering av myrer gjøres gjerne ved d bruke
mosene.

Ellers preges rikmyrene av grasvekstene, og da særlig av
starrartene. Noen rilcmyrsamfunn har også et betydelig
innslag med orkidéer, f.eks. blodmarihand (Dactylorhiza
cruenta), fjellmarihand (D. pseudocordigera), brudespore
(Gymnadenia conopsea) og svartkurle (Nigritella nigra).

Forekomst av rikmyrer er stort sett i områder med kalk-
rik mineraljord. For at rikmyrene skal bestå som rikmyr
er det nødvendig at det ikke skjer noen rask torvaldcumu-
lering som hindrer det kalkrike grunnvannet i d na plante-
røttene. De største rikmyrsarealene finnes der torvalcku-
muleringen er dårlig og torvdannelse hindres av over-
svømmelser i snøsmeltingsperioden.

I det tidligere jordbruket ble utmarksarealene sterkt ut-
nyttet ved husdyrbeite, slatt og seterbruk. Områder med
rik vegetasjon gir produktive beite- og slåttemarker og
ble sterkt utnyttet.

Hosting av den naturlige vegetasjonen er ikke lengre
lønnsom og myrene grates for å øke produksjonen. Med
effektive metoder for tørrlegging av myr blir det mer og
mer vanlig å benytte myrene til byggeområder, idretts-
og parkanlegg osv.

Totalt er ca. 4000 km 2 myr eller 20-25 prosent av myr-
arealet under skoggrensen grøftet (Moen, 1985). Det fin-
nes store myrarealer av middels bonitet som er nesten li-
ke godt egnet til jordbruksformål som rikmyrer. Ved en
bevisst landbruks- og naturvernpolitikk kan en spare rik-
myrene og derved bevare artsdiversiteten.

Kalkbakkeenger (tørrbakker). Få vegetasjonstyper i Nor-
ge kan framvise større farge- og artsrikdom enn tørr-
bakkesamfunnene. Denne vegetasjonstypen er sjelden i
Norge, den finnes pd enkelte lokaliteter fra Langesund-
Skiens-området i sør til Mjøsa-området i nord. Ton-
bakkene er lysåpne og forekommer hovedsakelig på kalk-
rik grunn.

En liten, men eksklusiv gruppe planter som kun finnes
på tørrbakker i indre Oslofjord, er de varmekj ære artene
bakkekløver (Trifolium montanum), dvergtistel (Cirsium
acaule) og oslosildre (Saxifraga osloensis). Av disse plan-
tene regnes dvergtistel som akutt truet (se figur 6.1).

De rike tørrbakkesamfunnene kan hovedsaklig ut fra
økologiske og floristiske forhold grovt inndeles i tre grup-
per: berg- og knaussamfunn, tørrengsamfunn og skog-
kantsamfunn.

Områdene langs og nær Oslofjorden er attraktive om-
råder som i økende grad er utsatt for press fra ulike bru-
kergrupper. Økende friluftsliv, samt anlegg av veier og
parker er en trussel mot disse plantesamfunnene som er
slitasjesvake og sårbare for trakk og ferdsel.
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Flommarkskog. Trass i at Norge har mange vassdrag, har
vi lite flommark. Med «flommark» menes flatt land i og
rundt elver og som oversvømmes periodevis og noen-
lunde regelmessig. Til flommark regnes dessuten mark
som vanligvis ikke oversvømmes, men hvor grunnvann-
speilet påvirkes av vannstandsvingninger i elva (Frem-
stad, 1985). De største elveslettene har vi langs hoved-
vassdragene på Østlandet, i Trøndelag, Troms og Finn-
mark.

Bare ganske få arter er «bundet» til flommarkskog som
miljø, dvs, at vi bare finner dem langs elver med sterkt
vekslende vannføring. Enkelte flommarksarter har fått
anvendelse som pryd— og nyttevekster, bl.a. pil— og pop-
pelarter som pga. rask vekst plantes for produksjon av
trevirke.

Figur 6.5. Dannelse av dynelandskap ved eroderende
prosesser Dune-landscape formed by eroding processes

Dyneranden vandrer

I Norge er det bare tre forvedete arter som er bundet til
flommark: klåved (Myricaria germanicka), duggpil (Salix
daphnoides) og mandelpil (Salix triandra). Disse er ut-
pregete pionerarter som koloniserer og stabiliserer løs-
masser avsatt i og ved elveleiet. Ved endring i miljøfor-
holdene kan det komme inn mer konkurransesterke arter
som gråor (Alnus incana), svartvier (Salix nigricans) og
hegg (Prunus padus), eller også bjørk (Betula subsp.).

Gråor—heggeskog er det siste leddet i utviklingen fra pio-
nerkratt til stabil flommarkskog. Hvert dr avvirkes gråor-
-heggeskog til fordel for granplanting, oppdyrking eller
utvinning av flisvirke. Dette medfører skader spesielt for
fuglelivet.

Trusler for flommarkvegetasjonen er vannkraftutbyg-
ging, landbruk (grøfting, drenering, forbygning), samferd-
sel, utbygging av industri, masseuttak m.m. Flommarker
faller utenom betegnelsene «våtmark» og «edelløvskog»
og har ikke blitt trukket inn i verneplaner for vassdrag.

Sanddynevegetasjon. Det som særkjenner sanddyneland-
skapet som økosystem, er dets dynamikk. Ikke noe annet
naturlig økosystem i lavlandet i Norge er sd utsatt for for-
andringer og bevegelser. Vegetasjonen preges av soner alt
etter hvor etablert eller erodert sanddynelandskapet er.
Figurene 6.4 og 6.5 viser henholdsvis eroderende og opp-
byggende (progressive) prosesser som virker i et dyne-
landskap (Høiland, 1985b).

I Sør—Norge finnes de store sanddynelandskapene på Lis-
ta og Jæren og de litt mindre sanddynene på Karmøy,
Stad og Møre. I Nord-Norge finnes sanddyner først og

Kilde' Source: Høyland, 1985b.

fremst i Troms og Finnmark, og spesielt på Varanger-
halvøya.

Plantesamfunnene på de unge dynene er meget artsfatti-
ge, og ofte består de utelukkende av ett av dynegrasene:
strandkveke (Elytrigia juncea), marehalm (Ammophila
arenaria) eller strandrug (Elymus arenarius). Av og til fin-
nes også spredte innslag av ettårige arter fra tangvollene.

Lenger innover dynene vil andre arter kunne etablere seg:
strandflatbelg (Lathyrus maritimus), åkerdylle (Sonchus
arvensis) og rødsvingel (Festuca rubra var. arenaria). Mot

Figur 6.4. Dannelse av dynelandskap ved progressive prosesser Dune-landscape formed by progressive processes

Vindretning

Kildel Source: Høyland, 1985b.
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utkanten av sanddynelandskapet vil dynegrasheia gro
mer og mer til med humusdekke over sanden. Lyngplan-
ter som røsslyng (Calluna vulgaris) eller krekling (Empet-
rum subsp) vil finne vokseplass her. Siste stadiet i utvik-
lirgen av dynelandskapet vil være etablering av skog som
varierer alt etter landsdelene.

Sanddynelandskapet har mange verneverdier: det repre-
senterer et sjeldent økosystem i Norge med interessante
og instruktive suksesjons— og erosjonsstadier. Det finnes
mange sjeldne arter i sanddynelandskapene. Flere av dem
er så spesialisert at de ikke finnes andre steder: strandtisel
(Eryngium maritimum), sølvmelde (Artiplex laciniata)
og sandskjegg (Corynephorus canescens).

Det mange trusler mot sanddynelandskapene, spesielt i
Sør—Norge. Oppdyrking av de indre delene av sanddyne-
landskap har foregått i utstrakt grad på Jæren. Ved plane-
ring av gamle dyner, slik at grunnvannet lettere nåes samt
gjødsling skapes det gode muligheter for åkerdrift eller
kunsteng og kulturbeite. Det foregår også planting av bar-
trær for å beskytte hus og jordbruksland.

Sanddynevegetasjonen har vist seg å være sårbar overfor
slitasje fra økende friluftsliv; bruk av kjøretøy på stran-
den, campingplasser og hoteller, forsøpling og oljesøl.

Kalkfuruskog. Furu er et lyslcrevende treslag som gjerne
blir skygget ut og utkonkurrert av gran. Kalkfuruskoger
er betinget av kombinasjonen tørke og kalkrikt jords-
monn. Slike forhold finnes særlig i områder med kam-
bro—silurbergarter, spesielt der det er kalkstein og mar-
mor.

Torketålende arter favoriseres i kalkfuruskogen, men og-
så fuktighetslcrevende arter kan inngå. Disse kan være
knyttet til sprekker og forsenkninger med dypere jords-
monn og bedre vanntilgang. De klimatiske forholdene og
kulturpåvirkningene kan variere sterkt, og dette reflekte-
res i den floristiske sammensetningen.

Det er mange forskjellige økologiske artsgrupper som
opptrer sammen i en intim mikromosaikk. I den senere
tid inndeles kalkfuruskoger i typer langs økologiske gradi-
enter som f eks. tørr—fuktig eller rik—fattig framfor innde-
ling etter artsgrupper. Flere geografiske undertyper kan
skilles ut.

Ekstremtørre kalkfuruskoger finnes på steder med eks-
tremt tynt jorddekke, ofte i en sonering mellom åpne
kalkberg og urterike kalkfuruskoger. Disse skogene er ofte
dominert av mjølbær (Arctostaphylos uva —ursi), saue-
svingel (Festuca ovina) og lyse reinlavarter.

Urte— og grasrike kalkfuruskoger er hovedtypen av kalk-
furuskog. Karakteristisk for denne typen er stor artsrik-
dorn og nærmest total dominans av liljekonvall (Conval-
!aria majalis) i Sør— og Midt—Norge. Orkidéer er ofte ri-
kelig til stede, og de urterike kalkfuru—skogene represente-
rer kjernelokalitetene både for rød skogfrue (Cephalant-
hera rubra), flueblomst (Ophrys insectifera) og marisko
(Cypripedium caleolus). Rødflangre (Epipactis atroru-
bens) forekommer nærmest konstant i de urterike kalk-
furuskogene.

Fuktige kalkfuruskoger har tilførsel av sigevann i korte
perioder eller gjennom det meste av vekstsesongen. Arter
som blåtopp (Molinia caerulea) og diverse starrarter (Ca-
rex subsp) knyttet til rikere, fuktigere steder, dominerer.

De fuktige kalkfuruskogene er meget orkidérike, bl.a.
med marisko, skogmarihånd (Dactylorhiza fuchs/i), rød-
flangre, brudespore (Gymnadenia conopsea) og stortve-
blad (Listera ovata).

Kalkfuruskog er en forholdsvis sjelden vegetasjonstype,
og noen av de største forkomstene ligger nær pressom-
råder som bl.a. indre Oslofjord og Grenlandsområdet.
Det moderne skogbruket regnes som en av hovedtruslene
mot kalkfuruskogene. Et fåtalls kalkfuruskoger er fredet
gjennom naturvernloven. Det er viktig å sikre fredning
av denne komplekse og sårbare naturtypen også fordi
denne inneholder en lang rekke av våre sjeldne og sårbare
plantearter.

Utslåttenger. Vegetasjonen i bratte, varme lier på Vest-
landet består av en mosaikk av små skogholt med edel-
lauvskog og åpne partier med artsrike enger.

Artssammensetningen er avhengig av jordbunn, klima og
faste skjøtselsmetoder. Lauvskogslier nær innmark ble
benyttet som vår- og høstbeiteområder. Graset som voks-
te opp i utslåttene mellom beitesesongene ble brukt til
vinterfôr.

Liene gror nå igjen med tett edellauvskog som også er en
verdifull og bevaringsverdig naturtype, men den sjeldne
kulturlandskapstypen forsvinner, se også kapittel 8 om
kulturlandskap.

Utslåttlandskapet på Gjuvsland i Hordaland er foreslått
vernet. Dette er til nå bevart av eiere og brukere av enge-
ne som har hatt forståelse for å bevare denne vegetasjons-
typen.

6.4 VERN AV PLANTER OG VEGETASJONSTY-
PER

Norsk innsats

I både stortingsmeldinger og offentlige utredninger påpe-
kes det at: «vern av truete plante— og dyrearter må være
en prioritert oppgave for naturvernet i Norge» (Stortings-
melding nr. 68, 1980-81, NOU, 1980).

Målsetningene for vern av truete planter i Norge er:

* Å fullføre utredningen av status for sjeldne og truete
plantearter, dvs. lage en ajourført liste over lavlandsarter
samt fjellplanter fordelt på truethetskategorier.

* Opprettelse av et dataarkiv for forekomster av utsatte
plantearter i Norge.

* Utarbeide en plan for sikring og forvaltning av fore-
komster for truete plantearter. En mer langsiktig målset-
ning vil være studier av utsatte plantearters populasj ons-
biologi.

* Opprette en Nordisk genbank

Nordisk innsats

Nordisk Ministerråd har i 1977 og sist i 1981 vurdert
truete planter i Norden. Ministerrådet har kommet med
følgende anbefalinger til de nordiske landene (Nordisk
Ministerråd, 1982):

* Oppfølging av registreringene av status for antatt ut-
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dødde (0), akutt truete (1 ),sårbare (2) og sjeldne (3) arter
med sikte på revisjon hvert 3. år.

* Biotopbeskyttelse: Prioritere beskyttelse for de livsnød-
vendige biotopene til de truete artene.

* Fredningsbestemmelser: Innføre totalfredning av samt-
lige truete arter i Norden.

* Informasjon til jord- og skogbruksinstanser: Øke in-
formasjon til næringer som benytter arealer om nødven-
digheten av å beskytte truete arter i Norden.

* Internasjonal samordning: De nordiske landene bør i
alle internasjonale sammenhenger, der det er spørsmål
om flora og fauna, arbeide for at det tas hensyn til de truer
te artene i Norden.

*Felles nordisk forskning og undersøkelser angående de
akutt truete artene i Norden og deres biotoper.

* Spredning av informasjon om status, utseende og ut-
bredelse om truete arter etterhvert som man får ny kunn-
skap om disse og oppfordring til økt informasjon om de
truete artene samt årsakene til at disse må beskyttes.

* De nordiske landene bør hvert 3. år legge fram for Nor-
disk ministerråd hvilke tiltak som er gjort for å frede de
akutt truete artene i Norden.

Tabell 6.5 viser en oversikt over totalt antall karplanter
og antall truete arter i de nordiske landene.

Tabell 6.5. Totalt antall karplanter og antall truete arter i
de nordiske landend Total number of vascular plant spe-
cies and number of endangered species in the Nordic coun-
tries

Norge Sverige Danmark Finland

I alt Total 	 1500 1600 2476 1350
Truet
Endangered 	 54 47 355 76

1) Norge og Sverige: 1985, Danmark og Finland: 1986
Norway and Sweden: 1985, Denmark and Finland: 1986.

Kilde' Source: ECE, 1987.
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7. DYRELIV
Kapitlet om dyreliv omfatter data om jaktbare dyrearter i Norge og om utviklingen i rovdyrbestan-
den. Videre behandles forvaltningen av de viktigste marine fiskebestandene i norske farvann og
fangsten av laksefisk i elver og i skier, inkludert et avsnitt om oppdrettsnæringen i Norge. Kapit-
let inneholder også avsnitt om biologi og fangst av sel og hval og en oversikt over truede dyrearter
i Norge.

7.1 JAKTBARE ARTER

Viltet omfatter alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfi-
bier og krypdyr. Med jaktbare arter menes de viltarter
som myndighetene åpner for vanlig jakt på. De fleste jakt-
bare arter kjennetegnes ved at de har en eller annen nytte-
verdi (matvilt, pelsvilt). Andre beskattes fordi de opp-
fattes som skadedyr (kråke, trost, flere rovdyr). Et felles-
trekk for alle de jaktbare artene er at de opptrer i tallrike
bestander her i landet. De hører derfor med til den delen
av dyrelivet som befolkningen oftest kommer i kontakt
med.

Viltforvaltningen tar utgangspunkt i Viltlovens formal
om at viltet og viltområdene skal forvaltes på en slik
mate at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.
Enkeltartenes jaktbarhet bygger i første rekke på opplys-
ninger om:

* Betydning som hostingsressurs
* Rekreasjonsverdi
* Bestandssituasj on
* Forhold til primærnæringene

Jakttidene revideres i hovedsak hvert tredje år, mens vur-
deringen av hvilke arter som er jaktbare skjer løpende.
For jaktsesongen 1987-88 er det adgang til å jakte på 16
landpattedyr, hvorav 7 rovpattedyr og 43 fuglearter. Alle
rovfugler er fredet. I tillegg til de jaktbare artene er det
tillatt å felle eller fange en rekke dyr og fuglearter som gjør
skadeverk.

Storviltet representerer en ikke ubetydelig matressurs, og
jakt er dessuten nødvendig for å regulere hjortedyrpopu-

lasjonene. De kommunale viltnemndene, viltkonsulente-
ne hos Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvalt-
ning fastsetter i samråd fellingskvoter for storvilt. Kvote-
ne er basert på lokalt kjennskap til bestandenes utvikling,
eller bestandstellinger der disse er pålitelige.

Jaktstatistikken gir ikke direkte opplysninger om bestan-
den av de enkelte dyreslag. Jaktutbyttet vil alltid avhenge
av en rekke faktorer utover bestandsvariasjoner. Tallet
på felte dyr gir likevel en viss pekepinn om bestandsstør-
relse. Regionale tall fra jaktstatistikken kan dessuten gi
et brukbart bilde av dyreartenes utbredelse i Norge.

Jegere og jaktutovelse

Opprinnelig var jakt en aktivitet som tok sikte på å skaffe
mat til livets opphold. I vår tid har den etter hvert blitt
en meget populær fritidsbeskjeftigelse. Siden 1970 har det
vært en økning i antall registrerte jegere her i landet. De
siste par årene har mer enn 180 000 personer betalt jeger-
avgift (se tabell 7.1). Kvinneandelen er økende, men ut-
gjør fortsatt bare 2 prosent av jegerne.

Regnet i forhold til folketallet er det flest jegere i Nord-
Trøndelag, Hedmark og Sogn og Fjordane. I disse fylkene
løste ca. 20 prosent av mennene over 16 år jegeravgifts-
kort for sesongen 1986-87.

Fra og med 1. april 1986 ble det innført obligatorisk jeger-
prove. I løpet av jaktåret 1986-87 var det 3 500 personer
som besto proven.

Tabell 7.1. Jegere som løste jegeravgiftskort. 1982/83-1986/87 Hunters buying hunting tax cards 1982/83-1986/87

Kjønn Sex 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87

I alt	 Total 	 145 000 139 000 152 000 188 000 180 000

Menn Males 	 137 500 149 700 183 800 176 300
Kvinner Females	 1 500 2 300 4 200 3 700

Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.
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Tabell 7.2. Andel av jegerne som planla ulike former for jaktutovelse. 1981/82-1985/86. Prosent Percentage of hunters
planning different kinds of hunt. 1981/82-1985/86

Jaktår	 Småviltjakt
	

Elgjakt
	

Villrein-	 Hjortejakt
	

Rådyrjakt
Hunting	 Small game

	
Moose
	

jakt
	

Red deer
	

Roe deer
year
	

hunting
	

hunting
	

Wild rein-	 hunting
	

hunting
deer hunting

1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86

Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.

Tabell 7.3. Storviltjakt. 1986. Fylke Big game hunting. 1986. County

El g Moose
	

Hjort Red deer 	Villrein Wild reindeer 

Fylke
County

Til-	 Felt	 Fel-	 Til-
latt	 Num- 	 lings-	 latt
felt	 ber	 pro-	 felt
Licen- felled sent	 Licen-
ces	 Per 	 ces
issued 	 cent 	 issued

Felt	 Fel-	 Til-
Num-	 lings-	 latt
ber	 pro-	 felt
felled sent	 Licen-

Per	 ces
cent	 issued

Felt	 Fel-
Num- lings-
ber 	 pro-
felled	 sent

Per
cent

Hele landet
The whole country 	 32 406 25 511 79 20 735 9 732 47 13 032 6 706 51

Østfold 1 677 1 372 82 21 2 10 - -
Akershus 1 610 1 339 83 - _ _ - _ _
Oslo 53 47 89 - _ _ - _ _
Hedmark 8 609 6 541 76 108 6 6 1 665 933 56
Oppland 2 361 2 000 85 261 60 23 1 936 1 175 61
Buskerud 1 558 1 349 87 104 6 6 1 386 408 29
Vestfold 737 659 89 16 1 6 - _ _
Telemark 2 188 1 912 87 115 4 3 1 985 866 44
Aust-Agder 	 1 911 1 719 90 - _ _ 1 206 784 65
Vest-Agder 	 1 662 1 497 90 - _ _ 190 77 41
Rogaland 71 40 56 1 077 422 39 505 313 62
Hordaland 46 20 43 4 235 2 124 50 1 427 752 53
Sogn og Fjordane 	 26 12 46 6 178 3 390 55 1 227 493 40
More og Romsdal 	 244 139 57 6 012 2 638 44 471 181 38
Sør-Trøndelag 	 2 364 1 726 73 2 206 991 45 1 034 724 70
Nord-Trøndelag 	 4 254 3 050 72 402 88 22 - _ _
Nordland 2 029 1 406 69 - _ _ - _ _
Troms 758 549 72 - _ _ - _ _
Finnmark 248 134 54 - _ _ - _ _

Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.
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Tabell 7.2 viser hvilke typer jaktutovelse jegerne plan-
legger forste gang de loser jegeravgiftskort. SSB's utvalg-
stellinger over utbyttet av småviltjakten etter jaktårets
slutt viser at 50-60 prosent av kortløserne driver småvilt-
jakt med utbytte av én eller flere arter.

Storvilt

Betegnelsen storvilt brukes her om hjortedyrartene elg,
hjort, villrein og rådyr. Bestanden av hjortedyr har stort
sett okt etter krigen, og avskytningen viste særlig sterk
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Figur 7.1. Avskytning av hjortedyr. 1960-1986 Big game
felled. 1960-1986
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Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.

økning fra begynnelsen av 1970-tallet til et stykke inn på
1980-tallet (se figur 7.1). Dette henger blant annet sam-
men med følgende faktorer:

* Rettet avskytning på elg, hjort og villrein, dvs , at fel-
lingskvotene er blitt fordelt på alder og kjønn på en slik
måte at produksjonen øker

* Endret skogsdrift med større innslag av hogstflater og
oppslag av lauvtre har ført til bedre næringstilgang, spesi-
elt for elgen.

* Mindre konkurranse fra husdyr på utmarksbeite

* Hjortedyrene har stadig utvidet sitt utbredelsesområde.
Dette gjelder særlig rådyr, men også elg og hjort

Tabell 7.3 viser hvordan fellingstallene for hjortevilt for-
deler seg på fylkene.

Figur 7.2. Elgens utbredelse i Norge Distribution of moose
in Norway

Kilde' Source: Reimers, 1984.

Elg (Alces akes). Den norske elgstammen økte dramatisk
gjennom 1970-årene og fram til først i 1980-årene. Usikre
anslag på elgbestandens størrelse før jakten 1986 tydet på
noe over 100 000 dyr (Direktoratet for naturforvaltning
(DN)). Elgen er utbredt i alle landets fylker (se figur 7.2),
men har høyest tetthet på Østlandet, i Agderfylkene og i
Trøndelag. I enkelte kommuner har avskytningen på
1980-tallet vært oppe i 10 dyr i sesongen pr. km 2 skog-
og myrareal. På grunn av beiteskader på skog og innmark
har en i mange områder, spesielt på Østlandet, bevisst
tatt sikte på å redusere veksten i elgbestanden ved å øke
avskytningen sterkt. I fylkene omkring Oslofjorden (Øst-
fold, Vestfold og Akershus/Oslo) har dette i neste omgang
ført til avtagende fellingstall gjennom de siste 3-4 år.
Fram til 1986 har denne regionale nedgangen blitt opp-

1111111111111111111111111ff 	

Hjort Red deer



7. DYRELIV	 105

Tabell 7.4. Storviltjakt. Antall felte dyr og kjøttutbytte'. 1982-1986 Big game hunting. Number of animals felled and
yield of meat'. 1982 - 1986

Art	 Species 1982 1983	 1984 1985 1986

Antall Number

Elg Moose 22 542 24 184	 24 959 25 372 25 511
Hjort Red deer 	 8 436 9 320	 9 832 10 644 9 732
Villrein Wild reindeer 	 11 457 16 069	 12 626 10 357 6 706

Beregnet vekt Estimated weight

Elg Moose 3 518 3 728	 3 840 3 841 3 842
Hjort Red deer 	 609 666	 699 740 681
Villrein Wild reindeer 	 413 563	 440 357 237

1) Slaktevekt (tonn) Dressed weight (tons).

Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.

veid av fortsatt økende fellingstall i andre deler av landet
(særlig Agderfylkene, Trøndelag og Nord-Norge).

Målt etter slaktevekt er elgen den desidert viktigste viltart
i Norge. Den representerer mellom 70 og 75 prosent av
storviltets samlede slaktevekt (se tabell 7.4). I forhold til
alt matvilt, utgjør elgen fortsatt mer enn 60 prosent.

Figur 7.3. Hjortens utbredelse i Norge Distribution of red
deer in Norway

Kilde/Source: Reimers, 1984.

I forskningsprogrammet «Elg - skog - samfunn», som ble
startet opp i 1984, tar viltforskere fra flere miljøer sikte
på å øke kunnskapen om næringstilgang, beiteutnyttelse
og skade/nytteverdi vis d vis landbruk/jaktutøvelse. Bei-
teforholdene for elg varierer sterkt fra region til region,
og kan gi seg utslag i fOrinntaket om vinteren. Dersom
tørrvekten settes til 50 prosent av våtvekten, vil ei elgku
i Gausdal, Oppland normalt spise 8-10 kg kvist pr. døgn
mot 13-15 kg i Hobøl, Østfold (Sæther m.fl, 1987).

Hjort (Cervus elaphus). Hjorten er i første rekke utbredt
langs vestkysten fra Rogaland til Trøndelag, med tyngde-
punkt i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Den opp-
trer også spredt i de fleste Østlandsfylker, men under jak-
ta felles det her sjelden mer enn 5-10 dyr pr. år i hvert
fylke. Den totale utbredelsen i Norge går fram av figur
7.3.

Basert på fellingsstatistikk, oppgaver over irregulær av-
gang og kjennskap til hjortestammens kjønnssammenset-
ning og reproduksjonsrater finnes det i dag gode holde-
punkter for å beregne bestandsstørrelsen. 1 1986 ble host-
bestanden av hjort før jakta estimert til 55 000 dyr (Lang-
vatn, 1988).

Figur 7.1 viser den sterke og uavbrutte økningen i fel-
lingstallet på hjort fra 1971 (2 700) til 1985 (10 600). En
del av forklaringen på nedgangen til 9 700 felte dyr i 1986
er at den harde vinteren 1985-86 førte til uvanlig høy
dødelighet i hjortebestanden.

Villrein (Rangifer tarandus). Villreinen var tidligere ut-
bredt i alle norske fjellstrøk. Fra 1700-tallet ble bestande-
ne kraftig redusert, og i dag har vi spredte populasjoner i
fjellene i Sør-Norge, på strekningen Setesdalsheiene i sør
til Forelhogna i nord (figur 7.4). Den norske villreinen
regnes som en egen underart. Figur 7.5 viser utbredelsen
av villrein og tamrein i Skandinavia. På Svalbard finnes
det forøvrig ca. 10-12 000 Svalbardrein, som er en små-
vokst slektning tilpasset livet i Arktis.
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Figur 7.4. Villreinens utbredelse i Norge Distribution of
wild reindeer in Norway

Kilde/Source Reimers, 1984.

Villreinen opptrer i flokk og i oversiktlig terreng. Det er
derfor, i motsetning til våre øvrige hjortedyr, noe mer
overkommelig å ha oversikt over bestandsstørrelsen. To-
taltallet på dyr i Sør-Norge økte fra 30-35 000 vinterdyr
i forste halvdel av 1970-årene til 40-45 000 vinterdyr i
1983. I vårt viktigste villreinområde, Hardangervidda,
var beitegrunnlaget da sterkt nedslitt, og det rekordhøye
fellingstallet for 1983 (se figur 7.1) skyldes en bevisst be-
standsreduksjon i dette området. I 1986/87 ble vinter-
bestanden Sør-Norge estimert til 33 000 dyr.

Rådyr (Capreolus capreolus). Med unntak av de midtre
deler av Vestlandet opptrer rådyret i dag med faste be-
stander i alle fylker sør for Saltfjellet. Nord for Bodø og
opp til Finnmark forekommer rådyr fortsatt mest som
streifdyr (figur 7.6).

Statistisk Sentralbyrå har i de senere årene hatt problemer
med å komme fram til pålitelige fellingstall for rådyr. Det
er imidlertid hevet over tvil at avskytningen (med unntak
av enkelte år) har økt sterkt fra 1972 og fram til midten
av 1980-årene. Etter all sannsynlighet har avskytningen
kommet opp i 20-25 000 dyr pr. dr.

Viltskader

Samtidig med veksten i hjortedyrbestandene har skader
på skog og innmark, trafikkskader og andre ulemper hatt
økende omfang. Figur 7.7 viser hvordan hjortedyrenes

Figur 7.5. Utbredelse av villrein og tamrein i Skandinavia
Distribution of wild reindeer and domestic reindeer in
Scandinavia

Kildel Source: DVF.

Figur 7.6. Rådyrets utbredelse i Norge Distribution of roe
deer in Norway

Kilde/Source: Reimers, 1984.
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beiteskader har virket på utbetalingen av erstatnings-
beløp.

Figur 7.7. Erstatninger for beiteskader fra hjortevilt.
1970- 1985. 1000 kr Compensation for damage from big
game on cultivated fields and meadows. 1970-1985. 1000
Nkr
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Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.

Kollisjonsfrekvensen med bil og tog har, i tillegg til be-
standstetthet, sammenheng med trafikktetthet og årlige
klimatiske variasjoner. Figur 7.8 viser antall dyr som ble
drept i kollisjon med bil i perioden 1970-1986. Elgen er
atskillig mer utsatt for sammenstøt med tog enn de andre
hjortedyrene, og i 1986 ble ca. 550 elger drept på denne
måten.

Småvilt

Betegnelsen småvilt brukes om mindre pattedyr (pelsvilt)
og fugler (fjærvilt). Hønsefugl (storfugl, orrfugl og rype),
ender, hare og rev er utbredt over nær sagt hele landet.
Dette småviltet hører da også til jegernes fremste jaktut-
bytte.

I gjennomsnitt er antallet felte småvilt i Norge 1,5 millio-
ner pr. år. Av dette utgjør ryper en svært høy andel (se
tabell 7.5). Et par generelle utviklingstrekk kan også leses
ut av fellingsstatistikken på 1980-tallet: Utbyttet av
skogsfugl (storfugl og orrfugl) og av hare er atskillig høye-
re enn i foregående tiår. Økningen i harebestanden har
sannsynligvis sammenheng med at reveskabb har redu-
sert forekomsten av rev. Avskytningen av rev har da også
de senere dr ligget lavere enn på 1970-tallet.

Innen våre småviltpopulasjoner finner en ofte store, re-
gelmessige svingninger. Med toppår for smågnagere føl-
ger gjerne gode produksjonsforhold for store deler av vil-

Figur 7.8. Hjortedyr drept i kollisjon med bil 1970-1986
Big game killed by motorcars. 1970- 1985
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Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.

tet, spesielt hønsefugl. I derpå følgende bunnår for små-
gnagere vil annet småvilt bli sterkt beskattet av det rov-
viltet som også fulgte smågnagerne til topps. Slike sving-
ninger varierer imidlertid fra landsdel til landsdel og kan
derfor ikke leses direkte ut av årlig, nasjonal statistikk.

Tabell 7.6 viser hvordan utbyttet av småviltjakten forde-
ler seg på de ulike fylker.

7.2 ROVVILT

Rovvilt er betegnelsen på dyrearter som dekker større el-
ler mindre deler av sitt næringsbehov ved å spise andre
dyr. Mye oppmerksomhet har blitt rettet mot de fire store
rovdyrene bjørn, jerv, ulv og gaupe, både fordi de er sjeld-
ne og fordi forekomsten av rovdyr kan komme i konflikt
med menneskers bruk av naturen. Spesielt er det blitt fo-
kusert på tap av dyr på beite.

Forvaltningen av viltet er regulert av norsk lovgivning
og av internasjonale avtaler. Lov om viltet fra 1981 har
som hovedprinsipp at ingen arter som hører naturlig til i
Norge skal utryddes. For bjørn, ulv og jerv er det i tillegg
presisert ved forskrifter at det skal sikres levedyktige be-
stander, det vil si bestander med en størrelse og utbredel-
se som gjør sannsynligheten for at artene skal utryddes
av tilfeldige årsaker meget liten. Stortinget har gjennom
ratifiseringen av Bernkonvensjonen forpliktet seg til til å
totalfrede blant annet bjørn, ulv og jerv, og å treffe nød-
vendige og egnede lovgivnings— og administrative vedtak
for å sikre et spesielt vern.

2500-

2000 -
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Tabell 7.5. Småviltjakt. Beregnet antall vilt og kjøttutbytte fra noen viktige arter. 1982/83 - 1986/87 Small game hun-
ting. Estimated number and yield of meat of some important species. 1982/83-1986/87

Art
Species

1982-83 1983-84 1984-85	 1985-86 1986-87

Beregnet vekt
Estimated weight

1986-87

Antall Number I Kg

Rype Grouse 	 629 000 598 000 678 000	 750 000 637 000 350 000
Storfugl Capercaillie 10 000 12 000 21 000	 20 000 22 000 69 000
Orrfugl Black grouse 	 28 000 30 000 43 000	 45 000 47 000 52 000
Duer Pigeons 	 74 000 99 000 87 000	 97 000 99 000 48 000
Ender Ducks 	 92 000 98 000 106 000	 107 000 110 000 102 000
Skarv Cormorants 	 9 300 5 000 13 000	 26 000 26 000 50 000
Hare Hare 72 000 94 000 127 000	 117 000 117 000 380 000
Rev Fox 27 000 29 000 30 000	 30 000 25 000
Villmink Mink 	 19 000 21 000 26 000	 27 000 31 000

Kale: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.

Tabell 7.6. Beregnet utbytte av småviltjakten. Fylke. Gjennomsnitt for perioden 1982/83-1986/87 Estimated yield of
small game. County. Average per year for the period 1982/83-1986/87

Fylke
County

Antall felt vilt Number of animals felled

I all'
Total

Stor-
fugl
Caper-
caillie

Orr-
fugl
Black
grouse

Ryper
Grouse

Vill-
duer
Pigeons

Ender
Ducks

Hare
Hare

Rev
Fox

Hele landet
The whole country 	  1 477 700 17 000 38 600 658 500 91 300 102 400 105 300 28 300

Østfold 70 460 500 •. 16 700 14 200 4 400 2 100
Akershus og Oslo 	 61 300 600 2 200 13 900 4 600 4 000 1 800
Hedmark 139 500 3 200 4 600 39 200 13 300 9 400 16 100 3 900
Oppland 112 400 1 200 3 200 53 800 6 900 3 000 14 100 2 700
Buskerud 79 500 1 400 3 100 24 800 10 500 2 500 8 500 2 100
Vestfold 28 500 .. .. .. 9 000 3 000 2 800 800
Telemark 41 100 800 1 800 16 300 2 100 2 100 6 300 1 400
Aust-Agder 37 300 400 1 700 8 800 2 200 3 600 5 500 1 100
Vest-Agder 55 500 500 3 200 15 800 3 100 6 100 4 100 1 400
Rogaland 68 500 1 200 10 600 6 100 18 900 2 900 1 300
Hordaland 51 300 2 100 20 700 .. 6 000 1 600 2 700
Sogn og Fjordane 	 50 500 .. 1 400 20 900 2 400 1 600 1 400
More og Romsdal 	 85 900 400 2 800 35 600 4 900 3 300 1 300
Sør-Trøndelag 	 139 600 2 500 3 300 87 500 5 900 9 200 1 000
Nord-Trøndelag 	 124 000 3 400 3 500 87 600 2 900 5 900 900
Nordland 140 700 1 000 2 000 97 200 4 400 6 500 1 100
Troms 101 500 500 2 000 71 900 3 800 5 000 700
Finnmark 81 900 67 400 4 800 3 400 600

1) Omfatter også arter som ikke er spesifisert Include species not specified.

Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.
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Biologi, utbredelse og bestandsstørrelser for de store rov-
dyrene

Bjorn (Ursus arctos L.). Kroppslengden til en voksen
bjørn er omkring 2 meter. En stor hanbjørn kan veie inn-
til 350 kg om høsten. På vårparten, etter vintersøvnen
som gjerne varer fra november til april, er vekta langt
mindre. I dag er bjørnen først og fremst knyttet til større
upåvirkede skogsområder med kontakt til fjellet. Bjørnen
er en typisk alteter. Storparten av næringsbehovet dekkes
av vegetabilsk føde. Skogsbær, saftige urter og nyut-
sprungne blad fra flere lauvtrearter er vanlig bjørnemat,
men også sopp, insekter, smågnagere og åtsler inngår i
menyen og i tillegg større byttedyr som elg, bufe og rein.
Bjørnen blir kjønnsmoden i 5-årsalderen. Binna får gjer-
ne unger hvert 3. til 5. år og det er som regel 1-3 unger i
kullet. Ungene følger moren i 2 år, ellers lever bjørnen
alene. I vill tilstand kan bjørnen bli 15-35 år.

Bjørnen var i tidligere tider vanlig i hele landet. Jakt og
økende menneskelig aktivitet har imidlertid redusert ba-
de leveområdene og bestandstallet. Nedgangen i bjørne-
bestanden startet allerede i midten av forrige århundre.
Dette gjenspeiler seg i statistikken for utbetalte skudd-
premier (se tabell 7.7). 11987 ble det felt 4 bjørner i Nor-
ge. 3 av disse ble avlivet med fellingstillatelse, en ble skutt
i nødrett.

Tabell 7.7. Avgang av store rovdyr. 1846-1986. Årsmid-
delverdi over 10-årsperioder Killing of big carnivores.
1846-1986. Average for periods of 10 years

Bjørn
Bear

Ulv
Wolf

Jerv
Wolv-
erine

Gaupe
Lynx

1846-49 	 270 235 74 119
50-59 	 215 211 46 117
60-69 	 179 100 51 140
70-79 	 123 47 78 125
80-89 	 100 29 53 79
90-99 	 55 62 47 48

1900-09 	 32 41 40 27
10-19 	 13 37 34 23
20-29 	 3 11 30 13
30-39 	 2 3 8 5
40-49 	 2 6 29 3
50-59 	 1 2 18 6
60-69 	 1 1 25 35
70-79 	 1 0 8 39
80-86 	 2 0 4 28

Kilde: SSB, 1983 Source: CBS, 1983.

11965 ble bjørnetallet i Norge beregnet til mellom 25 og
50 dyr (Myrberget 1969). Bjørnen ble totalfredet i 1973.
Mange bjørnemeldinger på 1970-tallet indikerte en vekst
i bjørnestammen, og i slutten av tiåret ble bestandsstør-
relsen beregnet til 100-150 individer (Johnsen og Elg-
mork 1980).

Fra 1978 til 1982 foretok Direktoratet for vilt og fersk-
vannsfisk en landsomfattende registrering av de store
rovdyrene (Rovviltprosjektet). Basert på 2536 meldinger
om bjørn i perioden 1978-1982 ble minimumstallet i

Norge anslått til 160 og 230 dyr (DVF, 1984a). Rovvilt-
prosjektet konkluderte med at bjørnebestanden i Norge
er i vekst og at bjørnen i Norge ikke lenger er direkte tru-
et av utryddning. Det er delte meninger blant fagfolk om
holdbarheten av denne konklusjonen. Elgmork (1987)
hevdet, blant annet på grunnlag av avskytningsstatistik-
ken (se tabell 7.7), at det ikke er grunnlag for å hevde at
bjørnebestanden er i vekst. Gjenoppdagelse av bjørne-
stammer kan være den viktigste årsaken til de økende
bestandsanslagene (Elgmork, 1987).

Bjørnen har i dag en vid, men diskontinuerlig utbredelse
i Norge. På grunnlag av registreringen innenfor Rovvilt-
prosjektet ble det pekt ut 17 områder der bjørn forekom-
mer. Disse forkomstene er klassifisert i fire forskjellige
kategorier (DVF, 1984b), se figur 7.9:

Kategori 1: Levedyktig norsk stamme, 20-50 individer.
Tilstrekkelig stort areal i tillegg til muligheter for ekspan-
sj on.

Kategori 2. Levedyktig grensestamme, 5-30 individer
som ved kontakt med stammer i andre land danner en
levedyktig bestand.

Kategori 3. Ikke-levedyktig stamme, 5-30 individer uten
kontakt med andre individer.

Kategori 4. Forekomst. Svake bestander uten påvist for-
mering, bestandsrester eller nyetablering.

Kun en bjørnestamme, Hedmarkstammen, er plassert i
kategori 1 (DVF, 1984b). Nyere modellbetraktninger
(Mysterud og Kolstad, 1986) har imidlertid hevet mini-
mumskravet for levedyktige stammer til 20-70 individer.
Etter denne klassifiseringen finnes det altså ingen egen
levedyktig norsk bjørnestamme. Flere av de norske bjør-
nestammene har imidlertid kontakt bjørnestammer i
andre land. I tillegg til Hedmarkstammen er det 4 andre
grensestammer (Pasvik-Tana, Anarj okka, Troms og Li-
erne) som kan karakteriseres som levedyktige grense-
stammer.

Ulv (Canis lupus L.). Ulven likner en stor hund. Kropps-
lengden er inntil 140 cm og vekten er 40-50 kg. Ulven
var opprinnelig et skogsdyr men påtreffes i dag oftest på
fjellet og i fjellskogen. Ulven livnærer seg i stor grad på
store pattedyr som rein, elg og rådyr. Rev, gaupe, bever,
smågnagere og fugl inngår også i dietten. Ulvetispa blir
kjønnsmoden i 2-årsalderen, hannulven gjerne ett år sei-
nere. Tispene føder ungene i mai-juni. Vanlig kullstørrel-
se er 3-6 valper. Ulven skiller seg fra de andre store rov-
dyrene ved sitt utpregede sosiale levesett. Ulven lever
ofte, spesielt vinterstid, i flokk og har da en streng rang-
ordning.

Ulvestammen i Norge ble kraftig desimert i midten av
forrige århundrede. Statistikk over utbetalte skuddpremi-
er for ulv tyder på at ulvebestanden ble redusert langt
raskere enn bjørnebestanden (tabell 7.7). Årsaken til dette
ikke kjent, men det er antatt at naturlige bestandssving-
finger har virket sammen med et sterkt jakttrykk. Det ble
skutt en ulv i Norge i 1987.

Ulvebestanden i Norge er svært liten og den er direkte
truet av utryddelse. I begynnelsen av 1980-tallet er det
anslått et ulvetall på mellom 6 og 20 dyr (DVF, 1984c).
Vandringer mellom Norge og andre land har gjort at esti-
matene har variert betraktelig fra år til år.
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Figur 7.9. Bjørnens utbredelse i Norge Distribution of	 Figur 7.10. Utbredelsen av ulv i Norge Distribution of
brown bear in Norway	 wolf in Norway

• Flere forplantninger
Several reproductions

• En forplantning
One reproduction

Bjornestamme
Population of bear

Områder med regelmessige
godtatte og antatte ulvemeldinger
Areas with regularly accepted and

supposed wolf reports

• Tilfeldige godtatte og antatte
ulvemeldinger Occasional accepted
and supposed wolf reports

Kildel Source. DVF, 1984a.	 Kilde/Source: DVF, 1984a.
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Streifdyr av ulv er observert i store deler av landet, se fi-
gur 7.10. De fleste ulvene som observeres er dyr som
stammer fra Sovjetunionen eller Finland. I tillegg finnes
en liten stamme i grensetraktene mellom Hedmark og
Värmland. På svensk side har det de siste årene vært flere
tilfeller av irregulær avgang. Formering i stammen ble sist
registrert i 1985. Tispa ble imidlertid skutt i juli samme
år.

Figur 7.11. Utbredelsen av jerv i Norge Distribution of
wolverine in Norway

Mer enn en forplantning
More than one reproductzon

• En forplantning
One reproduction

Jerv (Gulo gulo L.). Jerven har en kroppslengde på om-
kring 80 cm. En gjennomsnitts jerv veier mellom 10 (tis-
pe) og 15 kg. Jerven er utbredt i fjellstrøk der vill— eller
tamrein, som er det viktigste byttedyret, forekommer.
Andre store pattedyr, smågnagere, frosk og ikke minst
åtsler er viktige matkilder i perioder av året. Jerven føder
i februar—mars etter en drektighetstid på 10 måneder.
Kullene består som oftest av 2-3 unger. Jerven blir
kjønnsmoden etter et år. Vanlig levealder er ca. 8 år.

E

" Jervestanune
	 Population of wolverine

Jerveforekomst
Occurence of wolverine

•
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Fellingstatistikken viser at reduksjonen i jervebestanden
ikke har vært like dramatisk som for bjørn og ulv (tabell
7.7). Tendensen er imidlertid jevnt synkende. Jerven ble
fredet i Sør—Norge i 1973. Fredningen ble utvidet til å
gjelde hele landet i 1982. I de seinere år har det blitt regis-
trert forholdsvis få fellinger av jerv. Det ble i 1987 felt 4
jerv i Norge, hvorav to under påstått nødrett.

Jervebestanden i Norge har vært vanskelig å anslå. Mini-
mumstall tall for jervebestanden i Norge er beregnet til
mellom 120 og 180 dyr. På samme måte som for bjørn
er forkomsten av jerv delt opp i forekomster som er klas-
sifisert etter levedyktighet. En forekomst som består av
minst 3 kjønnsmodne tisper og 1-2 kjønnsmodne hanner
og dessuten teller minst 15-20 individer er klassifisert
som en levedyktig stamme dersom innvandring til stam-
men er mulig (DVF, 1984d). På dette grunnlaget har Rov-
viltprosjektet plassert to stammer i kategorien levedykti-
ge norske stammer (Tromsstammen og Dovre—Troll-
heimenstammen) mens 4 andre forekomster er plassert i
kategorien levedyktige grensestammer (Ofotenforekoms-
ten, Saltenforekomsten, Sylanestammen og Femunds-
stammen). Ellers finnes mindre forekomster av jerv i flere
fjellområder (figur 7.11). Rovviltprosjektet anser ikke jer-
ven som en direkte truet art, men på grunn av den lave
tettheten klassifiseres jerven som sårbar.

Gaupe (Fe/is lynx L.). Gaupa er et stort høyreist kattedyr
som vanligvis veier i overkant av 20 kilo. Gaupa er et
typisk skogsdyr. Viktige byttedyr for gaupa er rådyr, hare,
skogsfugl og smågnagere. Gaupa kan også ta store klauv-
dyr som elg og rein. Gaupehunnen blir kjønnsmoden et-
ter ca. 2 år, hannen et år seinere. Gaupa føder som regel
2-3 unger i mai—juni. Ungene følger som regel mora i ett
år.

Statistikken over utbetalte skuddpremier for gaupe viser
noe av det samme mønsteret som for bjørn og ulv. Be-
standsnedgangen startet imidlertid noe seinere, se tabell
7.7.

Gaupa er det eneste av de store rovdyrene det drives regu-
lær jakt på. Den er kun fredet i yngleperioden fra 15.mai
til 21 august. Fellingstatistikken tyder på at gaupe-bestan-
den har tatt seg noe opp igjen etter å ha vært svært svak
fra ca. 1930 til 1960. Man vet ikke eksakt årsaken til at
gaupebestanden har tatt seg opp etter 1960. Det er imid-
lertid sannsynlig at det kan ha sammenheng med den
kraftige veksten i rådyrbestanden (DVF, 1980). Det felles
årlig 20-30 gauper i Norge. Det er beregnet at gaupetallet

Kilde/Source: DVF, 1984a.
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i Norge ligger mellom 600-800 individer. Dette tallet er
imidlertid svært usikkert. Pd grunn av de mindre kon-
fliktene med husdyrholdet har man ikke lagt like stor vekt
på kartleggingen av gaupa som de andre store rovdyrene.

Fellingstallene viser også at gaupetettheten i Norge er
størst i Nordland I jaktsesongen 1982-1983 ble for eks-
empel 12 av 22 gauper felt i dette fylket. Gaupe forekom-
mer ellers i de fleste delene av landet med unntak av de-
ler av vestlandet og deler av Finnmarksvidda (DVF,
1980).

Store rovdyr og konflikt med menneskelig aktivitet

Tap av husdyr på beite

Det ble innledningvis pekt pd at de store rovdyrene har
et lovmessig vern og at Norge gjennom internasjonale
avtaler har forpliktet seg til d sikre disse artene spesielt
vern. Forekomst av store rovdyr kan imidlertid føre til
vansker for næringsutøvelse. Dette gjelder spesielt beite-
drift i utmark og reindrift. Forskriftene til viltloven sier
derfor at skadene på bufe og tamrein skal holdes på et ri-
melig nivå. Også Bern-konvensjonen gir anledning til d
gjøre unntak fra totalfredningen for å forhindre alvorlig
skade på f. eks. husdyr.

Tabell 7.8 viser skade voldt av store rovdyr pd husdyr
1980-1985. I 1985 var tallet på sau erstattet pga. rovdyr-
angrep pd 0,2 prosent av den totale sauebestanden. For
rein var andelen 0,6 prosent. På nasjonalt nivå er tapene
på grunn av rovdyr små i forhold til andre tapsårsaker.
Det totale tapet av sauer og lam pd beite er årlig omkring
100 000 dyr. Hele 12 prosent av alle norske lam dew før
de når slaktemoden alder (Norsk Landbruk, 1988). En-
kelte hevder at tapstallene som utarbeides av Direktora-
tet for naturforvaltning er urealistisk høye da det ikke
kreves full dokumentasjon av tapene (Formannen i for-
eningen «Våre Rovdyr», Paul Granberg i Nationen
3/3-1988). Problemet er at rovviltskadene rammer enkelte
områder og enkelte besetninger meget hardt. I skadeom-
rådene medfører rovviltangrepene flere praktiske proble-
mer. Eksempler er merarbeid i forbindelse med oppsyn

og sanking og ødeleggelse av planmessig avlsarbeid. Man-
ge husdyrbrukere mener at den offentlige erstatningsord-
ningen ikke dekker opp det tapet og det merarbeidet som
rovviltskader medfører. Til sist er det en stor følelsesmes-
sig belastning for mange husdyrbrukere å sende dyr på
beite der de vet at buskapen kan utsettes for rovdyran-
grep.

Rovvilt og menneskers sikkerhet

De store rovdyrene, spesielt bjørn og ulv, er fysisk sett i
stand til å skade og drepe mennesker. I Norge kjenner
man med sikkerhet bare til dødsfall i forbindelse med
bjørn. Etter 1854 har 6 mennesker mistet livet i sammen-
støt med bjørn. Den siste ulykken skjedde i 1906 i Flå i
Hallingdal (Johnsen og Elgmork, 1980). De fleste døds-
ulykkene har skjedd i forbindelse med bjørnejakt eller at
bi øren har forsvart et byttedyr. Også i moderne tid har
det vært noen få. sammenstøt mellom mennesker og
bjørn (DVF, 1984a). Man har imidlertid ingen indikasjo-
ner pd at bjørnen oppfatter mennesket som et byttedyr.
Frykten for ulv er enda mer utbredt enn frykten for bjørn.
Det har ikke vært mulig d fastslå med sikkerhet at ulv har
drept mennesker i Norge (DVF, 1984a). De fleste histo-
riene fra gammel tid bærer preg av å være vandrehistori-
er.

7.3 SALTVANNSFISK

Forvaltning av marine fiskebestander

1 1977 opprettet Norge en 200-mils økonomisk sone. Det
er generelt forbud mot utenlandsk fiske innenfor 200--
milssonen, men regjeringen kan tillate et regulert og av-
grenset utenlandsk fiske i samsvar med bilaterale avtaler.
De viktigste avtalene Norge inngår er med EF om fiske i
Nordsjøen og med Sovjetunionen om fiske i Barentsha-
vet. Formålet har vært å sikre en rimelig balanse i det
gjensidige fisket og å fastsette regler for samarbeid om en
effektiv forvaltning av fellesbestandene.

Tabell 7.9 og 7.10 viser delingsforholdet for fellesbestan-
der i Barentshavet og i Nordsjøen.

Tabell 7.8. Skade voldt av store rovdyr på husdyr. 1980-1985. Erstatning (kr) og antall dyr erstattet Damage caused
by big carnivors on domestic animals. 1980-1985. Compensation (Nkr) and number of animals compensated

Skadevolder Noxious animal

Kr. Nkr 	 Kr. Nkr 	 Kr. Nkr
	 Kr. Nkr

1980
1981
1982
1983
1984
1985

1541600
469100
748100
609600

1149400
1434400

982
326
497
486
636
860

62500
322300
382400
777500
192800

58
293
326
527
144

1853000
1394000
1619800
2434000
4223100
5087600

1566
1153
2025
1964
3020
3608

••

127700 135

Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.
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Tabell 7.9. Deling av fiskebestander i Barentshavet. Pro-	 Tabell 7.10. Deling av fiskebestander i Nordsjøen. Pro-
sent Division of fish stocks in The Barents Sea. Per cent 	 sent Division offish stocks in The North Sea. Per cent

Norges Sovjet-
Bestand	 andel	 unionens
Stock
	

Norway andel
USSR

Norsk-arktisk torsk
North-east arctic cod  	 50	 50
Norsk-arktisk hyse
North-east arctic haddock  	 50	 50
Lodde i Barentshavet
Barents Sea capelin  	 60	 40

Kilde: SSB Source: CBS.

I de årlige fiskeriforhandlingene Norge fører med andre
land blir det fastsatt totalkvoter (TAC-Total allowable
catch) etter anbefalinger fra Det internasjonale havforsk-
ningsrådet (ICES). TAC deles i samsvar med soneforde-
linger, men partene kan videre forhandle seg fram til byt-
te (overføringer) av fiskerettigheter.

Bestand
Stock

Norges
andel
Norway

EF's
andel
EEC

Torsk Cod 	 17 83
Hyse Haddock 	 23 77
Sei	 Saithe 52 48
Hvitting Whiting 	 10 90
Rødspette Plaice 	 7 93
Nordsjøsild'
North Sea herring' 	 25-32 75-68

1) Avhengig av gytebestandens størrelse
Depending on size of the spawning stock.

Kilde: SSB Source: CBS.

Oversikt over norsk fangst

Den norske totalfangsten av fisk i 1987 utgjorde om lag
1,8 millioner tonn til en førstehåndsverdi av om lag 4,7
milliarder kroner. Inkludert skalldyr og tang og tare var
mengden om lag 2,0 millioner tonn og verdien 5,6 milli-
arder kroner. I perioden 1980-1985 har mengdeutbyttet
i de norske fiskeriene utgjort fra 2,5 til 3,7 prosent av ver-
densfangsten av fisk og skalldyr.

Figur 7.12. Norsk fangst etter gruppe av fiskeslag. 1961-1987. 1 000 tonn Norwegian catch by group offish species. 1961 -

1987. 1 000 tons

Kilde: SSB Source: CBS.
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Figur 7.12 viser norsk fangst etter grupper av fiskeslag i
perioden 1961-1987. Det har vært store svingninger i fis-
ket etter sild, lodde og makrell, mens fisket etter torsk og
annen torskefisk har vært mer stabilt. Fram til 1968 var
sildefisket dominerende i fiskeriene med kvanta på over
1 million tonn i perioden 1965-1967. Makrellfangstene
var store fra 1966 og utover, men allerede fra 1970 var
det en betydelig nedgang i dette fisket. Nedgangen i fangs-
tene både av sild og makrell skyldtes kraftig nedfisking
av bestandene og påfølgende regulering av disse fiskerie-
ne. Loddefisket har mengdemessig dominert det norske
fisket i 1970- og 1980-årene, med fangster på fra 1 til 2
millioner tonn årlig i perioden 1970 til 1984. Sammen-
bruddet av loddebestanden i Barentshavet førte imidler-
tid til en kraftig reduksjon av loddekvantumet i 1986 og
1987.

Det norske fisket etter industrifisk som øyepål, kolmule
og tobis var beskjedent helt fram til 1970. Etter dette har
det økt i betydning og vært relativt stabilt med årlige
fangster på om lag 300-500 tusen tonn i perioden fra
1970, selv om mengdeforholdet mellom de tre viktigste
artene i industrifisket har variert.

Biologi og fangst av noen viktige bestander

Norsk-arktisk torsk. Norsk-arktisk torsk (Gadus mor-
hua) er utbredt på kontinentalsokkelområdene utenfor

Nord-Norge, i Barentshavet, rundt Bjørnøya og langs
Vest-Spitsbergen. Gytingen foregår i mars-april i kyst-
områder langs norskekysten, med hovedgyting i Vest-
fjorden. Larvene driver nordover med kyststrømmen inn
i Norskehavet og Barentshavet der de har sitt oppvekst-
område. Etterhvert som torsken blir eldre, vandrer den
om våren inn mot Murmansk- og Finnmarkskysten og
gir grunnlaget for vårtorskefisket. Når torsken blir
kjønnsmoden i en alder av 7-8 dr, foretar den årlige vand-
ringer fra Barentshavet og Norskehavet til gytefeltene og
gir grunnlag for fiske både på veien til og i gytefeltene i
Lofoten.

Tabell 7.11 viser bestandsutviklingen for norsk-arktisk
torsk i perioden 1963-1987. Fra midten av 1970-tallet
var det en jevn nedgang i bestandsstørrelsen, fra om lag
3 millioner tonn i 1974 til om lag 800 tusen tonn i 1983.
Nedgangen skyldtes svak rekruttering, samt sterkt fiske
på ungfisk i 1970-årene. I de senere drene har imidlertid
bestanden vært i vekst, og ved begynnelsen av 1987 ble
bestanden beregnet til om lag 1,5 millioner tonn. Forut-
satt en fornuftig beskatningsgrad forventes totalbestan-
den å øke mot slutten av 1980-årene, men veksten i tors-
kebestanden synes å være vesentlig langsommere enn det
som ble antydet senest for om lag ett år siden. Dette må
sees i sammenheng med sammenbruddet i loddebestan-
den og nedgangen i bestanden av reker i Barentshavet.
Begge disse er viktige byttedyr for torsken, og en slik svikt

Tabell 7.11. Bestandsoversikt for norsk-arktisk torsk I . 1963-1987. 1 000 tonn Stock survey. North-east arctic cod
1963-1987. 1 000 tons

Ar
Year

Bestand
pr.	 1. jan.

Stock
size 1 Jan.

Fangst
Catch

Naturlig
død

Natural
mortality

Vekst
Growth

Rekrut-
tering
Recruit-

ment

Bestand
pr. 31. des.

Stock
size 31 Dec.

1963 2 510 -780 -790 810 220 1 970
1964 1 970 -440 -560 710 510 2 190
1965 2 190 -450 -550 810 1 030 3 030
1966 3 030 -480 -720 1 190 840 3 860
1967 3 860 -570 -970 1 550 110 3 980
1968 3 980 -1 070 -990 1 430 70 3 420
1969 3 420 -1 200 -960 1 040 130 2 430
1970 2 430 -930 -570 680 260 1 870
1971 1 870 -690 -330 540 660 2 050
1972 2 050 -570 -400 710 1 180 2 970
1973 2 970 -790 -600 1 150 340 3 070
1974 3 070 -1	 100 -720 1 090 400 2 730
1975 2 730 -830 -730 950 400 2 510
1976 2 510 -870 -570 850 230 2 150
1977 2 150 -910 -510 650 420 I 800
1978 1 800 -700 -410 570 130 I 390
1979 1 390 -440 -290 490 90 1 240
1980 1 240 -380 -310 430 110 1 090
1981 1 090 -400 -210 360 120 960
1982 960 -360 -190 320 60 790
1983 790 -290 -190 440 210 960
1984 960 -280 -230 550 450 1 450
1985 1 450 -310 -310 570 390 1 790
1986 1 790 -430 -320 360 100 1 500
1987 1 500 -550

1) Fisk som er over 2 dr ved årsskiftet Individuals older than 2 years by end of the year.

Kilde: SSB, 1988 Source: CBS, 1988.
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i næringsgrunnlaget vil ha innvirkning på torskens vekst-
muligheter. Figur 7.13 viser torskens konsum av ulike
byttedyr i perioden 1984-1986. Konsumet av lodde var
mer enn tre ganger sd stort i 1985 enn i 1984. Dette skyl-
des at torskestammen var i vekst og at en større del av
fisken var i stand til d ta betydelige mengder lodde. 11986
ble konsumet av lodde redusert fordi loddebestanden var
i ferd med bryte sammen (se avsnittet om lodde). Når det
gjelder torskens konsum av reker ble dette redusert med
om lag 50 prosent fra 1984 til 1985, og reduksjonen fort-
satte i 1986.

Torskens totalkonsum av byttedyr var mindre i 1986 enn
de to foregående årene målt i forhold til størrelsen på tors-
kebestanden. Årsaken til dette ligger i svikten i lodde- og
rekebestanden. Torsken kan til en viss grad utnytte andre
byttedyr. Gruppen «andre» i figur 7.13 har økt fra år til
dr, og utgjorde i 1986 om lag halvparten av torskens kon-
sum. Dette har imidlertid ikke vært nok til å erstatte lod-
de og reke, og vinteren 1987 ble det observert mye mager
torsk, nesten uten lever (Fiskeridirektoratets Havforsk-
ningsinstitutt, 1988).

Utviklingen i totalbestand og gytebestand av norsk-ark-
tisk torsk i perioden 1963-1987 er vist i figur 7.14. Års-
klassen 1982 og særlig årsklassen 1983, som rekrutterte
til totalbestanden i 1986, har gitt god rekruttering. Det
må imidlertid presiseres at bestandsberegningene er be-
heftet med stor usikkerhet, slik at anslagene for bestands-
størrelsen kan variere mye fra et år til et annet. Rekrutte-
ringsindeksen for norsk-arktisk torsk i perioden

Figur 7.13. Norsk-arktisk torsks konsum av økonomisk
utnyttede arter i Barentshavet. 1984-1986. 1 000 tonn
Consumption of economically exploited species by north-
east arctic cod in the Barents Sea. 1984-1986. 1 000 tons

2000

I Reke Prawn
2 Lodde Cape/in
3 Sild Herring
4 Uer Norway haddock
5 Torsk Cod
6 Hyse Haddock
7 Andre Others

1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7

Kilde: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, 1988
Source: Institute of Marine Research, 1988.

1963-1984 er vist i figur 7.15. Denne rekrutteringsindek-
sen viser rekrutteringen i forhold til gjennomsnittlig rek-
ruttering i perioden (gjennomsnitt=100). Styrken til års-
klassen når den går inn i den regnskapsførte bestanden,
representerer størrelsen av kullet det året gytingen fant
sted.

I følge de seneste beregningene er alle årsklassene fra 1983
til 1986 nedvurdert i styrke. Årsklassen fra 1983 er frem-
deles sterk, mens etterfølgende årsklasser nå anslås til d
være under middels (Fiskeridirektoratets havforsknings-
institutt, 1988).

Figur 7.16 viser totalfangst og norsk fangst av norsk-
arktisk torsk i perioden 1977 til 1987. Figur 7.17 viser den
norske fangsten av skrei i Lofoten og norsk fangst under
vårtorskefisket i den samme tidsperioden. Selv om gyte-
bestanden av torsk har økt de senere dr, har dette ikke
gitt seg utslag i økte fangster i Lofoten. Dette skyldes at
gytefisken i stor grad har stoppet på yttersiden av Lofo-
ten. Svikten i loddebestanden ødelegger også grunnlaget
for vårtorskefisket siden dette fisket er basert på torsk på
næringsvandring etter lodde som gyter langs kysten. Den
fiskbare torskebestanden blir dermed stående ute i havet,
og vil være lite tilgjengelig for andre redskaper enn trål.
Invasjonene av grønlandssel har også vanskeliggjort kyst-
fisket.

Lodde (Mallotus villosus) er en liten laksefisk. I Nord-At-
lanteren finnes det tre bestander med utbredelse ved hen-
holdsvis Newfoundland-Labrador, Grønland-Island
(Norskehavet) og i Barentshavet.

Figur 7.14. Totalbestand og gytebestand av norsk-arktisk
torsk. 1963-1987. 1 000 tonn Total stock and spawning
stock of north-east arctic cod. 1963-1987. 1 000 tons
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Figur 7.15. Rekrutteringsindeks for norsk-arktisk torsk.
1963 - 1984 Recruitment index for north-east arctic cod.
1963-1984
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Kilde: SSB, 1988 Source: CBS, 1988.

Figur 7.16. Totalfangst og norsk fangst av norsk-arktisk
torsk. 1977-1987. 1 000 tonn Total catch and Norwegian
catch of north-east arctic cod. 1977- 1987. I 000 tons

1977	 1979	 1981	 1983	 1985	 1987

Kilde: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, 1988
Source: Institute of Marine Research, 1988.

Figur 7.17. Norsk fangst av skrei i Lofoten og norsk fangst
under vårtorskefisket. 1977-1987. 1 000 tonn Norwegian
catches of spawning cod and Finmark young cod. 1977-
1987. 1 000 tons

Kilde: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, 1988
Source: Institute of Marine Research, 1988.

Lodda i Barentshavet gyter i perioden januar—juli, av-
hengig av gyteområde. Gyteområdet kan strekke seg fra
Kvitsjøområdet i øst til Vesterålen i vest. Det vanlige er
at gytingen på Finnmarkskysten begynner rundt måneds-
skiftet februar/mars og pågår til ut i april. Lodda blir van-
ligvis kjønnsmoden som 4—åring, og mesteparten av gyte-
lodda dør etter gyting. Siden loddebestanden består av så
få årsklasser, vil bestanden påvirkes sterkt av naturlige
svingninger i rekrutteringen.

Den nåværende svikten i loddebestanden blir av hav-
forskerne ikke vurdert til bare å være forårsaket av overfi-
sking, selv om fisket også må sees som en årsaksfaktor,
På tross av anbefaling fra Det internasjonale havforsk-
ningsrådet om at det ikke burde fiskes på Barentshavslod-
da i 1986, fastsatte Den norsk—sovjetiske fiskerikommi-
sjonen en kvote på 120 tusen tonn for vinterfisket i 1986.
I ettertid har det vist seg å ha vært en meget uheldig be-
skatning av en redusert gytebestand. Nedgangen i bestan-
den skyldes trolig også naturlige årsaker og må ses i sam-
menheng med tilstanden for hele økosystemet i Barents-
havet. Den økende bestanden av norsk vårgytende sild
kan ha kommet i et konkurranseforhold til lodda når det
gjelder næringsgrunnlaget. Voksende bestander av torsk
og hyse har også øket beitetrykket på lodda. Det er bereg-
net at norsk—arktisk torsk konsumerte om lag 1,8 millio-
ner tonn lodde i 1985 se figur 7.13. Dette er over tre gan-
ger så stort som torskens loddekonsum i 1984. Konsumet
kan dessuten være betydelig høyere, da en stor del av
uidentifisert fisk i mageinnholdet antas å være lodde.
Fangstene av grønlandssel og vågehval har de senere åre-



Figur 7.18. Størrelsen av loddebestanden i Barentshavet
om høsten. 1973-1987. Millioner tonn Size of capelin
stock in The Barents Sea in autumn. 1973-1987. Million
tons
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ne blitt redusert, og begge disse sjøpattedyrartene beiter
på lodde. Økologiske faktorer, som graden av innstrom-
ming av Atlanterhavsvann i Barentshavet, temperatur-
forhold og åteproduksjon, vil ha konsekvenser for hele
økosystemet i Barentshavet.

Den store selinvasjonen til norskekysten i 1987, flere år
med dårlige hekkesesonger og næringstilgang for sjøfugl
(f eks. lomvi), sammenbruddet i loddebestanden og stor
nedgang i rekebestanden kan tyde på ubalanse eller en
periode med store naturlige svingninger i økosystemet i
Barentshavet. Flerbestandsforskning, for å finne ut av
hvordan forskjellige arter og bestander virker inn på hver-
andre og modeller for analyse og framskriving, bør derfor
bli et viktig ledd i forvaltningen av ressursene i fremtiden.

Figur 7.18 viser loddebestandens størrelse om høsten i
perioden 1973-1987, basert på akustiske malinger. Høs-
ten 1986 ble bestanden beregnet til 0,08 millioner tonn.
Dette var bare 1 prosent av bestandens størrelse høsten
1975. Høsten 1987 ble bestanden beregnet til 0,02 millio-
ner tonn.

Det norske fisket har foregått pd alle feltene, men fisket i
Barentshavet har helt til sammenbruddet av denne be-
standen i 1986 vært av størst betydning. Lodda i Barents-
havet beskattes av Norge og Sovjetunionen. Vinterfisket
foregår under gyteinnsiget og gytingen i januar-april,
mens høstfisket (sommerfisket), som stort sett beskatter
neste års gytebestand, i de senere dr har startet i august--
september i områder øst av Spitsbergen.

1 Fisk 2 ir og eldre Fish 2 years and older.

Kilde: Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt, 1988
Source: Institute of Marine Research, 1987.

Loddefisket har i 1970- og 1980-årene utgjort en betyde-
lig del av de totale norske fiskerier. I rekordåret 1977 ble
det fanget 2,1 millioner tonn lodde, tilsvarende 60 pro-
sent av total fangstmengde. I perioden 1980-1984 ut-
gjorde loddefangsten alene om lag 40-50 prosent av total
ilandbrakt mengde fra norske fiskerier. Verdiandelen va-
rierte fra 15-20 prosent. 1 1985 var det imidlertid en klar
nedgang til en mengdeandel på om lag 30 prosent og en
verdiandel på 10 prosent. Som følge av den kraftige ned-
gangen i loddebestanden i Barentshavet, ble fisket i 1986
dårlig, og fangster av lodde fra Norskehavet (Island-Jan
Mayen) utgjorde den største delen av fangsten. Loddefis-
ket i 1986 utgjorde om lag 14 prosent av total fangstmeng-
de i norske fiskerier og i underkant av 4 prosent av første-
håndsverdien. 11986 var det ikke høstloddefiske. 11987
ble det ikke fisket pd loddebestanden i Barentshavet.
1988 blir det heller ikke noe fiske.

Norsk vårgytende sild. I 1950-årene var gytebestanden
av norsk vårgytende sild (Clupea harengus) om lag 7-10
millioner tonn. Silda blir kjønnsmoden 3-7 dr gammel. I
1960-årene ble bestanden sterkt redusert, og den voksne
bestand var ved slutten av 1960-årene nesten helt ned-
fisket (figur 7.19). Etter 1970 ble det praktisk talt ikke fis-
ket på denne bestanden bortsett fra mindre kvanta små-
sild og feitsild til konsum. 1 1984 anbefalte havforskerne
fangst på voksen sild for første gang pd nærmere 15 dr.
Kvoten var satt til 38 tusen tonn. 1 1985 var kvoten 50
tusen tonn og i 1986 og 1987 150 tusen tonn.

Figur 7.19. Totalbestand 1 og gytebestand av norsk vår-
gytende sild. 1962-1987.1000 tonn Total stock and spaw-
ning stock of Norwegian spring-spawning herring. 1962-
1987. 1 000 tons
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Figur 7.20. Skjematisk framstilling av livssyklus hos norsk vårgytende sild i perioden fram til 1958 The life cycle of
Norwegian spring-spawning herring until 1958

Kilde: Arbeidsutvalget for fiskerispørsmål, 1974 Source: Working group of Fishery Inquirements, 1974.

Det har skjedd store forandringer i sildas livsmønster og
utbredelse sammenlignet med tidligere. Fra begynnelsen
av dette århundre og fram til slutten av 1950-årene fant
gytingen sted hovedsakelig utenfor kysten av den sørlige
del av Vestlandet, men det forekom også regelmessig gy-
ting lenger nordover langs kysten (figur 7.20). Gyteinnsi-
get var grunnlaget for vintersildfisket i januar-mars. I
midten av 1950-årene ga dette fisket et årlig utbytte på
rundt 1 million tonn. Utover i 1950- og 1960-årene sank
utbyttet. 11969 og 1970 ble det fisket om lag 20 tusen
tonn.

Etter gytingen forlot silda kysten og vandret mot beiteom-
rådene i Norskehavet. Her foregikk det tidligere sommer-
sildfisket (Islandsildfisket) i juli-oktober.

Sent på høsten samlet den voksne silda seg i et overvint-
ringsområde øst for Island. Her holdt silda seg til den i
desember-januar begynte gytevandringen mot norske-
kysten.

Larvene og sildeyngelen blir ført nordover med kyst-
strømmen. En del av yngelen blir imidlertid igjen i kyst-
farvann og vokser opp i fjordene. Mesteparten havner
imidlertid i Barentshavet og i det nordlige og østlige Nors-
kehav. Det norske småsild- og feitsildfisket foregikk i
fjordene særlig om sommeren og høsten med fangst av

hovedsakelig 1, 2 og 3 år gammel sild.

Etter 1959 har det ikke forekommet gyting av betydning
sør for Stadt. Hovedgytingen foregikk nå i en periode
utenfor kysten av Møre, men det var også gyting lenger
nord. Silda som tidligere hovedsakelig beitet utenfor
nord- og nordøst-Island, trakk gradvis vekk fra dette
området. En komponent av bestanden holdt til i den
nordøstlige del av Norskehavet og hadde sitt beiteområde
vest for Bjørnøya og Spitsbergen. Den overvintret mel-
lom Bjørnøya og norskekysten (figur 7.21). Etter 1967 ble
det ikke observert sild utenfor nord- og nordøst-Island
og hele bestanden samlet seg på beiteområdene i det
nordøstlige Norskehav. Innsiget til gytefeltene fulgte også
delvis en annen rute enn før, og etter 1970 har silda ikke
kommet fra de tradisjonelle overvintringsområdene øst
for Island. Den vandret sannsynligvis direkte sørover fra
beiteområdene vest for Spitsbergen- Bjørnøya og videre
mot norskekysten. En del av den voksne bestand over-
vintret også i norske fjorder og foretok ikke regulære
vandringer ut i Norskehavet.

Fra 1970-årene har silda ikke vandret ut i havet etter
gyting, men har oppholdt seg i norske kystfarvann hele
året. Det har videre blitt en oppsplitting av gytebestanden
i to komponenter, en nordlig og en sørlig. Den sørlige
komponenten holder til på kysten fra Stad til Bodø-om-
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Figur 7.21. Skjematisk framstilling av livssyklus hos norsk vårgytende sild i perioden 1959-1966 The life cycle of Nor-
wegian spring-spawning herring 1959-1966

Kilde: Arbeidsutvalget for fiskerispørsmål, 1974 Source: Working group of Fishery Inquirements, 1974.

rådet, mens den nordlige holder til i området fra Lofoten
og nordover. Den sørlige komponenten har overvintret i
Nordmørsfjordene og den nordlige i Lofoten.

Siden 1983 har veksten i den nordlige komponenten stag-
nert, og det er påvist en betydelig nedgang i mengden
kjønnsmoden sild på Møre (Fiskeridirektoratets Hav-
forskningsinstitutt, 1987). Årsklassen 1983 var meget tall-
rik og også årsklassene 1984 og 1985 var gode. Hoved-
mengden av disse årsklassene hadde oppvekstområde i
Barentshavet. I en periode så det ut til å være gode utsik-
ter for rekrutteringen til bestanden. Voksende bestander
av norsk-arktisk torsk og hyse beiter imidlertid på ungsil-
da, og det er usikkert hvor mye av disse årsklassene som
vil overleve til de blir kjønnsmodne i slutten av 1980--
årene. Det er beregnet at den norsk-arktiske torsken i
1985 konsumerte om lag 74 tusen tonn sild (Fiskeridirek-
toratets Havforskningsinstitutt, 1987).

Årsklassen i 1986 er svak, og en forventer nå at rekrutte-
ringen til gytebestanden i slutten av 1980-årene og begyn-
nelsen av 1990-årene kan bli særdeles liten.

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) anser en
gytebestand på 2,5 millioner tonn som minimum for d
sikre optimal rekruttering. Dette tilsvarer den gytebestan-

den som fantes på midten av 1960-tallet. Gytebestanden
pr. 1. januar 1987 er anslått til noe i underkant av 500
tusen tonn (ICES, 1987b).

Sild i Nordsjøen Til nordsjøsild regnes sild som fiskes i
selve Nordsjøen og i tilstøtende områder fra Den engelske
kanal i sør til Shetland i nord og Kattegat i øst. Hoved-
mengden av nordsjøsilda består av høstgytende sild.
Gytetiden varierer imidlertid for forskjellige stammer in-
nenfor utbredelsesområdet. Det viktigste oppvekstom-
rådet for nordsjøsilda er de sentrale deler av Nordsjøen.
Nordsjøsilda blir tidligere kjønnsmoden enn norsk vårg-
ytende sild, og de fleste gyter allerede i en alder av 3 år.

En sterk økning av fangstene fra midten av 1960-årene
(se figur 7.22), spesielt på grunn av norsk ringnotfiske,
førte til en betydelig nedgang i sildebestanden (figur 7.23).

Forbud mot direkte fiske etter nordsjøsild ble innført i
1977. Fisket ble gjenåpnet i 1983, og bestanden har vært
i god vekst siden. Norge fanget om lag 158 tusen tonn
nordsjøsild i 1985. 1 1986 hadde Norge en kvote på 200
tusen tonn og denne kvoten ble fylt.

Norsk-arktisk hyse Norsk-arktisk hyse (Melanogram-
mus aeglefinus) er utbredt i omtrent de samme områder
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Figur 7.22. Fangst av nordsjøsild. 1963-1986. 1 000 tonn
Catches of North Sea herring. 1963-1986. 1 000 tons

Kilder: ICES,1987c, Fiskeridirektoratets havforsknings-
institutt, 1979 og Arbeidsutvalget for fiskerispørsmål,
1974 Sources: ICES, 1987c, Institute of Marine Research,
1979 and Working group ofFishery Inquirements, 1974.

som norsk-arktisk torsk. Hysa blir vanligvis kjønnsmo-
den som 5-6 åring og gyter på kontinentalsokkelområder
sør for Lofoten i mars/april.

Hysebestanden var i en periode i sterk tilbakegang. 11984
var bestanden av fisk 3 år og eldre om lag 60 tusen tonn,
om lag 6 prosent av bestandsnivået i 1972-73. I de senere
årene har bestanden vært i vekst, og totalbestanden ved
begynnelsen av 1987 er beregnet til 440 tusen tonn. Mye
av økningen skyldes rekruttering til bestanden av den tall-
rike 1983-årsklassen. Fisket etter norsk-arktisk hyse ga i
1986 et utbytte på om lag 96 tusen tonn, hvorav Norge
tok om lag 48 tusen tonn. Dette er både for totalfangsten
og den norske fangsten mer enn en fordobling i forhold
til utbyttet i 1985. Foreløpige tall antyder en fangst i 1987
på om lag 210 tusen tonn.

Industrifisk. Det norske industrifisket foregår i hovedsak
på artene kolmule (Micromesistius poutassou), øyepål
(Trisopterus esmarkii) og tobis (Ammodytes spp). Det
norske kolmulefisket foregår vest av De britisk øyer og
ved Færøyene, og ga i 1986 og 1987 et utbytte på hen-
holdsvis 281 og 194 tusen tonn. Kolmule utgjør også en
vesentlig del av industritrålfisket etter øyepål-kolmule i
Nordsjøen. Dette fisket ga i 1986 og 1987 et utbytte på
henholdsvis 69 og 77 tusen tonn. Tobisfisket viste en klar
økning i 1987 med 193 tusen tonn, mot 87 tusen tonn i
1986.

Nordlig sei. Seien (Pollachius virens) er utbredt i relativt
kystnære farvann. Hovedgytefeltet er pd Storegga utenfor

Figur 7.23. Gytebestand av nordsjøsild. 1960-1986. 1 000
tonn Spawning stock of North Sea herring. 1960-1986.
1 000 tons

Kildel Source: ICES, 1987e.

Møre. Det finner årlig sted en gytevandring fra Nord--
Norge til Møre.

Den nordlige seien regnes på grunn av sin utbredelse som
en eksklusiv norsk bestand. Norge har i de senere år tatt
over 90 prosent av fangstene.

Totalbestanden (2 dr og eldre fisk) ved begynnelsen av
1987 er beregnet til 540 tusen tonn. Dette er om lag halv-
parten av nivået i begynnelsen av 1970-årene. I følge fo-
reløpige oppgaver ga det norske fisket et utbytte pd om lag
70 tusen tonn både i 1986 og 1987.

Makrell. Havforskerne regner med to bestander av mak-
rell (Scomber scombrus) som danner grunnlaget for det
norske fisket; en nordsjøbestand og en vestlig bestand.
Makrell fra disse to bestandene opptrer imidlertid blan-
det i deler av utbredelsesområdet (se figur 7.24). Makrel-
len blir gytemoden i sitt tredje leveår.

At de to makrellbestandene opptrer blandet i deler av
utbredelsesområdet, skaper problemer for havforskerne
når det gjelder å fordele fangsten på de respektive bestan-
dene. Gytebestanden av nordsjømakrell ble målt til knapt
50 tusen tonn i 1986. Dette er den laveste gytebestanden
som er observert siden Havforskningsinstituttet startet
undersøkelsene på gytefeltet i slutten av 1960-årene (Fis-
keridirektoratets Havforskningsinstitutt, 1988).

Det internasjonale havforskningsrådet har i en årrekke
anbefalt stans eller en meget forsiktig beskatning av nord-
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Figur 7.24. Utbredelse og vandringsmønster for voksen
makrell av vestlig bestand og Nordsjøbestand Migration
and distribution of adult mackerel of the Western and
North Sea stocks

Kilde/Source ICES, 1988.

sjømakrellen. I forhandlingene mellom EF-kommisjonen
og Norge har det i årene 1986-1988 vært avtalt en kvote
på 55 tusen tonn i Nordsjøen og Skagerak. Fangsten i
dette området i 1986 økte kraftig i forhold til nivået de
siste fem årene. Det ble totalt fisket om lag 90 tusen tonn,
hvorav Norge tok om lag 50 tusen tonn. Fangsten i 1987
synes i følge foreløpige tall å ha vært betydelig større.
Samtidig blir det påpekt at en vesentlig del av fangsten
som er oppgitt fisket i Norskehavet og vest for 40 vestlig
lengde, egentlig er tatt i Nordsjøen. Den vestlige makrel-
len er fordelt i Nordsjøområdet i relativt store mengder,
slik at en betydelig del av fangsten utgjøres av denne
makrellen. 11986 er det anslått at det ble fisket om lag
32 tusen tonn av Nordsjøbestanden (Fiskeridirektoratets
Havforskningsinstitutt, 1988). Det synes å være liten
sammenheng mellom anbefalinger, kvotefastsettelser og
fangst i Nordsjøområdet, og det er grunnlag for å si at det
foregår et betydelig overfiske.

De norske fangstene i Norskehavet var om lag 61 tusen
tonn i 1985 og 85 tusen tonn i 1986. Dette fisket beskatter
hovedsaklig den vestlige bestanden.

Vest for De britiske øyer tok norske fiskere om lag 24
tusen tonn makrell i 1985 og 21 tusen tonn i 1986. Gyte-
bestanden av den vestlige makrellbestanden har vært i
jevn nedgang fra om lag 3,5 millioner tonn i 1972 til om
lag 1,8 millioner tonn i 1987 (Fiskeridirektoratets Hav-
forskningsinstitutt, 1988). Bestandsnedgangen er vurdert
til å være et direkte resultat av for hard beskatning siden
rekrutteringen har holdt seg på et relativt høyt nivå.

7.4 SKALLDYR

Dypvannsreken (Pandalus borealis) er vanlig på bløt
bunn på 50-400 meters dyp og trives best i relativt kaldt
vann. Ved temperaturer over 10°C trekker den bort
Næringen består vesentlig av børstemarker og små bunn-
dyr (Norges dyr, 1982).

Dypvannsreken er selv et meget viktig næringsdyr for fle-
re fiskearter, bl.a torsk. Det er anslått at den norsk-arktis-
ke torsken konsumerte drøye 300 tusen tonn reker i 1985.

Dypvannsreken er hermafroditt. Den skifter over fra å
være hann som liten til å bli hunn seinere i livssyklusen.
Hvor fort utviklingen går er avhengig av lokalitet. I Sør-
Norge (Skagerak) blir rekene kjønnsmodne hanner etter
ett år og hunner etter to dr. Lengre nord går utviklingen
saktere.

Figur 7.25 viser fangstmengde av reke i forskjellige hav-
områder i perioden 1977-1986. Den totale norske reke-
fangsten var i 1986 og 1987 hhv. 58 og 41 tusen tonn.
Dette tilsvarer 2-3 prosent av totalt ilandbrakte mengder
i norske fiskerier. Verdien av rekefisket er imidlertid be-
tydelig og overgås bare av fisket etter torsk. I 1986 og
1987 var førstehåndsverdien av rekefisket hhv, om lag
833 og 694 millioner kroner. Dette tilsvarte hhv. 16 og
12 prosent av total førstehåndsverdi av norske fiskerier.

Bestandsgrunnlaget for reke i Barentshavet og de nordlige
kystområder er betydelig dårligere enn for noen dr siden.
Etter flere år med vekst i bestanden i Barentshavet, ble

Figur 7.25. Fangst av reker fordelt på fangstfelt. 1977-
1986. 1 000 tonn Catches of deep water prawn by fishing
grounds. 1977-1986. 1 000 tons

  Skoger* og Nords)sen

--- Barentshavet

	 Svalbard

— Norskehavet

1977 	 1979 	 1981 	 1983 	 1985

Kilde: Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, 1988
Source: Institute of Marine Research, 1988.
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det i 1985 registrert en nedgang på om lag 50 prosent.
Nedgangen har fortsatt, men er nå redusert. 11987 ble det
registrert en nedgang på 6,4 prosent i forhold til året for.
Fangstmengdene i Nordsjøen og Skagerak har okt de se-
nere årene. Dette skyldes en kombinasjon av god rekrut-
tering og økt fangstinnsats. I de seneste årene synes imid-
lertid rekrutteringen å ha avtatt, og beskatningsnivået i
Skagerak er nå på samme nivå som før sammenbruddet
i bestanden i 1960-årene (Fiskeridirektoratets Havforsk-
ningsinstitutt, 1988).

Ferskvannskrepsen (Astacus astacus) har sitt hovedut-
bredelsesområde i den sørøstlige delen av Sør-Norge.
Ved utsettinger har krepsen blitt spredt til lokaliteter over
hele Sør-Norge, og det finnes krepsebestander også på
Vestlandet og i Trøndelag (figur 7.26). Denne arten var
tidligere utbredt i store deler av Europa, men på grunn
av en soppinfeksjon, den såkalte krepsepesten, og for-

Figur 7.26. Utbredelsen av ferskvannskreps i Norge Di-
stribution of crawfish in Norway

• Kommuner hvor kreps er satt ut, 1969
Hatchery - produced crawfish for stocking, municipality, 1969, 

Kilde: Krepseutvalget, 1981 Source: Crawfish Comittee,
1981.

urensninger, er utbredelsen nå sterkt redusert. I Sverige
og Finland ble krepsen kraftig desimert allerede fra år-
hundreskiftet. Her har man introdusert den amerikanske
signalkrepsen (Pacifastacus leniusculus), som er resistent
mot krepsepest (Skurdal og Hessen, 1985). Signalkrepsen
kan imidlertid ,-ære bærer av krepsepest og overføre den
hvis den settes ut i vassdrag med ferskvannskreps. Nors-
ke myndigheter har nedlagt totalforbud mot innførsel av
levende signalkreps (Tveit, 1988).

Ferskvannskrepsen er en alteter. Plantemateriale og detri-
tus (dødt organisk materiale) er hovednæringen, med et
lite tilskudd av animalsk føde. Krepsen har stor betyd-
ning for omsetningen av organisk materiale i innsjøer og
er dominerende i bunndyrsamfunnet. Krepsen er følsom
for miljøendringer. Temperaturen påvirker vekst, skall-
skifte og rognutvikling. For å gjennomføre et skallskifte,
kreves det en temperatur på minimum 10°C gjennom
sommeren. Krepsevann bør være lite forurenset, ha gode
oksygenforhold og pH må være høyere enn seks. Et høyt
kalkinnhold er også svært gunstig (Skurdal og Hessen,
1985).

Det rikeste krepsevannet i Norge er Steinsfjorden på Rin-
gerike. I årene 1979-1984 har krepsefisket her gitt et ut-
bytte på 109 000 - 188 000 kreps årlig. Dette tilsvarer 2,4
- 4,1 kg/ha eller totalfangster på 3 - 6 tonn pr. år. Beskat-
ningen har vært høy og 75-91 prosent av fangbar kreps
(større enn 9,5 cm) har blitt fanget årlig (Skurdal og Hes-
sen, 1985). Norge har, som det eneste landet i Europa,
vært forskånet for alvorlige tilfelle av krepsepest (Aphono-
myces astaci). Krepsepesten er tidligere påvist i Vrangsel-
va på Østlandet, som har forbindelse med svenske vass-
drag. Her ble det satt opp elektriske sperrer for å hindre
infisert kreps i å spre seg oppover elva. 1 1987 ble imid-
lertid kreps angrepet av krepsepest observert i Glomma.
Dette resulterte i at fiske etter kreps ble forbudt i fylkene
Akershus, Østfold og Buskerud for å hindre ytterligere
spredning. Krepsepesten er imidlertid meget vanskelig å
bekjempe. Soppen trenger gjennom krepsens skall, videre
inn i muskulaturen og fører til at krepsen dør.

Oppdrett av ferskvannskreps foregår i flere land, og inte-
ressen er økende også i Norge.

7.5 LAKSEFISK

Laksefiskene laks, ørret og røye er de ferskvannsfiskene
som har størst økonomisk og rekreasjonsmessig betyd-
ning i Norge. Alle tre artene har anadrome former som
gyter i ferskvann og har oppvekstområdene sine i salt-
vann (laks, sjøørret og sjørøye). De samme artene har
også former som er ferskvannsstasjonære hele livet (f eks.
innsjoørret, bekkeørret og røye).

Laksefiskene fiskes hovedsakelig med stang i elvene, med
kilenot, garn og kastenot i fjordene og med drivgarn og
flyteline i havet. Fra 1. januar 1989 blir drivgarnsfisket
etter laksefisk innenfor norsk 200 mils sone forbudt.

Laks (Salmo salar L.) Laks finnes langs hele norskekys-
ten. Viktigste oppvekstområder er havet utenfor Nord-
Norge. Føden består hovedsakelig av fisk. Laksen vand-
rer opp i elvene i perioden april til september og gyter på
strømharde steder med grus og steinbunn. Eggene klekkes
om våren og laksen oppholder seg 2 til 5 år i elven før den
vandrer ut i sjøen. Føden i ferskvann består hovedsaklig
av insektlarver og andre små dyr. Laksen blir kjønnsmo-
den etter 1 til 4 år i sjøen (Norges dyr, 1982).
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Figur 7.27. Lakse- og sjøørretfiske. 1945-1986. Tonn Sal-
mon and sea trout fishery. 1945 - 1986. Tons
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Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.

ørret (Salmo trutta L.) ørret opptrer i flere former; sjøør-
ret, innsjøørret og bekkeørret. Sjøørreten finnes i fjorder
og i skjærgården langs hele kysten. Sjøørreten vandrer
opp i elvene i juli til september og gyter vanligvis i okto-
ber/november på strømsterke steder med grus og stein-
bunn. Eggene klekker om våren. Sjøørreten blir 2 til 5 år
i ferskvann før den vandrer ut i sjøen. Etter 4 til 6 år i
sjøen blir den kjønnsmoden. Føden i sjøen består av små-
fisk og en del krepsdyr. I ferskvann er føden hovedsaklig
insekter og krepsdyr (Norges dyr, 1982).

Røye (Salvelinus alpinus L.) Ferskvannsstasjonær røye
finnes i kalde, klare innsjøer i hele landet, mens sjørøye
bare finnes i Nord-Norge. Sjøroya oppholder seg bare 4-6
uker i saltvann, og både kjønnsmodne og ikke kjønns-
modne individer vandrer opp i elvene for overvintring i
ferskvann. Gytetidspunktet varierer fra stamme til stam-
me, men er som oftest i oktober/november. I større sjøer
finnes det også vårgytende røye. Gytingen skjer i innsjøer
med unntak av sjørøya som gyter på rennende vann.
Røya blir kjønnsmoden etter 3-6 år. Føden i ferskvann
består av plankton, små bunndyr og fisk (stor røye). I salt-
vann spiser sjørøya små krepsdyr og noe fisk (Norges
dyr, 1982).

Fangst av laks, sjøørret og sjørøye

Figur 7.27 viser totalfangsten av laks, sjøørret og sjørøye
fra 1945 fram til 1986 fordelt på elvefiske og sjøfiske.
Fangsten hadde en topp på midten av 1960-tallet og har
utover på 1980-tallet hatt et stabilt nivå på mellom 1600
og 1700 tonn pr. år. Av dette har elvefisket utgjort rundt
20 prosent. Tidsserien har et brudd mellom 1978 og 1979
fordi drivgarnsfisket etter laks ble underlagt konsesjons-
plikt fra og med 1979. Dette innebar at statistikken over
drivgarnsfisket kunne hentes direkte fra konsesjonshave-

Tabell 7.12. Samlet fangst av laksefisk 1 i elver og i sjøen. 1971-1986. Tonn Total catch of salmonids in rivers and in
the sea. 1971 -1986. Tons

Sjøfiske Sea fishing 	Elvefiske River fishing 
Fangst	 Sjøørret	 Sjøørret
i alt	 I alt	 Laks	 og sjørøye	 I alt	 Laks	 og sjørøye
Catch,	 Total	 Salmon Sea trout	 Total	 Salmon	 Sea trout
total	 and migra-	 and migra-

tory char	 tory char

1971 1 288 1 022 986 36 266 222 45
1972 1 653 1 360 1 328 31 294 241 53
1973 1 805 1 357 1 325 31 449 401 49
1974 1 702 1 	 171 1 146 25 532 488 44
1975 1 610 1 058 1 032 26 553 505 48
1976 1 597 1 082 1 062 20 514 468 46
1977 1 560 1 179 1 153 26 381 335 45
1978 1 	 117 809 785 24 307 264 43
1979 1 896 1 520 1 503 17 376 328 48
1980 1 892 1 551 1 535 16 341 295 46
1981 1 713 1 372 I 358 14 341 298 44
1982 1 416 1 077 1 058 19 338 289 49
1983 1 626 1 266 1 244 22 360 306 54
1984 1 698 1 342 1 323 18 356 299 57
1985 1 646 1 258 1 239 19 388 322 66
1986 1 681 1 	 311 1 291 20 371 306 64

1) Laks, sjøørret og sjørøye Salmon, trout and char.	 Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.
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Tabell 7.13. Oppfisket kvantum av laksefisk  1i  de 20 bes-
te elvene/vassdragene i 1986. Kg River fishing of sa/mo-
nids in the 20 best rivers/watercourses in 1986. Kg

Elv River Kg

1 Tanavassdraget 65 618
2 Lagen m/bielver (Numedalslågen) 24 613
3 Gaulavassdraget 	 24 191
4 Altavassdraget 	 14 449
5 Orkla 12 146
6 Namsenvassdraget 	 11 746
7 Neidenelva 	 9 398
8 Stjordalsvassdraget 	 8 937
9 Ogna 8 690

10 Melva 	 8 068
11 Figgjoelva 	 7 228
12 Drammenselva 	 6 799
13 Lærdalselva 	 6 658
14 Driva (Sunndalselva) 5 710
15 Malselvvassdraget 	 5 547
16 Stordalselva m/Stordalsv. 	 5 359
17 Verdalselva 4 497
18 Reisaelva (Nordreiselva) 	 4 364
19 Surna m/Rinna 	 3 641
20 Oselva m/Osvatn i Molde 	 3 458

1) Laks, sjøørret og sjørøye Salmon, trout and char.

Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.

ren. Tidligere bygde hele statistikken på oppgaver fra lak-
sestyrene i ulike laksedistrikter.

Samlet fangst av laks, sjøørret og sjørøye var på 1 681
tonn i 1986 (se tabell 7.12). 1 1985 var fangsten pd 1 646
tonn. Fisket i sjøen økte med 4 prosent eller 53 tonn fra
1985 til 1986. Av dette hadde fisket med drivgarn en øk-
ning på 19 prosent og fisket med kilenot og krokgarn en
nedgang på henholdsvis 24 og 4 prosent. Samlet fangst for
elvene var på 371 tonn i 1986. Dette er en nedgang på 4
prosent fra 1985. Nedgangen skyldes først og fremst at
fangsten i Tanavassdraget hadde en nedgang på over 20
prosent fra året før.

Tabell 7.13 viser en rangering av de 20 vassdragene i
Norge som hadde størst oppfisket kvantum av laks, sj øør-
ret og sjørøye i 1986. Tanavassdraget skiller seg klart ut
som det viktigste vassdraget når det gjelder oppfisket
kvantum, med over 65 tonn i 1986.

Verdien av sjø- og elvefisket etter laks, sjøørret og sjørøye
utgjorde i alt 59,9 millioner kroner i 1986. Av dette ut-
gjorde elvefisket ca. 24 prosent. Fra 1971 til 1986 har ver-
dien økt med ca. 37 millioner kroner (se tabell 7.14). Elve-
fisket gav også en inntekt fra salg av fiskekort med 9,2
millioner og en inntekt fra leie av fiskerett på 12,5 millio-
ner kroner i 1986. Inntekten av utleie av fiskerett i sjøen
utgjorde ca. 0,4 millioner kroner i 1986 (SSB, 1987).

Tabell 7.14. Verdi av sjø- og elvefisket etter laksefisk l .
1971 - 1986. 1 000 kr Value of sea and river fishing of sal-
monids 1 . 1971-1986. 1 000 NKr

I alt
Total

Sjøfiske
Sea fishing

Elvefiske
River fishing

1971 	 23,0 18,7 4,4
1972 	 35,9 30,0 5,9
1973 	 33,7 25,9 7,8
1974 	 26,5 18,5 8,0
1975 	 28,1 18,5 9,6
1976 	 41,9 28,8 13,1
1977 	 44,0 33,9 10,2
1978 	 28,7 20,8 7,8
1979 	 60,0 49,2 10,8
1980 	 71,3 60,0 11,3
1981 	 48,7 38,4 10,4
1982 	 46,7 36,0 10,7
1983 	 54,4 42,5 11,9
1984 	 58,9 46,4 12,5
1985 	 62,1 47,8 14,3
1986 	 59,9 45,7 14,2

1) Laks, sjøørret og sjørøye Salmon, trout and char.

Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.

7.6 FISKEOPPDRETT

Produksjon og utvikling

Oppdrett av fisk og skalldyr er blitt en ny og viktig næring
for Norge med en førstehåndsomsetning på ca. 2.1 milli-
arder kroner i 1987 (Norsk Fiskeoppdrett, 1988). Utvik-
lingen innen fiskeoppdrett har gått meget raskt, den høye
sykdomfrekvensen innen næringen antyder at den kansk-
je har ekspandert for raskt. De første forsøk i saltvann
startet på Vestlandet i 1950-årene; lønnsom drift skjedde
først i 1969-1970. Næringen er idag hovedsakelig basert
på produksjon av laksefisk med hovedvekt på atlantisk
laks (Sa/mo salar) og regnbueørret (Salmo gairdneri).
Produksjonen av laks var i 1986 ca. 44 800 tonn, og ven-
tes å øke i årene som kommer. Produksjonen av regn-
bueørret var ca. 4 400 tonn i 1986 (se tabell 7.15). Prisen
på laks har ligget på mellom 30 og 45 kr pr. kilo i hele
perioden fra 1979 til 1986, mens salgskvantumet er tidob-
let i samme perioden (se figur 7.28).

En vesentlig del av den produserte laksen blir eksportert.
USA, Frankrike, Danmark og Vest-Tyskland er de vik-
tigste avtagerne av norskprodusert laks. Eksportverdien
av laks til USA og Frankrike utgjorde i 1986 ca. 800 mil-
lioner kroner. I de siste drene har også royeoppdrett (Sal-
velinus alpinus) blitt satt i gang i de nordligste fylkene.

Produksjonen av laksefisk foregår hovedsakelig i kystom-
rådet fra Rogaland i sør til Finnmark i nord (se tabell 7.15
og figur 7.29). De viktigste oppdrettsfylkene er Hordaland
og Nordland, deretter følger Møre og Romsdal, Sogn og
Fjordane og Sør-Trøndelag. Sør- og Østlandet, samt inn-
landsfylkene har lav produksjon. Dette skyldes hovedsa-
kelig de lange, kalde innlandsvintrene og vintre langs kys-
ten med is nær land og temperaturer i saltvann under
0°C i perioden januar-mars.
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Det er i 1986 registrert ca. 190 klekkerier for lakseyngel
og 498 matfiskanlegg som produserer laks. Flaskehalsen
i næringen er tilgang på rogn og settefisk/smolt. 11987
ble det i Norge produsert ca. 50 millioner smolt av laks
og 8 millioner smolt av regnbueørret. Det ble i 1986 im-
portert 1 million smolt av hver av gruppene. Det ble i
1986 lagt inn ca. 66 000 liter lakserogn. Antall settefisk
ventes å bli nesten doblet i løpet av 1987. Fra og med
1988 regner man at smoltproduksjonen i Norge vil kunne
dekke behovet hos næringen.

Mesteparten av laksefisken produseres i flytemærer i sjø-
en, der standardmæren har volum på ca. 500 m 3 . Konse-
sjon er basert på volumenheter. Idag er den øvre grense
for anleggets størrelse 8 000 m 3 . Miljøvernmyndighetene
har en restriktiv holdning til oppdrett i ferskvann for å
begrense belastningene til resipienten. Produksjonen av
settefisk begrenses til 1 millioner enheter, såfremt an-
legget ikke forurenser, gir fare for sykdommer o.l.

Tabell 7.15. Fiskeoppdrett. Antall anlegg og slaktemengde. 1971-1988 Rearing offish. Working units slaughtering of
fish for food and slaughtered quantity. 1971 -1988

Tonn Tons

1971 5 50 531 98 433
1972 5 56 924 146 778
1973 4 80 1 172 171 1 001
1974 .. 13 155 2 327 601 1 726
1975 138 45 120 2 517 862 1 655
1976 149 61 116 3 476 1 431 2 045
1977 165 84 122 3 932 2 137 1 795
1978 189 116 124 5 645 3 540 2 105
1979 226 147 154 7 377 4 389 2 988
1980 256 173 165 7 980 4 312 3 668
1981 286 215 189 13 042 8 418 4 624
1982 328 263 192 15 322 10 695 4 627
1983 362 301 183 22 703 17 298 5 405
1984 402 354 152 25 451 21 881 3 569
1985 487 414 217 34 615 29 473 5 142
1986 538 498 255 49 215 44 831 4 384
1987 1 .. .. 56 000 47 000 9 000
1988 1 80 000

1986

Østfold
Akershus og Oslo 	
Hedmark
Oppland
Buskerud 21 2 21 314 12 303
Vestfold
Telemark
Aust-Agder 	
Vest-Agder 	
Rogaland 33 28 28 2 702 1 972 730
Hordaland 101 93 42 12 002 11 329 673
Sogn og Fjordane 	 56 54 32 6 287 5 438 848
Møre og Romsdal 	 74 74 39 7 323 6 407 917
Sør-Trøndelag 	 61 59 25 5 378 5 015 364
Nord-Trøndelag 	 42 41 19 3 073 2 985 88
Nordland 91 89 34 9 227 8 818 410
Troms 39 39 12 2 515 2 483 32
Finnmark 20 19 3 393 373 20

1) Tall for 1987 og 1988 er prognoser fra Norsk Fiskeoppdrett nr. 1/1988 1987 and 1988 numbers are estimates from
Norsk Fiskeoppdrett no. 1/1988.

Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.
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Figur 7.28. Salg av og pris på laks. 1977-1986. 1 000 tonn
og kr pr. kg Sale of and price on salmon. 1977-1986. 1 000
tons and NKr per kg

Figur 7.29. Totalverdi av lakse- og ørretoppdrett fordelt
på fylke. 1986. 1 000 kr Totale value of rearing of salmon
and trout by county. 1986. 1 000 Nkr

Ser—østlandet

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør—Trøndelag

Nord—Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

1978	 1980	 1982	 1984	 1986

Kilde: SSB, 1987 Source: CBS, 1987.

Nye arter i oppdrettsnæringen

I tillegg til laksefiskene nevnt ovenfor foregår det forsk-
ning og økonomisk satsing på oppdrett av nye marine fis-
kearter, og det arbeides også sterkt med oppdrett av skjell,
krepsdyr og andre ferskvannsfisk. Regjeringen har utpekt
havbruk og bioteknologi som et av de fire nasjonale sat-
singsområdene.

I det siste har en i Norge benyttet spillvarme til å øke tem-
peraturen i vannet i oppdrettsanlegg. Dette øker mulighe-
tene for oppdrett av arter som krever høy temperatur.
Temperaturintervallene ulike arter krever for at de skal
kunne drives oppdrett på er følgende: røye (5-16°C),
torsk (6-14°C), laks (6-18°C), regnbueørret (12-20°C),
rødspette (16-18°C), ferskvannskreps (16-20°C), piggvar
(13-20°C), tunge (15-22°C), hummer (20-22°C), ål (8-
29°C).

For de fleste marine arter er en på begynnelsesstadiet.
Lengst er en kommet i torskeoppdrett der en har kontroll
med stamfiskproduksjonen av larver og masseproduserer
yngel etter den såkalte pollmetoden. Her settes nyklekte
larver ut i et avstengt marint basseng hvor naturlige fien-
der er fjernet og larvene ernærer seg av naturlig plankton.
I matfiskfasen tilføres spesialtillaget fôr eller torsken set-
tes ut i fjorder til såkalt kulturbetinget fiske, pga. sin store
stedegenhet.

Kveite regnes som den mest interessante arten i komm-
ende norsk oppdrett. Bare i Hordaland har det i 1987
kommet inn 250 konsesjonssøknader for marine arter,

1 000 kr

Kilde/Source Norsk fiskeoppdrett, 1987.

og de fleste innbefatter kveite. Andre viktige fiskearter for
oppdrettsnæringen er piggvar, tunge og steinbit.

Av skalldyr var det i 1986 registrert en produksjon på ca.
100 tonn blåskjell og ca. 90 000 østers. Siden 1984 er det
årlig produsert 100-120 000 hummeryngel for utsetting
til kulturbetinget fiskeri.

Andre arter som kan dyrkes eller utnyttes er tang, kam-
skjell, haneskjell, sjøpinnsvin, rødspette, skrubbeflyndre,
ferskvannskreps og ål.

Sykdommer i oppdrettsanleggene

De viktigste problemene i oppdrett av de ulike artene lig-
ger i startfôringsfasen. Denne fasen er lett hos laksefisk
med sine store egg og yngel, men blir vanskeligere dess
mindre størrelse yngelen har (se figur 7.30).

Et av problemene med oppdrett i mærer i saltvann er at
mye oppdrettsfisk rømmer fra anleggene. Disse kan på-
virke den genetiske sammensetning av villaksen. Natur-
forvalterne mener også at oppdrettslaksen fører med seg
sykdommer som kan smitte den ville laksen, selv om
smitten kan gå begge veier. Det er derfor forslag om at
oppdrettsanlegg ikke legges nær vassdrag med populasjo-
ner av villaks.

En av de viktigste problemer i klekkerier og settefiskan-
legg er kvaliteten på inntaksvannet. Forsuring av vann
og vassdrag har ført til kraftig reduksjon i de naturlige fis-
kebestandene i Sør—Norge. Dette representerer idag også
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Figur 7.30. Størrelsen på 6 fiskearter i startfôringsfasen
Size of 6 fish species at the starting point of feeding

TUNGE-
PIGGVAR
TORSK
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STEINBIT

LAKS

Kilde' Source: Norsk Fiskeoppdrett, 1986.

et betydelig problem i produksjonen av settefisk av laks
og ørret. Under slike forhold er aluminium spesielt skade-
lig for fisk, også i svært lave konsentrasjoner. Årsaken til
at fisk dør i surt vann er at den ikke er i stand til d opprett-
holde konsentrasjonen av salter, særlig natriumklorid (se
kapittel 14 om forsuring).

Dødeligheten ved oppdrett av laks fra egg til smolt er
høy, 60-70 prosent. De viktigste årsakene er sykdommer
i anleggene. Konsesjon i norsk oppdrett er gitt etter vo-
lum, og dette bevirker at mange anvender for store tetthe-
ter i mærene. Ved slike tette monokulturer opptrer ofte
sykdommer. Den viktigste tapsårsaken i oppdrettet har
siden 1980 vært sykdommer.

De viktigste sykdommer i norsk oppdrett er kaldtvanns-
vibriose (tidl. kalt Hitrasyke etter området hvor den først
ble påvist), vibriose, furunkulose, IPN (Infectious Panc-
reas Disease) og BKD (Bacterial Kidney Disease).

Både veterinærmyndighetene og oppdrettsnæringens folk
har blitt klar over, etter de siste store tap pga. sykdom-
mer, at fiskeoppdrett må drives etter strenge biologiske
normer, og at fiskens totalmiljø må tas mye mer hensyn
til. I mange oppdrettsanlegg stresses fisken unødig, og den
viser ofte tydelige tegn på hjerte—karsykdommer. Det har
også vært en diskusjon av meget viktig prinsipiell natur
om årsakene til noen av fiskesykdommene, bl.a. kaldt-
vannsvibriosen. Noen forskere mener denne sykdommen
skyldes mangler ved fôret, mens andre mener det skyldes
en bakterieinfeksjon. Det er fortsatt forskningsresultater
som tyder på at begge faktorer spiller en rolle. Vaksine for
kaldtvannsvibriose er utprøvd i 1986 og 1987 og resulta-
tene er til nå positive.

De aktiviteter som knytter seg til forskjellige former for
oppdrett er sterkt avhengig av vannkvaliteten i området.
Her spiller det en stor rolle hva oppdretteren tilfører mil-
jøet, men også hva som tilføres miljøet fra andre kilder.
I løpet av de siste 15 år er det rettet stor oppmerksomhet
mot forurensningsgraden i norske fjorder og vannfore-
komster, og endel sterkt forurensede fjorder er svartelistet
for oppdrett: Frierfjorden, Kristiansandsfjorden og Sør-
fjorden. Generelt er fjorder hvor det ligger industri som
slipper ut tungmetaller og klororganiske stoffer uegnet til
oppdrett.

Forurensning fra oppdrettsvirksomheten

Oppdrettsanleggene kan medføre vesentlige forurens-
ningsproblemer gjennom det fôrspill som akkumuleres
under mærene. Forurensningen fra oppdrettsanlegg kan
grovt deles i tre kategorier: organisk stoff, næringssalter
og problemavfall. Problemavfall omfatter medikamenter,
kjemikalier (f. eks. notimpregneringsmidler) og patogener.
Virkningen har til nå hovedsaklig vært begrenset til om-
råder nær oppdrettsanleggene (SFT, 1986).

Det ble i 1987 brukt ca. 48 tonn antibiotika, hovedsaklig
i form av medisinfôr, i norsk oppdrett. 70-80 prosent av
medikamentene tilføres før eller siden det marine miljø.
Frekvensen av antibiotikaresistente bakteriestammer
kan øke nær oppdrettsanlegget. Det viser seg også at ned-
brytningen av slammet under mærene nedsettes når dette
inneholder mye antibiotika.

Fargen på laksekjøtt er blant de viktigste kriterier når lak-
sefisk skal omsettes. Fargestoffene karotenoider gir den
ettertraktede rosa fargen på kjøttet. 80-90 prosent av far-
gestoffene i oppdrettslaks er i dag syntetisk produsert.

Forbruket av organofosfater (Neguvon og Nuvan) i norsk
fiskeoppdrett var i 1986 ca. 30 tonn. Disse stoffene brukes
mot fiskelus. Generelt har de relativt kort halveringstid i
vann og bioakkumulering er ikke rapportert. Miljøeffek-
tene er derfor i første rekke knyttet til stoffenes akutte gift-
virkninger, men det er mulig at enkelte av nedbrytnings-
produktene kan være giftige. Det arbeides nå med å bruke
biologiske bekjempningsmidler som et alternativ til disse
organofosfatene.

I akvakultursammenheng kan begroingshindrende mid-
ler på mærene gi effekt på laksen Det er observert akku-
mulering av slike tinnorganiske forbindelser i laks og
bruk av slike stoffer til notimpregnering er frarådet av
miljøforskerne.

10-20 prosent av samlet fiskemengde blir avfall i form
av slo, avskjær og død fisk. Dette avfallet kan forårsake
problemer både når det gjelder forurensninger og smitte.
SFT arbeider nå med å etablere rutiner for oppbevaring,
konservering, og videre behandling av dette avfallet. Fra
slakteriene kan blogge— og vaskevann føres med vind/
strøm over store avstander og kan være et viktig hinder
for effektiv begrensning av sykdommer som furunkulose,
kaldtvannsvibriose og BKD. Landbaserte matfiskanlegg
har fått økende oppmerksomhet i norsk oppdrettsmiljø.
Det fører til at bedre resipienter kan anvendes, samt om-
råder som i dag ikke kan brukes pga. isdannelse. Landba-
serte anlegg vil heller ikke legge begrensning på den of-
fentlige ferdsel i kystnære farvann. Landbaserte anlegg
muliggjør bedre kontroll av fiskens miljø, både inntaks-
vann og avløpsvann. Dette kan renses og en reduserer
derfor forurensende utslipp.

Sysselsetting i fiskeoppdrettsnæringen

I desember 1985 var det sysselsatt ialt 2 948 personer in-
nen de ulike aktivitetene som omfattes av fellesbetegnel-
sen fiskeoppdrett, dvs. klekkeri, settefiskanlegg, matfisk-
-stamfiskanlegg og annen direkte tilknyttet virksomhet.
Av disse var 1 948 personer (66 prosent) heltidsansatte
og 1 005 personer (34 prosent) deltidssysselsatte. De store
oppdrettsfylkene: Hordaland, Nordland og Møre og
Romsdal har tilsammen 55 prosent av sysselsettingen i
næringen. Kvinneandelen totalt var ca. 20 prosent, der-
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itlant 42 prosent av alle deltidsansatte og bare 8.8 prosent
av de heltidsansatte.

7.7 SEL- OG HVALFANGST

Norsk selfangst

Gjenoppdagelsen av Spitsbergen i 1596 førte etterhvert
til etableringen av en omfattende hval- og selfangst i ark-
tiske farvann. På 1600-tallet var det hvalfangsten som
dominerte. På 1700-tallet begynte imidlertid selfangsten
å øke i omfang i Vestisen, dvs. drivisområdene nord, vest
og sør av Jan Mayen. Den mer organiserte skutefangst
på 1700-tallet ble først igangsatt av tyskere, dansker og
briter. Nordnorske selfangere hadde drevet fangst i mind-
re målestokk, men norske fangere kom for alvor med i
denne fangsten fra 1847 anført av Svend Foyn. De norske
fangstfolkene, som hovedsakelig kom fra Vestfoldtrakte-
ne, konkurrerte hardt med utlendingene om selen og alle-
rede omkring 1890 var nordmenn enerådende i Vestisen.
Rundt århundreskiftet flyttet det norske selfangstsenteret
seg fra Vestfold til Sunnmøre og Troms og Finnmark
(Haug, 1980).

Større norsk fangsting i østisen, drivisområdene ved inn-
løpet til Kvitesjøen, begynte i 1867, hovedsakelig med
fangstfolk fra Troms og Finnmark. Fangstfolk fra Sunn-
more kom med etter første verdenskrig.

Selfangst i større stil ved Newfoundland kom ikke igang
før om lag år 1800. Det var i første rekke lokale fangstfolk
som drev på dette feltet. Den norske fangsten på New-
foundlandsfeltet begynte i 1937.

Figur 7.31. Norsk selfangst fordelt pd fangstfelt. 1945-
1987 Norwegian seal catch by sealing ground. 1945-1987
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Kilde: Fiskeridirektoratet, div. årganger av publikasjonen
«Selfangsten» Source: Directorate of Fisheries, different
volumes of the publication «Selfangsten».

I de første årene etter annen verdenskrig var det Vestisen
som var det viktigste fangstområdet. Senere har New-
foundlandsfeltet overtatt i betydning helt til mot slutten
av 1970-tallet (figur 7.31). Fra 1978 har den norske sel-
fangsten vært moderat, og feltene har vekslet i betydning.
Fra og med 1983 har norske fangstfolk ikke drevet på
Newfoundlandsfeltet, og grønlandsselfangsten i østisen
med fangster pd 10 000 - 20 000 sel pr. sesong har hatt
størst betydning.

Før andre verdenskrig var deltakelsen oppe i 150 - 160
båter i 1924 og 1925. Etter dette var det sd en jevn ned-
gang i deltakelsen til 40 - 50 båter i årene før andre ver-
denskrig. Etter andre verdenskrig (figur 7.32) har delta-
kelsen variert fra 60 - 80 båter på 1950- og 1960-tallet
til 5 - 6 båter etter 1982. Helt siden 1964 har det vært en
jevn nedgang i fangstdeltakelsen.

Figur 7.32. Norsk selfangst og småhvalfangst. Antall bå-
ter. 1945-1987 Norwegian sealing and small whale cat-
ching. Number of boats. 1 945-1 98 7

Kilde: Fiskeridirektoratet, div. årganger av publikasjone-
ne «Selfangsten» og «Småhvalfangsten»  Source: Directo-
rate of Fisheries, different volumes of the publications
«Selfangsten» and «Småhvalfangsten».

Utbyttet i selfangsten har variert med fangstforhold, kvo-
te- og fangstreguleringer, deltakelse og økonomiske for-
hold. Pd midten av 1960-tallet var den årlige fangstverdi-
en av den norske selfangsten fra om lag 20 til 40 millio-
ner kroner og utgjorde om lag 2-4 prosent av total første-
håndsverdi av norske fiskerier. De siste drene har fangst-
verdien ligget mellom 1 og 2 millioner kroner (figur 7.33).

Den sterkt reduserte selfangsten i de senere dr skyldes
nedsatte kvoter i Vestisen og på Newfoundland og vans-
kelige markedsforhold. EF har hatt importforbud mot
produkter av selunger fra 1983, og dette innebar at norske
selfangere ble utestengt fra sitt viktigste marked.
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Grønlandssel og klappmyss; biologi og fangst

Den norske selfangsten har i det alt vesentlige bestått av
fangst på grønlandssel og klappmyss. Ellers har det også
blitt tatt et lite antall andre selarter som f eks. storkobbe
(nå fredet) og ringsel. Tidligere ble også hvalross fanget.

Grønlandssel (Pagophilus groenlandicus). Grønlandssele-
ne er vandrende flokkdyr som er utbredt i den arktiske
delen av Nordatlanteren fra Karahavet i øst til Canadas
østkyst i vest. De holder seg gjerne i områder med drivis,
men kan også legge ut på lange vandringer i åpent hav.

Det finnes tre adskilte bestander av grønlandssel. Hver
bestand har sitt eget kasteleger, dvs, område hvor ungene
fødes (figur 7.34). En østlig bestand føder ungene sine pd
drivisen ved innløpet til Kvitesjøen (Ostisen) i perioden
20. februar til 5. mars.

I drivisområdet nord og vest for Jan Mayen (Vestisen)
samles en midtre bestand og føder unger omkring 18. —
20. mars. I vest finnes en bestand som har to kastelegre,
i drivisområdene i St. Lawrencebukta og utenfor New-
foundland. Kastingen her foregår omtrent i samme tids-
rom som i østisen.

Nyfødte grønlandsselunger er om lag 90 cm lange og veier
om lag 10 kg. Hele kroppen er dekket av en hvit, myk
pels, som har gitt ungene tilnavnet «kvitunger». Kvitun-

Figur 7.33. Fangstverdi av norsk selfangst og småhval-
fangst. 1945-1986. Millioner kr Value of Norwegian sea-
ling and small whale catching. 1945 - 1986. Million Nkr

1945 1955 1965 1975 1985

Kilde: Fiskeridirektoratet, div. årganger av publikasjone-
ne «Selfangsten» og «Småhvalfangsten» Source: Directo-
rate of Fisheries, different volumes of the publications
«Selfangsten» and «Småhvalfangsten».

gene er sårbare og hjelpeløse i de første dagene etter fødse-
len. De mangler kuldeisolerende spekklag og er heller ikke
svømmedyktige. Dødeligheten er stor blant selungene
særlig hvis været er dårlig og isen er i bevegelse. Kvitun-
ger har vært et av de viktigste fangstobjektene. Ungene
utvikler seg hurtig. Etter om lag 14 dager har lengden økt
til om lag 110 cm og vekten til rundt 35 kg. Om lag en
uke etter fødselen begynner kvitungene å røyte den hvite
pelsen. En måned gamle har de fått en sølvgrå, svartflek-
ket og korthåret pels og kalles nå «gråunger». Selen svøm-
mer nå godt og lever hovedsakelig av pelagiske krepsdyr,
men etterhvert begynner de også spise fisk.

Når ammetida er over, får hunnselene sin eggløsing. Un-
gene forlates nå for godt, og de kjønnsmodne dyrene par-
rer seg. Grønlandsselen har, i likhet med de fleste andre
selarter, forsinket fosterutvikling. Fosteranlegget blir ligg-
ende uvirksomt og fritt i livmoren i om lag 11 uker før
den endelige utviklingen kommer i gang.

Under kaste—, die— og parringstida tar grønlandsselene til
seg lite næring og spekklagets tykkelse avtar betraktelig.
Etter parringen tar fødeopptaket til. Føden består av pela-
giske krepsdyr, forskjellige bunndyr, blekksprut og mye
fisk. Lodde er en viktig del av menyen. En voksen sel
spiser i gjennomsnitt om lag 5 kg mat pr. dag. Grønlands-
selene er gode svømmere og dykkere som kan være under
vann i 15 minutter og dykke ned til 250 meters dyp.

I siste halvdel av april legger selen seg igjen opp på isen,
omtrent i de samme områdene som kastelegrene. Selene
skal nå skifte pels. I disse hårfellingslegrene ligger selene
spredt over meget store områder i isen. Hårfellingslegrene
oppløses fra midten av mai. Selene samler seg i mindre
flokker og starter sommervandringen, som vanligvis går
nordover.

I september/oktober begynner de voksne grønlandsselene
langsomt å trekke sørover igjen. De ankommer kastele-
grene i januar/februar.

Størrelsene av de tre selbestandene er usikre. Grønlands-
selbestanden ved Newfoundland anslås til om lag 2 mil-
lioner dyr. I østisen regnes bestanden å være på om lag 1
million dyr, mens det i Vestisen finnes i underkant av
500 000 dyr.

Grønlandssel fra østisen har jevnlig oppsøkt Finnmarks-
kysten, og slike selinvasjoner har skapt problemer for fis-
kerne. Selen ødelegger redskap og skremmer fisk, samti-
dig som selene utsettes for store lidelser når de drukner i
garn. 1 1987 var det en meget stor selinvasjon til norske-
kysten. Det ble rapportert grønlandssel helt sør til ytre
Oslofjord. Om lag 300 tusen sel, for en stor del unge dyr,
antas å ha søkt til norskekysten, og 50-60 tusen sel druk-
net i garn. Selene kom både fra østisen og Vestisen, og
mye av den var underernært. Invasjonen var trolig en
næringsvandring og må ses i sammenheng med bl.a. sam-
menbruddet av loddebestanden i Barentshavet. økning i
selbestandene som følge av redusert fangst i de senere dr,
kan også ha vært en medvirkende årsak. Store selinvasjo-
ner har imidlertid også forekommet tidligere. 1 1903 var
det invasjon av sel langs store deler av norskekysten.

Figur 7.35 viser norsk fangst av grønlandssel i perioden
1945 — 1987. Fangstene etter andre verdenskrig var størst
i perioden 1949 — 1967 med fangster som varierte fra om
lag 100 000 til om lag 250 000 dyr. I perioden 1945-1963
var både unger og voksne dyr godt representert i fangste-
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Figur 7.34. Kaste- og hårfellingslegre. Grønlandssel Pupping and moulting rookeries. Harp seal

Kastelegre Pupping rookeries 111 Kaste- og hårfellingslegre
Pupping and moulting rookeries

Kilde/Source Haug, 1980.

ne. Noen år kunne være dominert av ungefangst (f eks.
1956 og 1959) og andre av voksne (feks. 1957 og 1958).
Dette skyldtes at det i dr hvor ungefangsten slo feil, kunne
man kompensere dette med økt fangsting på voksne dyr,
f.eks. i hårfellingslegrene. Senere er det unger som har
dominert i fangstene helt til de aller siste år, da det er eld-
re sel i fangstene fra Østisen som har dominert. Fangst
av unger har vært ansett som den fornuftigste beskatning-
måten for å opprettholde selbestandene, pga. den høye
naturlige dødeligheten blant selunger.

Kvoten i Østisen i 1987 ble fastsatt til 80 000, hvorav
Norge kunne fange 19 000. Fangsten i Vestisen var be-
grenset til 25 000 unger eller hårfellende ett år gamle og
eldre dyr. Sovjets andel var satt til 4 500 unger.

Klappmyss (Cystophora cristata). Størsteparten av året
lever klappmyssen som enslige dyr. I forplantningstiden,
i mars, samles de i spredte familiegrupper, bestående av
hann, hunn og unge. Klappmyssen finnes omtrent i de
samme områdene som grønlandsselen, men gjerne noe
lenger ut mot iskanten. Hovedsentra er i Vestisen og ved
Newfoundland. Klappmyss forekommer også i et beskje-
dent antall i Østisen, men her er den totalfredet.

Klappmyssen samles igjen i hårfellingsperioden, fra juni
til midten av juli, i områder i Danmarksstredet ved kys-

ten av Østgrønland. Hårfellingslegre finnes også i drivisen
nord for Jan Mayen ved kysten av Nordøstgrønland (se
figur 7.36).

Man regner at det finnes to bestander av klappmyss
(Newfoundlandsbestanden og Jan Mayen-bestanden),
men at det er gode muligheter for utveksling av dyr mel-
lom disse bestandene, bl.a. i hårfellingsområdene i Dan-
marksstredet.

Bestandsstørrelsen av klappmyss er også meget usikker.
Rørvik, 1982 angir en bestand på 225 tusen dyr i Vesti-
sen.

Voksne hanner (hettakaller) kan bli 2,5 m lange og veie
opptil 400 kg. Hunner (mus) er noe mindre. Betegnelsen
ohettakalb> kommer av den karakterisktiske «hetta» han-
nene har. Dette er en løs hudfold som ligger over pannen
og snuten. Hudfolden kan blåses opp til størrelsen av en
fotball. Hettakallen kan også blåse opp en ballongaktig
sekk (membranøse del av neseskilleveggen) på størrelse
med et strutseegg fra det ene neseboret. Oppblåsingen
skjer trolig når dyret er sint eller opphisset. Hunnene blir
kjønnsmodne ved om lag 3 års alder og hannene ved 4 -
6 års alder. Ungene fødes i kastelegrene i slutten av mars.
De er da om lag 1 meter lange og veier i underkant av 20
kg.
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Figur 7.37. Norsk fangst av klappmyss. 1945-1987 Nor-
wegian catch of hooded seal. 1945-1 98 7
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Figur 7.35. Norsk fangst av grønlandssel. 1945-1987 Nor-
wegian catch of harp seal. 1945-1 98 7

Kilde: Fiskeridirektoratet, div. årganger av publikasjonen
«Selfangsten» Source: Directorate of Fisheries, different
volumes of the publication «Selfangsten».

Ungene feller den lyse fosterpelsen (embryonalpelsen) før
fødselen (i motsetning til hos grønlandssel). Når ungene
fødes, har de en pels som er sølvaktig, gråblå på ryggen
og hvit i buken. Den kalles blueback (blårygg). Hunnene
er meget aggressive overfor inntrengere som kan true
ungen i dieperioden, mens hettakallen gjerne drar seg
raskt unna. Den jager imidlertid vekk andre hettakaller
som nærmer seg familiegruppen. Parringen foregår van-
ligvis kort tid etter at ungen er forlatt. Som grønlandssel
har også klappmyss forsinket implantasjon av fosteran-
legget i livmoren, og den reelle drektighetstiden er om lag
8 - 9 måneder.

Klappmyssen er også en dyktig dykker, og dens føde be-
står hovedsakelig av fisk, reker, sjøstjerner og blekksprut.

Figur 7.37 viser norsk fangst av klappmyss i perioden
1945 - 1987. 11951 ble det fanget hele 140 000 klapp-
myss av norske selfangere. Ellers har ldappmyssfangstene
etter annen verdenskrig variert fra om lag 80 000 til om
lag 15 000 dyr pr. år. I perioden før 1961 varierte unger
og voksne som dominerende i fangstene. Etter 1961, da
fangsten av hårfellende klappmyss i Danmarksstredet ble
forbudt, har unger dominert i fangstene. Fra 1983 har den
norske klappmyssfangsten vært meget beskjeden. 1 1987
var fangsten av klappmyss i Vestisen begrenset til 20 000
unger. Av dette kunne Sovjet ta 3 300. Det var tillatt fri
fangst av vokSne klappmysshanner.

Kilde: Fiskeridirektoratet, div. årganger av publikasjonen
«Selfangsten» Source: Directorate of Fisheries, different
volumes of the publication «Selfangsten».

Fangstreguleringer. All norsk selfangst reguleres i med-
hold av Selfangstloven av 14. desember 1951.

All selfangst utenfor territorialgrensene i det nordlige At-
lanterhav har vært regulert ved internasjonale avtaler. I
1958 ble det inngått en avtale mellom Norge og Sovjet
om fangstregulering i Østisen. Kvotefordelingen pd dette
feltet blir nå bestemt av Den norsk-sovjetiske fiskeri-
kommisjonen. Selfangsten i den nordvestlige delen av
Atlanterhavet har vært regulert gjennom ICNAF (Den
internasjonale fiskerikommisjon for det nordvestlige At-
lanterhav). Pd Newfoundlandsfeltet har det vært kvote-
avtaler mellom Canada og Norge siden 1971.

Selfangsten i dag er regulert med åpnings- og sluttdato for
fangst, totalkvote, kvote pr. båt og regler for avliving av
sel.

Hvalsystematikk

Tabell 7.16 gir en oversikt over hvalenes systematikk,
med eksempler på arter innenfor de forskjellige familier.
Tabellen viser alle de kjente bardehvaler. Tannhvalene
omfatter noen flere familier og i alt om lag 70 arter.

Hvalfangsthistorie

Den første hvalfangst i større målestokk ble foretatt av
baskere på 1100-tallet. De fanget nordkaper i Biskaya.
På 1600-tallet ble det en betydelig utvidelse av hvalfangs-
ten, særlig fangst av grønlandshval i arktiske farvann



0

Kastelegre Pupping rookeries	 D Hårfellingslegre Moulting rookeries

SPITSBERGEN

GRØNLAND
o JAN MAYEN

Daviss redet

ISLAND

6/4EWFOUNDLAND

St. Lawrencebukta

132	 7. DYRELIV

Figur 7.36. Kaste- og hårfellingslegre. Klappmyss Pupping and moulting rookeries. Hooded seal

Kilde/Source Haug, 1980.

rundt Spitsbergen. Hollandske og britiske båter var domi-
nerende i denne fangstperioden. Denne fangstingen førte
til nedgang i bestanden og nye fangstfelt ved Grønland, i
Davisstredet og på 1800-tallet i arktiske Stillehavsfar-
vann ble tatt i bruk. Bestandene både av grønlandshval
og nordkaper var på dette tidspunktet sterkt redusert.

Både grønlandshval og nordkaper hører til familien rett-
hvaler. Disse hvalene svømmer relativt sakte, har tykt
spekklag og døde dyr flyter i sjøen. Med de fangstmetode-
ne som ble benyttet i den eldre hvalfangst, var dette de
«rette» hvalene å fange.

En ny fase begynte på 1700-tallet. Da utbyttet av rett-
hvalfangsten gikk ned, begynte andre hvalfangere å jakte
på spermhval i tropiske og subtropiske farvann. Denne
fangsten ble hovedsakelig drevet fra New-England av
amerikanske båter og hadde sitt høydepunkt rundt mid-
ten av 1800-tallet. Denne pelagiske hvalfangsten startet i
Atlanterhavet og spredte seg senere til Stillehavet og Det
indiske hav etter at britiske og andre båter hadde kom-
met med. Knølhval og nordkaper inngikk også i fangste-
ne.

Mens det i den eldre hvalfangst var retthvaler og sperm-
hval som var de dominerende fangstobjekter, har den
moderne hvalfangst vært konsentrert om en annen fami-
lie av bardehvalene, finnhvaler. Finnhvalene (bl.a. blå-
hval, finnhval, seihval, vågehval og knølhval) svømmer
raskere enn retthvalene. De synker også når de er døde.
Finnhvalfangsten krevde derfor andre og bedre fangstme-
toder.

Den første fase av den moderne hvalfangst kan man si
ble innledet med Svend Foyns utvikling av granatharpu-
nen (fra 1864) og benyttelsen av dampdrevne fangstfart-
øy. Den begynte i Nordatlanteren i de siste ti-år av 1800-
-tallet. Fangsting av blå-, finn-, sei- og knølhval ble dre-
vet fra landstasjoner i Nord-Norge (Finnmarksfangsten).
Fangstene her steg til en topp i 1885 og holdt et høyt nivå
til 1898. Finnmarksfangsten ble stoppet ved lov etter
1904, etter at bl.a. press fra den lokale fiskerbefolkningen
hadde ledet til fredning av hvalen i norsk sjøterritorium
utenfor Nordland, Troms og Finnmark. Fangstsentra
flyttet til Island, Færøyene, Shetland, Hebridene og Irland
og til Vest-Norge fra om lag 1915. Rundt århundreskiftet
eksisterte det også hvalfangstsentra på Newfoundland, i
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Tabell 7.16. Systematisk oversikt over hvaler Classification of whales

ORDEN HVALER, (CETACEA)
ORDER WHALES

UNDERORDEN TANNHVALER, (ODONTOCETI)
SUB-ORDER TOOTHED WHALES

UNDERORDEN BARDEHVALER, (MYSTICETI)
SUB- ORDER BALEEN WHALES

NEBBHVALFAMILIEN (ZIPHIIDAE)
(HYPEROODONTIDAE)

Spisshval (Mesoplodon bidens)
Nebbhval Bottlenose (Hyperoodon ampullatus)

NARHVALFAMILIEN (MONODONTIDAE)
Hvithval White whale (Delphinapterus leucas)
Narhval Narwhal (Monodon monoceros)

SPERMHVALFAMILIEN (PHYSETERIDAE)
Spermhval Sperm whale (Physeter catodon)

NISEFAMILIEN (PHOCOENIDAE)
Nise Common porpoise (Phocoena phocoena)

DELFINFAMILIEN (DELPHINIDAE)
Delfin Common dolphin (Delphinus del phis)
Tumler Bottlenosed dolphin (Tursiops truncatus)
Kvitskjeving White-sided dolphin
(Lagenorhynchus acutus)
Kvitnos White beaked dolphin
(Lagenorhynchus albirostris)
Spekkhogger Killer whale (Orcinus orca)
Grindhval Pilot whale (Globicephala melaena)

RETTHVALFAMILIEN (BALAENIDAE)
Nordkaper Black right whale (Balaena
glacialis)
Grønlandshval Greenland right whale
(Balaena mysticetus)
Dvergretthval Pygmy right whale
(Caperea marginata)

FINNHVALFAMILIEN (BALAENOPTERIDAE)
Vågehval Minke whale (Balaenoptera
acutorostrata)
Seihval Sei whale (Balaenoptera
borealis)
Finnhval Fin whale (Balaenoptera physalus)
Blåhval Blue whale (Balaenoptera musculus)
Brydes hval Bryde's whale (Balaenoptera
edeni)
Knølhval Humpback (Megaptera novaeangliae)

GRAHVALFAMILIEN (ESCHRICHTIIDAE)
Gråhval Grey whale (Eschrichtius glaucus)

det nordlige Stillehav, Korea, Japan, British Columbia
og Alaska.

Den andre fasen i den moderne hvalfangst kan sies å be-
gynne med utviklingen av en større hvalindustri på den
sørlige halvkule i årene etter århundreskiftet, med fangst
i Antarktis om sommeren og i tropene/tempererte strøk
om vinteren. Falldandsøyene, Syd—Shetland, Syd—Orkn-
øyene og Syd—Georgia ble snart verdens ledende hval-
fangstsentra. Til å begynne med ble det tatt mest knøl-
hval, men senere kom blå— og finnhval med i fangstene.
Fangstingen ble drevet fra landstasjoner eller fra fabrikk-
skip som lå oppankret i havner.

Den tredje fase ble innledet med utviklingen av den pela-
giske hvalfangst fra om lag 1925 og utover. Det første fa-
brikkskip med opphalingsslipp, «Lancingo, opererte alle-
rede i sesongen 1925-26. Med slike fabrikkskip kunne
man operere hele sesongen i åpent farvann uavhengig av
landstasjoner. I 1930-31 sesongen var det 41 fabrikkskip
med over 200 fangstbåter i aksjon. Den totale antarktiske
fangst ble øket fra om lag 14 000 hval i 1927-28 til om lag
40 000 i 1930-31. Fangsten i Antarktis holdt seg på et
høyt nivå med gjennomsnittlige fangster på over 30 000
hval i året fram til rundt 1960. Etter det avtok fangstene
og i sesongen 1967-68 deltok det siste norske hvalkokeri-
et, «Kosmos IV», i Antarktis.

Tabell 7.17 viser utviklingen i internasjonal hvalfangst i
de senere år. Betydelige fangstnasjoner har vært Sovjet-
unionen, Japan, Island, Peru og Spania. Fra og med se-
songen 1979-80 har det bare blitt fanget vågehval i Ant-
arktis.

Småhvalfangst i Norge

Småhvalfangsten i Norge kan følges meget langt bakover
i historien. Den nåværende moderne norske småhval-
fangst begynte sist i 1920—årene på Mørekysten (Jons-
gård, 1955). Det ble fanget vågehval med harpunkanoner.

Fangstfeltet bredte seg etterhvert nordover Trøndelags-
kysten, Nordlandskysten (Vestfjorden) og Finnmarkskys-
ten. Nordlendinger og østfoldinger kom etterhvert med i
fangsten. Oslofjorden var østfoldingenes første fangstfelt.

Mot slutten av 1930—årene begynte noen norske fangst-
båter også fangst ved Shetland, Skottland, Bjørnøya og
Spitsbergen. Etter verdenskrigen fortsatte ekspansjonen
vestover og nordover.

Småhvalfangsten er dominert av fangst på vågehval, men
også tannhvalene spekkhogger, bottlenose og grindhval
har inngått i fangstene.
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I abell 7.17 Internasjonal hvalfangst. 1975/76-1984/85 1 International whaling. 1975/76 -1984/85 1

Sesong
Season

I alt
Total

Finnhval
Fin whale

Knøl
Humpback

Seihva12
Sei whale2

Spermhval
Sperm whale

Andre
Others

1975-76  	 20 049 741 15 3 651 17 422 219
1976-77 16 240 310 20 3 433 12 259 216
1977-78 13 541 711 35 1 623 10 971 198
1978-79 10 522 730 19 1 055 8 554 194
1979-80 3 405 472 18 624 2 092 199
1980-81 2 774 410 12 748 1 452 152
1981-82 2 037 356 12 873 621 175
1982-83 1 683 278 15 797 414 179
1983-84 1 562 281 15 623 463 180
1984-85 1 201 218 8 395 400 180

1) Småhvalfangst ikke inkludert Small whales not included.
2) Inkludert Brydehval Bryde's whale included.

Kilde: Hvalfangstens sekretariat: International Whaling Statistics. Source: International Whaling Statistics.

Fangstreguleringer

Særlig etter at den store pelagiske hvalfangsten i Antarktis
begynte, har det vært av stor betydning å prøve å få regu-
lert fangstingen, men også tidligere fangsting kunne gjøre
stor skade på hvalbestander, f.eks. grønlandshval og
nordkaper.

Internasjonale avtaler har blitt inngått først gjennom in-
ternasjonale konferanser og i etterkrigstiden gjennom
Den internasjonale hvalfangstkommisjonen. Det ble
gjort store anstrengelser for å få istand avtaler som kunne
opprettholde bestandene i Sydishavet, men restriksj one-
ne som ble pålagt, har vært langt fra tilstrekkelige. Det
var ofte vanskelig å få istand avtaler som de forskjellige
fangstnasjoner kunne godta.

I Norge ble Statens hvalråd etablert i 1929. Rådet hadde
administrative og vitenskapelige oppgaver. Rådet skulle
administrere Hvalloven av 1929. Denne loven var den
forste lov som innførte kontroll med hvalfangst på det
frie hav (Tonnessen, 1969). Ny hvallov kom i 1939. Dette
var den første komplette hvallov i Norge og omfattet
fangsten av småhval, storhval fra landstasjoner i Norge
og den pelagiske fangst (Tønnessen,1970). Hvalrådet ble
nedlagt i 1968.

Folkeforbundet satte i 1931 opp en konvensjon for regu-
lering av hvalfangst. Der var det regler som skulle beskyt-
te retthvaler, unge hvaler som ikke var kjønnsmodne, og
hunner med unge. Det ble også bestemt en lisensordning
for hvalbåter og regler for innsamling av fangststatistikk.
Konvensjonen trådte i kraft i 1935. Den hadde imidlertid
liten effekt på fangstingen i Antarktis og ikke alle fangst-
nasjoner godtok reguleringsbestemmelsene.

Økonomiske faktorer pga. overproduksjon ledet etter
1931 til produksjonsavtaler mellom fangstkompanier, og
dette utgjorde de første effektive begrensningene på 1930-
tallet (Mackintosh, 1965).

Internasjonale konferanser i 1937 og 1938 førte til visse
framsteg. Det ble bestemt minimumslengder for hver art.
Det ble også innført totalforbud mot fangst av retthvaler
og gråhval og midlertidig beskyttelse av knolhval i Ant-
arktis. Fangstfeltene ble begrenset og fangsttiden regulert.

1 1944 ble det innført en grense for den totale Antarktiske
fangst i blåhvalenheter (1 blåhval = 2 finnhval = 2,5 knøl-
hval =6 seihval). Den første grensen Id på 16 000 blåhval-
enheter.

Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (Internatio-
nal Whaling Commission, IWC) ble dannet i 1946. Kom-
misjonen kan vedta bestemmelser om hvalfangsten, men
de enkelte medlemslands regjeringer har rett til å reserve-
re seg mot vedtak innen 90 dager. IWC har vedtatt stans
i all kommersiell hvalfangst fra og med den antarktiske
sesong 1985/86. Norge reserverte seg mot dette vedtaket.

Vågehval

Vågehvalen (minke) tilhører familien finnhvaler. Den er
utbredt i alle verdenshav fra Sydishavet til arktiske hav-
områder. På den nordlige halvkule blir den opptil 9 meter
lang og kan veie opptil 10-12 tonn. På den sydlige halv-
kule blir den om lag 1 meter lenger. Vågehvalen foretar
årlige vandringer over lange distanser i forbindelse med
ernæring og forplantning. Om våren og på sommeren
trekker den mot høyere breddegrader på næringsvand-
ring. Det er på denne tiden fangsten foregår. Vågehvalen
spiser krepsdyr (krill og raudåte) og fisk (torsk, hyse, sild
og lodde m.m.).

Om hosten forlater hvalen næringsområdene og trekker
mot varmere områder der forplantningen foregår. Unge-
ne fødes i varme farvann og er om lag 3 meter lange ved
fødselen. Vågehvalen føder en unge hvert år. Dens repro-
duksjonsevne er bedre enn hos f.eks. blåhval og finnhval,
som får unge med hhv. 2-3 og 2 års mellomrom (Jons-
gård, 1982). Vågehvalen kan bli 30-40 dr gammel (Chris-
tensen, 1981).
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Vågehvalen i det nordlige Atlanterhav er delt inn i fire
bestander:

1. Den nordamerikanske bestand
2. Vestgrønlandsbestanden
3. Østgrønland, Island og Jan Mayenbestanden
4. Svalbard—Norge—Britiske øyers bestand (Den østat-
lantiske bestand)

Den norske fangsten har i det alt vesentlige vært konsent-
rert om den østatlantiske bestand. Havforskningsinstitut-
tet har estimert denne bestanden til å omfatte 40 000 —
60 000 dyr ved slutten av 1970—årene (Fiskeridirektora-
tets Havforskningsinstitutt, 1987). Anslagene for be-
standsstørrelsen er imidlertid meget usikre og omdisku-
terte. 11987 ble det i regi av Havforskningsinstituttet ut-
fort en hvaltelling fra båt og fly. Resultater fra denne tel-
lingen foreligger ikke ennå.

Figur 7.38 viser norsk fangst av vågehval og andre små-
hvalarter i perioden 1945-1987. Fangstene har variert fra
om lag 4 300 vågehval i 1955 og 1958 til i underkant av
400 i 1986 og 1987.

Figur 7.38. Norsk småhvalfangst. 1945-1987 Norwegian
small whale catching. 1945- 1987

Kilde: Fiskeridirektoratet, div. årganger av publikasjonen
«Småhvalfangsten» Source: The Directorate of Fisheries,
different volumes of the publication «Småhvalfangsten».

Fangstene har variert på grunn av varierende etterspørsel
etter hvalkjøtt, fangstforhold, kvotebestemmelser og and-
re fangstreguleringer. 11950 og 1953 var det f.eks. liten
etterspørsel som gjorde at deltakelsen og dermed fangst-
utbyttet var relativt dårlig. Den norske totalkvoten var
fram til 1983 på om lag 2 000 hval. 11984 og 1985 Iå

kvoten på om lag 800 hval, mens den i 1986 og 1987 ble
ytterligere redusert til hhv. 400 og 375 hval.

Fangstverdien av den norske småhvalfangsten har fra
1975 til 1986 ligget på fra 20-45 millioner kroner (se også
figur 7.33). Sammenlignet med den totale førstehåndsver-
dien i de norske fiskerier, har småhvalfangsten ligget på
om lag 1 prosent av denne.

Deltakelsen i småhvalfangsten har variert fra 350 båter i
1949 til om lag 50 båter i de siste årene (se også figur
7.32). Fra slutten av 1950—tallet har deltakelsen i denne
fangsten vist en jevn nedgang.

De norske myndigheter har, bl.a. etter internasjonalt
press og vedtaket i Hvalfangstkommisjonen (IWC) om
stans av all kommersiell hvalfangst, fattet et midlertidig
vedtak om stopp av den norske småhvalfangsten etter
sesongen 1987. Det kan imidlertid bli aktuelt å foreta
forskningsfangst. IWC klassifiserte i 1985 vågehvalbe-
standen i Barentshavet som fredet (ikke beskattbar), men
Norge reserverte seg mot dette vedtaket. Den norske re-
gjering nedsatte et utvalg, «Walløe—utvalget», som skulle
komme med tilrådinger om framtidig fangst og forskning.
«Walløe—utvalget» påpeker i sin rapport (Økoforsk, 1987)
at på tross av mer enn 30 års forskning og fangst av over
100 000 vågehval av Norge alene, er den grunnleggende
forståelsen av viktige populasjonsparametre meget be-
grenset. Av utvalgets anbefalinger om vågehvalens for-
valtning kan nevnes:

«1) Gruppen har store betenkeligheter vedrørende kvali-
teten og kvantiteten av de tilgjengelige data for den nord-
østlig—atlantiske vågehvalen.

2) I mangel av tilstrekkelige data ser vi to valgmuligheter
for Den norske regjering: — Å stoppe all hvalfangst mens
vitenskapelige data innsamles for å forbedre mulighetene
for en forsvarlig forvaltning. — Å følge en forsiktig, adap-
tiv forvaltningsstrategi og fortsette hvalfangsten på et lavt
nivå, med maksimal innsamling av informasjon fra hver
hval. Samtidig må det gjennomføres et omfattende uav-
hengig forskningsprogram for å bedre det nødvendige
datagrunnlag for en forsvarlig forvaltning.

3) Til å begynne med må ikke under noen omstendighet
mer enn ca. 200 hval fanges, og fangst av umodne dyr bør
unngås.

4) Ingen fortsatt hvalfangst kan rettferdiggjøres uten et
omfattende program for forskning og overvåking for å
skaffe data til bedre forvaltning.»

7.8 TRUEDE DYREARTER

Globalt har utryddelse av dyrearter fått dramatiske per-
spektiver i løpet av de siste årene. Dette har sammenheng
med sterk hogst av tropiske regnskoger som er leveom-
råde for en stor prosentdel av eksisterende dyrearter.

I Norge har utryddelsen av dyrearter en langt mindre di-
mensjon, men også her står en rekke arter i fare for å for-
svinne. Årsakene er først og fremst at dyrenes leveom-
råder i større grad enn tidligere utsettes for menneskelig
aktivitet, kultivering, ferdsel og forurensninger.

De truede dyreartene inndeles i følgende kategorier:

Direkte truede arter - arter i direkte fare for utryddelse.
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Tabell 7.18. Truede dyrearter i Norge Endangered species in Norway

Bestand i Norge
Art Species	 Population in Norway

Amfibier Amphibia

Stor salamander	 Triturus cristatus

Fugler Ayes

Dverggis	 Anser erythro pus 	
Vandrefalk	 Falco peregrinus	 50 - 100 par couples
Akerrikse	 Crex crex	 100 - 200 par
Sildemåke (nordlig)	 Larus fuscus indermedeius 	 < 3 350 par

Pattedyr Mamma/ia

Ulv	 Canis lupus	 5 - 6 individer individuals

Kildel Source: DN, 1988.

Tabell 7.19. Sårbare dyrearter i Norge Vulnerable species in Norway

Bestand i Norge
Art Species	 Population in Norway

Amfibier Amphibia

Liten salamander
	

Triturus vulgaris

Krypdyr Reptilia

Slett snok
	

Coronella austriaca

Fugler Aves

Storskarv	 Phalacrocorax carbo  	 20 000 par couples
Toppskarv	 Phalacrocorax aristotelis  	 15 000 par
Sædgås	 Anser fabalis
Havørn	 Haliaeetus albicilla	 Ca. 800 par
Kongeørn	 Aquila chrysaetos	 300 - 520 par
Fiskeørn	 Pandion haliaetus	 100 - 200 par
Jaktfalk	 Falco rusticolus	 200 - 500 par
Trane	 Grus grus	 Ca. 1 000 par
Fjellmyrløper	 Limicola falcinellus  	 180 par
Dobbelbekkasin	 Gallinago media	 1 400 par
Lomvi	 Uria aalge	 Ca. 60 000 par
Polarlomvi	 Uria lomvia	 1 200 par
Alke	 Alca torda	 30 000 par
Lunde	 Fratercula arctica	 500 000 par
Hubro	 Bubo bubo	 Ca. 2 000 par
Svartspett	 Dryocopus martius	 ..
Hvitryggspett	 Dendrocopos leucotos  	 Ca. 1 000 par
Kornkråke	 Corvus fru gilegus	 Ca. 450 par (?)
Hortulan	 Emberiza hortulana  	 ..

Pattedyr Mammalia

Bjørn	 Ursus arctos
Jerv	 Gulo gulo
Oter	 Lutra lutra  

160 - 230 indiv. individuals
120 - 180 individer       

? = usikkert populasjonsestimat uncertain population estimate
	 Kildel Source: DN, 1988.



Dvergdykker	 Tachybaptes ruf icollis 	
Havsvale	 Hydrobates pela gicus 	
Stormsvale	 Oceanodroma leucorrhoa 	
Sangsvane	 Cygnus cygnus
Snadderand	 Anas strepera
Stjertand	 Anas acuta
Knekkand	 Anas quer quedula
Sjeand	 Anas clypeata
Bergand	 Aythya manila
Myrhauk	 Circus cyaneus
Lerkefalk	 Falco subbuteo
Vannrikse	 Rallus aquaticus
Myrrikse	 Prozana prozana 	
Dverglo	 Charadrius dubius 	
Dvergsnipe	 Calidris minuta 	
Kvartbekkasin	 Lymnocryptes minimus 	
Svarthalespove	 Limosa limosa
Slagugle	 Strix uralensis
Lappugle	 Strix nebulosa
Trelerke	 Lullula arborea
Lappsanger	 Phylloscopus borealis
Stillits	 Carduelis carduelis

Pattedyr Mammalia

500 par couples (?)

100 - 250 par (?)
700 - 1 500 par (?)
50 - 100 par

•100 - 150 par
200 par
60 par
65 par
10 - 100 par

< 500 par
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Fortsatt eksistens er neppe mulig uten omfattende og eks-
traordinære tiltak.

Sårbare arter - arter som forekommer i et antall tilstrek-
kelig til at arten skal overleve, men som står i fare for å
komme i truet situasjon på grunn av sitt reduserte be-
standsnivå eller stadig bestandstilbakegang.

Sjeldne arter - arter som ikke synes å være under direkte
utryddelsestrussel, men som forekommer i et så begrenset
antall og/eller i så begrensede lokaliteter at de raskt kan

forsvinne.

Usikre arter - arter som antas å hore til en av de oven-
nevnte kategorier, men hvor informasjonen er for util-
strekkelig til å fastslå deres status.

Tabell 7.18, 7.19, 7.20 og 7.21 viser en oversikt over hen-
holdsvis direkte truede, sårbare, sjeldne og usikre dyrear-
ter i Norge. Tabellene gir også estimater for bestanden av
de fleste artene.

Tabell 7.20. Sjeldne dyrearter i Norge Rare species in Norway

Bestand i Norge
Art Species
	

Population in Norway

Amfibier Amphibia

Spissnutet frosk

Fugler Aves

Rana arvalis  

Piggsvin
Bjørkemus
Ilder

Erinaceus europaeus
Sicista betulina
Mustela putorius        

? usikkert populasjonsestimat uncertain population estimate

Kilde/Source: DN, 1988.



138	 7. DYRELIV

Tabel! 7.21. Usikre dyrearter i Norge Indeterminate species in Norway

Bestand i Norge
Arter Species	 Population in Norway

Fugler Ayes

Smålom	 Gavia stellata
Storlom 	Gavia arctica
Havelle 	Clan gula hyemalis 	
Svartand 	Melanitta nigra
Sjøorre 	Melanitta fusca
Vepsevåk 	Pernis apivorus
Hønsehauk 	Accipiter gentilis
Vakte! 	Coturnix coturnix
Lappspove	 Limosa lapponica
Sotsnipe 	Trin ga erythropus
Teist 	Cepphus grylle
Skogdue 	Columba oenas
Snougle 	Nyctea scandiaca
Nattravn 	Caprimulgus europacus
Gråspett 	Picus canus

Pattedyr Mammalia

Bersteflaggermus	 Myotis nattereri
Dvergflaggermus 	Pipistrellus pipistrellus 	
Langørefiaggermus	 Plecotus auritus
Bredørefiaggermus	 Barbastellus barbastellus 	
Nise 	Phocoena phocoena
Fjellrev 	Alopex lagopus
Gaupe 	Feus lynx

Ca. 1 000 par couples
> 1 000 par
2 - 3 000 par (?)
Ca. 2 000 par (?)
400 - 800 par (?)
150 - 200 par
Ca. 2 000 par

150 - 1 300 par
500 - 5 000 par
20 000 par

O - 20 par (?)

= usikkert populasjonsestimat uncertain population estimate

Kilde/Source DN, 1988.
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8. AREAL
Framstillingen i dette kapitlet er rettet inn mot å belyse utviklingen i arealbruk fra naturlandskap
med relativt begrenset kulturpåvirkning, til dagens kulturlandskap med intensiv jordbruksdrift
og store innslag av tettsteder, infrastruktur og andre omfattende naturinngrep.

Jordbrukslandskapet har endret karakter som folge av utviklingen fra en mer ekstensiv utnyttelse
på 1800-tallet til dagens bruk av jordbruksteknologi med stort forbruk av kunstgjødsel og bioci-
der og høy mekanisering. I perioden fra ca. 1950 til i dag har det foregått en sterk økning av korn-
produksjonen på Østlandet samtidig som husdyrproduksjonen er kanalisert til distriktene. Denne
utviklingen har medført uønskede miljøvirkninger som økt jorderosjon og okt forurensning av
vassdragene.

De store inngrepene i naturen medfører et behov for å verne om naturmiljøet. Dette behovet loses
i dag bl.a. ved å legge restriksjoner på arealbruken i enkelte områder, som f.eks. i naturreservater
og nasjonalparker.

8.1 AREAL SOM RESSURS

Arealenes verdi i ressurssammenheng er avhengig av de
egenskapene arealene har og samfunnets etterspørsel etter
disse egenskapene.

Det skilles vanligvis mellom naturgitte egenskaper og
kulturavhengige egenskaper (se figur 8.1). De naturgitte
egenskapene er landskapets relieff, berggrunnstype, løs-
masser og fuktighet (grunnforhold), jordsmonn, klima,
planter og dyr og det økologiske samspillet i naturen.

De kulturavhengige egenskapene kan være tekniske inn-
grep i naturen, som oppføring av bygninger, dyrking av
jord, vassdragsreguleringer og forurensning. Det kan også
være antall mennesker som bor i et område eller areale-
nes avstand til områder med store befolkningskonsentra-
sjoner. Eiendomsforhold og offentlige reguleringer kan
binde bruken av arealene til bestemte formål eller opp-
muntre til en bestemt arealbruk. Økonomiske, sosiale og
kulturelle aktiviteter i et område kan gjøre arealet etter-
traktet til flere formål, mens dårlige adkomstmuligheter
til et område kan være med på å bevare arealet som vill-
mark.

Hvilke egenskaper ved arealene som tillegges størst vekt
er avhengig av hvilke alternative formål — friluftsliv, jord-
bruk, utbygging etc., arealene etterspørres til. Noen egen-
skaper kan ha positiv betydning for et formål og negativt
for et annet formål. F.eks. er stor avstand fra befolknings-
konsentrasjoner postivt for å bevare uberørte naturom-
råder, men negativt ved lokalisering av industri. Det kan
være vanskelig å drive jordbruk i bratt terreng, men det
samme terrenget kan være godt egnet til rekreasj ons-
formal. Men ofte er det slik at arealenes egenskaper har
positiv betydning for flere formål samtidig, og da blir det
gjerne konflikt om hva arealene skal brukes til.

Nedenfor er det gitt noen eksempler på arealbruksformål
og arealegenskaper som har betydning for de enkelte for-
målene.

Jordbruk. Produktiviteten i jordbruket er avhengig av
jordsmonn og klima. Relieff, grunnforhold og eiendoms-
forhold avgjør om bruksenhetene gjennomgående er små
(f.eks. på Vestlandet) eller store (f eks. flatbygdene på
Østlandet). Tekniske inngrep i form av oppdyrking og
grøfting av arealet er nødvendige forutsetninger for å dri-
ve jordbruk. Aktiviteter i andre sektorer og i andre land
kan imidlertid redusere verdien av arealene i jordbruks-
sammenheng (f.eks. nedbygging og forurensning).

Byer og tettsteder. Dagens byer og tettsteder oppstod ved
viktige trafikknutepunkter, hvor folk møttes for å drive
handel, og hvor mulighetene for å brødfø seg ved å drive
jordbruk og evt. fiske var gode. Siden har bebyggelsen
vokst utover jordbruksarealene som også var egnet som
byggegrunn.

En viktig årsak til denne utviklingen er sentralisering av
befolkningen som følge av sterk sysselsettingsvekst i tje-
nesteytende næringer og redusert sysselsetting i primær-
næringene. 1 1980 bodde ca. 75 prosent av befolkningen
i byer og tettsteder mot ca. 52 prosent i 1950. 1 1800 bod-
de ca. 90 prosent av befolkningen på landsbygda.

Rekreasjonsområder. Konsentrasjonen av mennesker i
tettsteder skaper støy, forurensninger og stress, og behov
for rekreasjon i mer naturlige omgivelser. Rekreasjons-
områdene kan deles inn i 3 grupper etter avstand fra bo-
områder:

* parker, hager og «grønne lunger» i gangavstand fra bo-
stedet
* friluftsarealer og opparbeidde arealer som kan nås innen
relativt kort tid
* fjerntliggende naturområder, nasjonalparker etc.

Faktorer som er avgjørende for arealenes kvalitet til re-
kreasjonsformål er bl.a. avstand fra bosted, arealets til-
gjengelighet, grad av urørthet og tekniske anlegg (feks.
slalombakker).
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Figur 8.1. Egenskaper ved arealene Properties of areas
1P1Mg;

8.2 NATURLANDSKAP BLIR TIL MODERNE KUL-
TURLANDSKAP

Landskapet forandres kontinuerlig i takt med skiftende
tekniske, økonomiske og sosiale forhold. Utviklingen in-
nen jordbruket illustrerer hvordan disse ytre betingelsene
har påvirket utformingen av jordbrukslandskapet Fra
ekstensive driftsformer i nesten urørt natur, til en sterkt
kulturpåvirket landskapstype som betegnes kulturland-
skap.

Moderniseringsprosessen innen jordbruket har medført
en av de største landskapsomforminger noensinne. Bare
på de siste 30-40 år har landskapsbildet i jordbruksom-
rådene over store deler av Norge gjennomgått store end-
ringer. Mens jordbruket fram til slutten av 1800—tallet var
et høstingsbruk med utnyttelse av den stedlige næringska-
pitalen i jorda, betydde innføringen av kunstgjødsel en
enorm framgang for jordbruket Avlingene økte betydelig
og tidligere lavproduktive arealer kunne utnyttes. Fram-
gangen og derved endringene i landskapet skjøt ytterligere
fart da traktoren tok over for hesten som trekkraft. Seine-
re har den offentlige landbrukspolitikken forsterket land-
skapsendringene ytterligere.

Kulturlandskapet

Driftsformen innen jordbruket var svært ekstensiv til
midt på 1700—tallet, slik at det bildet vi har av jordbruket
rundt 1800 også er beskrivende for tilstanden 2-300 år

tidligere. De enkle redskapene begrenset åkerbruket til
områder med lett jord. Her ble det dyrket bygg, mens
havren på grunn av sin nøysomhet og store toleranse for
fuktighet hadde stor utbredelse i leirjordsområdene. Selv
om bøndene tilførte jorda næring i form av husdyrgjød-
sel, kompost og strø fra skogen var dette utilstrekkelig til
å holde avlingene oppe. Aksene lå derfor gjerne i hvile i
flere år etter hver tredje eller fjerde avling. Dette krevde
store arealer, og driftsformen ble kalt havreskiftebruk.
Utenfor åkrene beitet dyrene fritt omkring, både i skogen
og den grasbevokste innmarka. Dette hindret oppslag og
gjenvekst av skogen. Skillet mellom utmark og innmark
var derfor langt mindre tydelig enn i dag. Utpint og lite
frodig natur var det vanlige landskapsbilde. Endringene i
landskapet var først og fremst avskogingen i forbindelse
med dyrking. Tidligere hadde store områder blitt avsko-
get i forbindelse med eksporten av tømmer, særlig eik
som ble benyttet til båtbygging. Flere steder var dette en
rovdrift på ressursene som både resulterte i en utarming
av skogressursene og en vannskjøtsel av jordbruket.

På slutten av 1700—tallet økte kontakten med utlandet,
delvis som følge av eksporten av trelast, men også ved
bedret kommunikasjon og økt reisevirksomhet. En voks-
ende folkemengde førte til at produksjonen av mat måtte
økes. De første industribedriftene resulterte også i en viss
spesialisering av yrkesgrupper, slik at bøndene sto for
produksjonen av mat. Fra midten av 1700—tallet kan en
derved si at moderniseringen og mekaniseringen av jord-
bruket startet. De naturgitte forholdene ble forsøkt end-
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ret, for at kulturvekstene skulle gi større og mer nærings-
rik avling. Mens jordbruket tidligere var lite planmessig,
startet man en prosess for å sette husdyrhold og åkerkul-
turdyrking i system.

Perioden 1800 til 1900

På 1800-tallet gjennomgikk jordbruket en kraftig utvik-
ling. Blant de viktigste forutsetningene var nye redskaper
av jern, særlig dyptgående ploger, og samtidig et stort ar-
beidskraftoverskudd i bygdene. Tidligere rålendt (fuktig
og kald) og udyrket mark, som de gamle engene og lunde-
ne, ble grøftet, ryddet og fulldyrket. Akerjorda ble derved
liggende mer samlet i større jorder. En del av finmosaik-
ken i landskapet forsvant og et landskapsbilde med et kla-
rere skille mellom åker og utmark begynte å ta form.
Mangelen på gjødsel ga likevel små avlinger i forhold til
utvidelsen av åkerarealet. Fram til midt på 1800-tallet
var jordbruket altså fortsatt et høstingsbruk basert på ut-
nyttelsen av den naturlige næringskapitalen i jorda.

Fra 1850 av startet fabrikkproduksjonen av en rekke red-
skaper, mineralgjødsel og ikke minst teglrør. Nye og krafi-
ge jernredskaper trukket av hester betydde mye for opp-
dyrking av utilgjengelige områder. Teglrørene gjorde det
mulig å lukke grøftene slik at jordene ble sammenhengen-
de, mens kunstgjødselen kunne kompensere for det årlige
næringstapet. Samtidig begynte den første differensierin-
gen i produksjon mellom flatbygdene og fjellbygdene. På
grunn av import av billig korn ble korndyrking lite lønn-
som i marginalområdene. Husdyrbruket overtok og en
større innsats for å øke ytelsen (melkemengden), ble satt
i system.

Endringene i landskapsbilde var selvsagt store som følge
av denne moderniseringen innen landbruket. Tidligere
var jorda fra gårdstunet til skogen delt opp i åker, havne-
hage, skaugarn og bråtan. (Bråtan var steder i skogen hvor
det ble dyrket rug og poteter etter brenning av skogen.)
Grensene mellom åpen åker og tett skog ble tydeligere
ved en bedret arrondering av innmarka. Lauv og kratt ble
ryddet, mens tungdrevne og avsidesliggende jorder ble
gitt opp.

Perioden fra 1900 til 1945

Moderniseringen og «mekaniseringen» ble ennå klarere
på 1900-tallet ved at flere bønder så seg tjent med å ta
del i omleggingen. Bruken av kunstgjødsel fikk etter hvert
stor betydning, med økte avlinger som resultat. Dette
betydde mye for husdyrbruket, som nå fikk større om-
fang. Høyproduktivt engvekselbruk med eng, korn og
poteter avløste havreskiftebruket og de dyrkede område-
ne ble trukket nærmere gården.

Traktoren kom i bruk midt på 30-tallet. Grøftegravingen
ble nå delvis mekanisert og områder som ble gitt opp
under den første «mekaniseringsbølgen» omkring år-
hundreskifte, kunne nå igjen benyttes til åker og eng.
Muligheten til nydyrking ble også bedre og på flere gårder
økte det fulldyrkede arealet i denne perioden. Samlet
jordbruksareal i Norge ved landbrukstellinga i 1939 er
således det høyest registrerte noen gang. De tunge mot-
ordrevne redskapene stilte større krav til jordas fuktighet
og hellingsgrad. Ut fra jordbrukshensyn sto disse for-
holdene øverst på prioriteringslisten over nødvendige til-
tak for å øke produksjonen.

Perioden etter 1945

Det er først etter 1945 at endringene i landskapsbildet ble
virkelig omfattende. Følgende faktorer kan sies å ha hatt
stor betydning for denne utviklingen:

* «den agroindustrielle-politiske koalisjonen»
* tilgang på store maskiner, både innenfor landbruks- og
anleggssektoren.
* politisk styring av landbruksproduksjonen, kanalise-
ringspolitikken
* rasjonaliseringsbehov innenfor matvareproduksjonen
* økt bruk av kunstgjødsel

Med den «agroindustrielle-politiske koalisjonen» menes
at politikere, landbruksmyndighetene, organisasjonene
og industrien er vevd sammen i et stort segment som stort
sett har har vært enige om utformingen av jordbruket.
Disse faktorene har samlet bidratt til en de største land-
skapsendringene noensinne. For å forstå denne utviklin-
gen er det nødvendig å se landbrukspolitikken i sammen-
heng med samfunnsutviklingen forøvrig. På 50-tallet var
det store rasjonaliseringsgevinster å hente innenfor jord-
bruket, samtidig som oppbygging av industrien i Norge
krevde stor tilgang på arbeidskraft.

I den hensikt d stimulere til mer rasjonell drift opprettet
staten tilskottsordninger, hvorav flere hadde direkte inn-
virkning på disponeringen av arealene og derved også
utformingen av landskapet. Grøfting og senkingsarbeider
var like aktuelt nå som tidligere. Kravene til en veldre-
nert jord økte i og med at tyngre og større maskiner ble
tatt i bruk. God arrondering og lite kuperte jorder ble
derved mer påkrevet.

Bruk av kunstgjødsel hadde stor betydning for dyrking
av opprinnelige lavproduktive skog- og myrområder.
Mens nydyrking særlig påvirket fordelingen mellom ut-
mark og innmark, førte bakkeplanering og bekkelukking
i begynnelsen av 60-årene til endringer innenfor selve
jordbruksarealene. Mosaikkstrukturen i landskapet, med
lange treremser langs bekkene og en frodig kantvegeta-
sjon langs jordene, ble erstattet av relativt flate og homo-
gene jordstykker uten brytende elementer.

Kanaliseringspolitikken med korn på flatbygdene og hus-
dyrproduksjon i dalførene og nordligere områder som
siktemål, har samtidig ført til store regionale forskjeller i
landskapsbildet. Kornproduksjon krever større og mer
sammenhengende jordstykker enn grovfôrproduksjon.
Hovedsaklig fordi det benyttes større maskiner ved korn-
drift, særlig ved hosting.

Med tynt og næringsfattig jordsmonn blir pløying og an-
net jordarbeid vanskelig d utføre, og avlingene blir ofte
små. Slike områder finner vi over hele landet, men oftest
i høyereliggende dalfører, hvor også klimaet ofte er be-
grensende for produktiviteten. Områdenes potensiale er
begrenset og jordbruk er ofte eneste reelle mulighet for
sysselsetting. Når betingelsene innen jordbruket blir for
dårlige, er fraflytting i mange tilfeller eneste utvei. Denne
prosessen har allerede startet i de mest marginale om-
rådene. Derved endres også landskapsbildet i disse bygde-
ne. Tidligere dyrket mark og eng gror til med skog og
gamle tradisjonelle driftsformer forsvinner. Pd denne
måten konsentreres dyrket mark i Norge til den mest lett-
drevne jorda.
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Figur 8.2. Illustrasjon av landskapsbildet i en jordbruksbygd om lag år 1800 Illustration of the landscape in a typical
agricultural settlement early in the 19th century

Kilde: Det Beste, 1983 Source: Reader's Digest, 1983.

Figur 8.3. Illustrasjon av landskapsbildet i samme jordbruksbygd omkring 1980 Illustration of the landscape in the same
agricultural settlement today

Kilde: Det Beste, 1983 Source: Reader's Digest, 1983.
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Kvantitative endringer i arealbruken; eksempel fra Ost-
fold

I Østfold finner vi spor etter den første bosettingen i Nor-
ge. Fylkets geografiske plassering; grense til Sverige og en
lang kystlinje, i tillegg et godt klima og rikt jordsmonn
var viktige faktorer for de første som slo seg ned. Jordbru-
ket har en lang tradisjon og har hatt stor betydning for
utviklingen innen fylket. Mens jordbruksarealet i prosent
av landarealet i Norge var ca. 3 prosent i 1986 var det til-
svarende tallet for Østfold litt under 20 prosent. Bare
Vestfold har en stone andel jordbruksareal. For å belyse
utviklingen av jordbrukslandskapet benyttes endringene
i et mindre område i Skjeberg og Borge kommuner mel-
lom Sarpsborg og Fredrikstad i perioden 1800-1980 som
eksempel. Bare endringer i jordbruksområdene vil bli
drøftet, mens øvrige omdisponeringer av arealer ikke be-
handles.

Utgangspunktet for analysen er et areal på 25 km 2, som
skulle være representativt for endringene i arealbruken
innenfor kulturlandskapet i dette området. Arealbruks-
klassene på kartet fra 1800 har en uklar avgrensning, men
er tilpasset arealklassene på økonomisk kartverk for å
kunne foreta en sammenligning og vurdering av endrin-
ger i arealbruken. Resultatene med fordeling av arealet
innen hver arealbrukskategori er presentert i tabell 8.1 og
figur 8.5.

Denne metoden gir selvsagt bare en tilnærming til de fak-
tiske forholdene. Vi må huske på at intensiteten og areal-
bruken er en helt annen i dag enn rundt 1800. Jordbruks-
areal som er fulldyrket eller overflatedyrket i dag fortoner
seg rent visuelt like, og de danner en klar grense mot ut-
marka. Rundt 1800 var det derimot et klart skille mellom
åkeren og den tilgrensende jorda, dvs , eng i tabellen. På
«enga» var det ved siden av gras også et stort oppslag av
lauv og kratt. Disse områdene så omtrent ut som tidlige
stadier av dagens eng og innmark som vokser til med
skog. Noe av det mest typiske i landskapet var nettopp
dette noe ustrukturerte bildet uten klare grenser mellom
innmark og utmark. I en glidende overgang mellom enga
og skogen lå havnehagen eller hagemarka. Dette er gras-
bevokste arealer med spredte, ofte relativt kraftige lauv-
trær eller einer. Når beitingen opphørte vokste områdene
til med skog.

Figur 8.4. Geografisk beliggenhet av det undersøkte om-
rådet Location of the test area

Ved å klassifisere de tre første arealklassene (åker, eng og
hagemark) til innmark eller jordbruksareal, og de tre nes-
te klassene (skog, myr og sumpområder og impediment)
til utmark, viser resultatene at forholdet mellom innmark
og utmark har endret seg lite. 39 prosent var «innmark»
og 56 prosent var utmark rundt 1800, mens de tilsvaren-
de tallene i 1980 var 40 prosent og 51 prosent. Selv om
beitene og hagemarken rundt 1800 bar preg av utmark,
indikerer beregningene at den potensielle dyrkete marken
var tatt i bruk til jordbruksformål allerede rundt 1800.
Landskapsendringene har altså foregått på innmark. Det-
te er ikke ukjent fra andre steder i Østfold. Det meste av
nåværende dyrket mark i Rygge kommune ble trolig be-
nyttet til jordbruk allerede i vikingetiden. Den mest sann-

Tabell 8.1. Fordeling etter arealbrukskategorier i prøveområdet i Østfold. 1800 og 1980. Ha og prosent Distribution by
land use categories in the test area in Østfold. 1800 and 1980. Ha and per cent

Arealbrukskategori
Land use category

1800	 1980

Areal
Area

Prosent
Per cent

Areal
Area

Prosent
Per cent

Aker, fulldyrket mark Permanent crops 110 4,4 952 38,1
Overflatedyrket mark Grasland 733 29,3 8 0,3
Hagemark og beite Gardens and rough grazings 	 139 5,6 45 1,8
Skog Forest 856 34,2 675 27,0
Myr og våtmark Bogs and meadows 	 10 0,4 2 0,1
Impediment Barren land 531 21,2 605 24,2
Apent vann Water 85 3,4 76 3,0
Bebygd areal Built up land 	 36 1,4 137 5,5
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Figur 8.5. Punktkart over fordelingen etter arealbrukskategorier i prøveområdet i Østfold. 1800 (A) og 1980 (B) Point
map of distribution by land use categories. 1800 (A) and 1980 (B)

A

III Aker, fulldyrket mark Permanent crops

Overflatedyrket mark Grasland

Hagemark og beite Gardens and rough grazings

Skog Forest

B

Myr og våtmark Bogs and meadows

Impediment Barren land

1111 Åpent vann Water

Bebygd areal Built up land

Kilde: SSB Source: CBS.



Prosent av totalarealet i Norge':
Per cent of total area in Norway':

Under 3 prosent

3-4 prosent

Over 4 prosent

Landsgjennomsnitt: 3 prosent
Country mean: 3 per cent

Prosent av totalarealet i Europeiske land:
Per cent of total area in European countries:

< 10 prosent

1111 10-19.9 prosent

20-34.9

'4.444 35-49.9

> 50 prosent

1) Gjelder enheter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
1) Units with al least 5 da agricultural area in use.
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synlige forklaringen på dette ligger i fordelingen og sam-
mensetningen av løsmassene. Under landhevningen har
havet vasket sedimentene ned fra oppstikkende knauser.
Arealet utenfor dagens dyrkete mark egner seg derfor ikke
til dyrking. Fjell i dagen opptrer relativt hyppig og jords-
monnet er ellers svært tynt med mye lavproduktiv skog.

Innenfor jordbruksarealet er imidlertid endringene svært
store. Mens jordbruksarealet rundt 1800 vesentlig besto
av beitemark, er situasjonen i dag at så og si hele jord-
bruksarealet er fulldyrket mark. Samtidig har bruksstør-
relsen økt, slik at jordstykkene nå har blitt større og ofte
fortoner seg som et eneste jorde. Åkerholmer, mindre tre-
grupper, småkratt på våtlendte drag og remser av trær
langs småbekker og i nabogrenser har forsvunnet.

8.3 JORDBRUKSAREAL

Jordbruksarealer nasjonalt og internasjonalt

Jordbruksproduksjonen er avhengig av størrelsen på
arealene som brukes til dyrking av jordbruksvekster, hvil-
ke vekster som (kan) dyrkes og avling pr. dekar av ulike
vekster.

Det store innslaget av høye fjell, tynt og næringsfattig
jordsmonn, trange daler og arealer i nordlige strøk, gjør

at en forholdsvis liten andel av landarealet i Norge er
dyrkbart - sammenlignet med store sletter med gunstig
klima og jordsmonn i Mellom-Europa. Dyrket areal i
Norge utgjør i gjennomsnitt om lag 3 prosent av landarea-
let. Til sammenlikning er 62 prosent av landarealet i Dan-
mark dyrket opp. EF-landene har i gjennomsnitt 33 pro-
sent dyrket areal og Øst- Europa eksklusive Sovjetunio-
nen 43 prosent. Figur 8.6 viser at det er bare Norge, Sveri-
ge og Finland av de europeiske landene som har under
10 prosent dyrket areal, se også tabell 8.2.

De naturgitte forholdene for jordbruksproduksjon varie-
rer sterkt også mellom de ulike distriktene i Norge. De
største og mest produktive jordbruksarealene i Norge lig-
ger på Østlandets flatbygder og på Jæren. I Vestfold og
Østfold er omlag 20 prosent av arealet fulldyrket, på Jæ-
ren omlag 9 prosent, mens bare 0,2 prosent av arealet i
Finnmark er fulldyrket, se figur 8.6.

Avling pr. dekar jordbruksareal er avhengig av klima
(temperatur og nedbør), jordsmonn (tykkelse, nærings-
innhold, og jordstruktur) og teknologi (gjødsling, metoder
for å bekjempe skadedyr, plantesorter etc.). Jordsmonnet
er i stor grad bestemt av klimaet. Disse faktorene bestem-
mer også hvilke vekster som kan dyrkes i de ulike regio-
nene.

Figur 8.6. Dyrket areal nasjonalt og internasjonalt. 1983-1985. Prosent av landarealet Cultivated area nationally and
iaternationally. 1983-1985. Per cent of land area

Kilder: SSB, 1987 og FAO, 1985 Sources: CBS, 1987 and FAO, 1985.
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Tabell 8.2. Jordbruksarealer, avlinger og befolkningstetthet i Europa. 1983-1985. Km 2 og kcal/da Agricultural areas,
crops and population densities in Europe. 1983 -1985. Km 2 and kcal/da

Land
Country

Land-
areal
Land
area
1 000
km2

Jordbruksareal i pro-
sent av landarealet
Agricultural area in
per cent of total area

Dyrket
areal	 Natureng
Culti-
vated	 Grasland
area

Befolknings-	 Dyrket
tetthet	 areal pr.

Innbyggere	 innbyg-
pr. km2 	ger

Population	 Cultivated
density	 area per
Inhabitants	 inhab-
per km 2 	itant

Produksjon av korn
sukkerroer og pot-
eter Production of
grains , sugar beets

and notatoes 
Prosent av

kcal/da dyrket ar.
Per cent of
cult. area

I alt Total 	 26 869,3 13,8 17,0 28 4,9 925 52,6

EF 1 634,3 33,5 28,1 166 2,0 1 804 55,2
Danmark 42,4 62,1 5,6 122 5,1 1 654 67,2
Belgia og
Luxembourg 	 32,8 25,2 20,5 312 0,8 2 275 65,9
Nederland 33,9 25,6 33,7 425 0,6 2 682 56,0
Forbundsrepubl.
Tyskland 244,3 30,5 19,0 251 1,2 1 841 73,8
Frankrike 545,6 34,3 23,0 101 3,4 1 993 53,8
Storbritannia
og Nord-Irland 	 241,6 28,9 47,8 230 1,3 2 007 62,9
Irland 68,9 14,1 70,5 51 2,7 1 867 47,2
Italia 294,0 41,8 17,1 194 2,2 1 354 43,5
Hellas '	 130,8 30,3 40,2 76 4,0 1 160 40,7

VEST-EUROPA
EKSKLUSIVE EF 	 1 738,5 18,6 9,0 46 4,0 1 037 42,8
Norge 307,9 2,8 0,3 13 2,1 1 350 40,8
Sverige 411,6 7,3 1,5 20 3,6 1 441 52,3
Finland 	 305,5 7,8 0,5 16 4,9 1 083 54,3
Sveits 39,8 10,4 40,5 162 0,6 2 096 53,0
Østerrike 	 82,7 18,8 24,4 91 2,1 1 807 71,4
Spania 499,4 41,1 21,4 78 5,3 902 38,7
Portugal 91,6 38,7 5,8 111 3,5 413 37,0

SOVJETUNIONEN 	 22 272,0 10,4 16,8 12 8,4 583 51,3

ØST-EUROPA
EKSKLUSIVE S.U 	 1 224,5 43,1 17,2 110 3,9 1 317 61,6

Polen 304,5 48,6 13,4 121 4,0 1 063 66,5
Den tyske demokra-
tiske republikk 	 105,9 47,2 11,8 157 3,0 1 454 65,0
Tsjekkoslovakia 	 125,5 41,2 13,3 123 3,3 1 607 55,8
Ungarn 	 92,3 57,3 13,7 - 115 5,0 1 754 58,2
Romania 	 230,3 45,8 19,2 99 4,6 1 247 62,9
Jugoslavia 255,4 30,6 25,0 90 3,4 1 385 60,4
Bulgaria 110,6 37,5 18,4 81 4,6 1 332 50,3

Kilder: SSB, 1987 og FAO, 1985 Sources: CBS, 1987 and FAO, 1985.

Figur 8.7 viser avling i kcal. pr. dekar og år av hvete, bygg,
havre, rug, mais, ris, sukkerroer og poteter i Europa i pe-
rioden 1983 - 1985. Landene i Mellom-Europa, slik som
Nederland, Belgia, Storbritannia og Sveits, har det guns-
tigste klimaet for produksjon av korn, sukkerroer etc. og
de største avlingene pr. dekar. Landene lengst nord og syd
i Europa, f. eks. Norge og Italia, har lavere avlinger. Den
lavere produktiviteten i Norden skyldes relativt kort
vekstsesong og lav sommertemperatur, mens nedbørs-
mengdene er begrensende for produktiviteten i Sør-Euro-
pa.

Figur 8.7 viser hvordan produktiviteten på arealer med
hvete, bygg, havre og poteter varierte etter fylke i Norge
i perioden 1983 - 1985. Produktiviteten er størst på Ost-
landets flatbygder, f. eks. i Vestfold og Østfold med mari-
ne sedimenter og gunstig klima (høy sommertemperatur
og lang vekstsesong - i norsk målestokk). I Trøndelag er
klimaet mindre gunstig og produktiviteten derfor lavere.
På arealer langt oppe i dalene og langt nord i landet er
klimaet ugunstig for kornproduksjon. Jordteigene kan
også være så små og bratte at kornproduksjon ikke er
lønnsomt med dagens driftsform. I noen tilfeller kan



Avling i kcal/da i Norge:
Crops in kcal/da in Norway:

Hovedsakelig grasproduksjon
Mainly production of grass
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Figur 8.7. Årlig avling I nasjonalt og internasjonalt. 1983-1985. Kcal/da Annual yield nationally and internationally.
1983-1985. Kcal/da

1) Hvete, rug, bygg, havre, mais, ris, sukker og poteter Wheat, rye, barley, oats, maize, rice, sugar and potatoes.

Kilder: SSB, 1987 og FAO, 1985 Sources: CBS, 1987 and FAO, 1985.

imidlertid offentlig styring av arealbruksmønsteret gjenn-
om priser, subsidier etc., medføre at arealer med tilfreds-
stillende klima og jordsmonn for korndyrking (f eks. på
Reren) brukes til grasproduksjon. Produktiviteten i gras-
produksjonen i Rogaland er 50 prosent høyere enn gjenn-
omsnittet for grasproduksjonen i hele landet.

Befolkningstettheten er bl.a. avhengig av tilgangen på
jordbruksressurser. Tabell 8.2 viser sammenhenger mel-
lom jordbruksarealer, avlinger og befolkningstetthet i
Europa 1983- 1985. Land med lite dyrket areal i forhold
til landarealet og lav produktivitet på arealene, har lav
befolkningstetthet (f eks. Norge, Sverige og Finland). På
den annen side finner vi land som Belgia og Nederland,
hvor 25 prosent av landarealet er dyrket opp og med høy
avkastning av spiselige vekster pr. dekar. Disse landene
har langt høyere befolkningstetthet enn de nordiske land.

Endringer i arealbruksmonsteret i jordbruket i Norge

Jordbruksarealet er redusert med om lag 1,3 millioner
dekar siden 1939, se figur 8.8. Reduksjonen skyldes at
utslåtter, natureng og overflatedyrket areal har mistet
mye av sin økonomiske betydning. Fra 1939 til 1985 er
1,9 millioner dekar natureng og overflatedyrket areal gått

ut av produksjon eller blitt fulldyrket. Fulldyrket areal er
økt med om lag 0,6 millioner dekar i perioden
1969-1986.

Arealbruken i jordbruket har de siste 40 år gått i retning
av større andel av fulldyrket areal til kornproduksjon og
mindre andel til produksjon av gras. Tabell 8.3 viser at
arealet til dyrking av korn, erter og oljevekster har økt fra
1,5 millioner dekar i 1949 til 3,4 millioner dekar i 1986.
Samtidig er fulldyrket eng til slått og beite redusert med
1,2 millioner dekar.

Denne utviklingen er i tråd med målsettinger nedfelt alle-
rede i «Om retningslinjer for utvikling av jordbruket»
(Stortingsmelding nr. 60, 1955). Sentrale målsettinger for
jordbruksproduksjonen var å øke den forsyningsmessige
beredskapen og spare valuta til jordbruksvarer. Produk-
sjonen av korn og kraftfôr skulle stimuleres bl.a. med
høye kornpriser, samtidig som selvforsyningen av hus-
dyrprodukter ble opprettholdt. Det ble også satset pd økt
nydyrking og mer rasjonell drift.

Regional spesialisering av produksjonen

I «Innstilling om jordbruksproduksjonen fra Jordbruks-
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Figur 8.8. Jordbruksareal i drift, etter veksttype. 1939-
1986. Millioner da Agricultural areas in use by type of yi-
eld. 1939-1986. Million da

Korn, erter og oljevekster Groins, peas and oilseeds

II Annen öker og hage Rough grazings and gardens

Fulidyrket eng Permanent crops

1) Bykommuner ikke medregnet Urban municipalities
not included.
2) Medregnet utslåtter til og med 1949. Dette medfører
betydelig reduksjon av areal til natureng og overflatedyr-
ket eng fra 1939 til 1959 Meadows for mowing outside the
farm are included until 1949. This results in considerable
reduction in the area classified as permanent grassland
and surface cultivated land from 1939 to 1959.

Kilder: SSB, Jordbrukstellingene 1939, 1949, 1959 og
1969 Landbrukstellingen 1979. Utvalgstellingene for
jordbruket 1980, 1981, 1982 og 1983. Søknader om pro-
duksjonstillegg 1984, 1985 og 1986, med beregnet tillegg
for bruk som ikke søkte Sources: CBS, Censuses of Agri-
culture, 1939, 1949, 1959, 1969, 1979, Sample censuses
of Agriculture, 1980, 1981, 1982, 1983 and Application for
production supplement.

komitéen 1956» (Stortingsmelding nr. 64, 1963-64) var
man opptatt av å finne fram til områder med relative for-
deler m.h.t. klima, topografi etc. for de ulike produksjone-
ne. Flatbygdene og skogbygdene på Østlandet og flat-
bygdene i Trøndelag ble utpekt som kornproduksjonsom-
råder, mens Jæren og distriktene skulle drive med hus-
dyr.

I hele perioden fra 1949 til 1987 har lønnsevnen pr. time
i kornproduksjonen vært høyere enn for melkeproduksjo-
nen. Fra 1965 til 1974 økte lønnsevnen for kornproduk-
sjonen mer enn for melkeproduksjonen. I 1970-årene
økte sysselsettingen i tertiærnæringene med 49 prosent,
noe som medførte at kombinasjonen kornbonde og
lønnsmottaker i offentlig sektor, servicenæringer etc. ble
vanlig i sentrale strøk på Østlandet.

Den regionale virkningen på arealbruksmønsteret av den
sterke satsingen på kornproduksjon og kanaliseringen av
melkeproduksjonen til Jæren og til utkantene, er vist i
tabellene 8.3 og 8.4.

Tabell 8.3. Areal med korn og oljevekster til modning
regnet i prosent av fulldyrket areal. 1949-1985. Fylke Are-
as with grains and oil-seeds for ripening in percent offully
cultivated land. 1949-1985. County

Fylke County 1949 1959 1969 1979 1986

I alt Total 	 19 26 30 39 41

Østfold 28 45 61 80 86
Akershus/Oslo 28 53 54 78 86
Hedmark 	 28 41 51 62 62
Oppland 	 29 34 31 35 34
Buskerud 	 24 37 46 60 63
Vestfold 25 44 63 79 81
Telemark 	 14 19 27 44 46
Aust-Agder 	 10 8 9 15 16
Vest-Agder 	 8 6 5 6 7
Rogaland 	 13 16 9 7 8
Hordaland 	 2 1 0 1 0
Sogn og Fjor. 	 3 1 0 1 0
More og Roms.. 	 7 7 4 3 4
Sør-Trondel. 	 16 19 20 21 22
Nord-Trondel 	 23 31 35 38 37
Nordland 	 2 2 1 1 1
Troms 	 0 0 0 0 0
Finnmark 	 0 0 0 0 0

Kilde: SSB Source: CBS.

Tabell 8.4. Fordelingen av antall kyr på fylke. 1949-1986.
Prosent Distribution of cows by county. 1949-1986. Per
cent

Fylke County 1949 1959 1969 1979 1986

I alt Total 	 100 100 100 100 100

Østfold 	 5,8 5,2 4,5 3,0 2,4
Akershus/Oslo 	 6,4 5,4 4,6 3,3 2,4
Hedmark 	 8,9 7,5 6,7 6,2 6,0
Oppland 	 9,9 9,3 9,9 10,6 10,5
Buskerud 	 4,8 3,4 3,1 2,6 2,3
Vestfold 	 3,4 2,7 1,9 1,3 1,1
Telemark 	 3,4 2,8 2,0 1,3 1,2
Aust-Agder 	 1,8 1,5 1,0 0,9 0,9
Vest-Agder 	 2,9 2,8 2,3 2,2 2,3
Rogaland 	 8,3 10,9 15,2 17,8 17,1
Hordaland 	 6,7 6,8 6,2 5,6 5,8
Sogn og Fjor. 	 5,6 6,5 6,7 6,7 7,0
More og Roms. 	 7,2 8,0 8,3 9,8 10,4
Sør-Trondel. 	 6,6 7,5 8,7 10,0 10,1
Nord-Trondel. 	 5,6 6,4 8,1 9,5 10,2
Nordland 	 7,3 7,5 6,8 6,5 6,9
Troms 	 4,2 4,6 3,3 2,3 2,3
Finnmark 	 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2

Kilde: SSB Source: CBS.
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Figur 8.9. Avling pr. dekar av korn (kcal) og gras' (kg) for 5-års perioder 1930-1986. Hele landet Yield per decare of
grains (kcal) and grass' (kg) for 5 -year periods 1930-1986. Whole country
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1) Omregnet til tørt høy Converted to dry hay.

I 1949 ble bare om lag 25 prosent av fulldyrket areal i
Østlandsfylkene brukt til korndyrking. I 1986 var det
kornproduksjon på over 80 prosent av fulldyrket areal i
Østfold, Akershus og Vestfold, og over 60 prosent i Hed-
mark og Buskerud. Økningen av kornarealet i Trøndelag
var imidlertid beskjeden.

Østfold, Akershus/Oslo, Vestfold, Buskerud og Telemark
hadde 23,8 prosent av antall kyr i landet i 1949, men bare
9,4 prosent i 1986. I den samme tidsperioden økte Roga-
lands andel av kyr fra 8,3 prosent til 17,1 prosent mens
Trøndelag økte sin andel av kyr fra 12,2 prosent til 20,3
prosent.

Substitusjon mellom jordbruksareal og teknologi

Samtidig med den regionale spesialiseringen, har det
skjedd store endringer i bruken av innsatsfaktorer og i
driftsformer. Den totale tilførselen av nitrogen og fosfor
i form av kunstgjødsel er økt med henholdsvis 320 pro-
sent og 60 prosent i perioden 1949-1986 (se også kapittel
10 om vann).

Avlingen pr. dekar av korn, gras og andre jordbruksveks-
ter har økt som følge av okt gjødsling, se figur 8.9. Den
økte produktiviteten i kornproduksjonen har også sam-
menheng med overgang til nye sorter korn og økt bruk
av plantevernmidler.

Kilde: SSB Source: CBS.

Den økte avlingen pr. dekar er en viktig årsak til at det
trengs mindre jordbruksareal enn tidligere forutsatt for å
oppnå produksjonsmålsettingene i jordbruket. Det vil si
at behovet for jordbruksarealer er redusert som følge av
endret bruk av teknologi. Landbruksmyndighetene vur-
derer nå (Stortingsmelding nr. 81, 1983-84) arealbehovet
til jordbruksformål i 1990 til 300 000 dekar lavere enn
tidligere (Stortingsmelding nr. 32, 1975-76).

En konsekvens av redusert arealbehov, er at tilskuddet til
nydyrking er redusert. Den nye målsettingen for nydyr-
king er at den skal tilsvare avgangen av jordbruksareal
(Stortingsmelding nr. 81, 1983-84).

Figur 8.10 viser fulldyrking med statstilskudd i perioden
1965-1986. Nydyrkingen var størst i 70-årene med om
lag 76 000 dekar pr. dr i gjennomsnitt. Fra og med 1981
er den blitt redusert hvert år, og var i 1986 bare en tredje-
del av hva den var i 1981.

Miljø-og ressurskonsekvenser av endret arealbruk og
driftsform

Økningen i kornarealet (åpen åker) og endret driftsform
i kornproduksjonen har ført til økt jorderosjon (utvasking
av jordsmonn) på Østlandet. Dette medfører at ressurs-
grunnlaget for jordbruksproduksjonen reduseres samtidig
som vassdragene forurenses med næringsstoffer, organisk
og uorganisk stoff. Jorderosjonen er størst på jordarter
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med mye silt og fin sand, på bakkeplanerte arealer og i
bratt terreng. På Østlandet var 320 000 dekar - om lag
10 prosent av åkerarealet, utsatt for stor erosjon i 1987
(Institutt for jordfag, NLH). Tilsvarende tall for Trønde-
lag var 100 000 dekar, dvs. 17 prosent av åkerarealet. I
resten av landet var 40 000 dekar erosjonsutsatt (12 pro-
sent av åkerarealet).

Samtidig med økningen i erosjonsutsatt åkerareal, er til-
førselen av gjødsel pr. dekar økt. Dette har ført til økt
innhold av næringsstoffer i åkerjorda, som medfører at
forurensningsbelastningen på vassdragene ved jordero-
sjon blir større enn ved en situasjon med mindre intensiv
gjødsling.

Endret bruk av teknologi i husdyrproduksjonen, med
bl.a. økt bruk av silofôr og kunstgjødsel har medført økt
utslipp av næringsstoffer (nitrogen og fosfor) og organisk
stoff til vassdragene. Samtidig fører den regionale spesia-
liseringen til at konsentrasjonen av forurensninger i vass-
dragene på Jæren, i Nord-Trøndelag og i andre husdyrdi-
strikter blir langt større enn den ville vært ved større re-
gional spredning av produksjonen.

Konsentrasjon av husdyrproduksjonen til enkelte distrik-
ter har medført at mengden husdyrgjødsel i disse distrik-
tene har økt. Et resultat av dette er kapasitetsproblemer
m.h.t. gjødselkjellere, som medfører økt risiko for direkte
utslipp og økt behov for utkjøring av gjødsel om vinteren.
Avrenningen fra utspredd husdyrgjødsel er langt større
ved utkjøring om vinteren enn om våren. En annen vik-
tig årsak til den økte avrenningen er økningen av gjødsel-
mengdene i forhold til spredningsarealene.

Figur 8.10. Fulldyrking med statstilskudd. 1965-1986.
1 000 da Fully cultivated land with grant. 1965-1986.
1000 da
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Kilde: Landbruksdepartementet Source: Ministry ofAgri-
culture.

Den arbeidskrevende metoden med tørking av gras til
høy er i stor grad erstattet med innhøsting av friskt gras
til silofôr. Om lag 25 prosent av silofôret blir til silopres-
saft, som fører til stort oksygenforbruk ved utslipp til
vann. Nedbryting av 1 liter pressaft forbruker oksygen
tilsvarende innholdet i om lag 5 000 liter vann 1 liter
urenset kloakk forbruker til sammenlikning oksygen-
mengden i 20 liter vann.

Den regionale spesialiseringen i produksjonen medfører
økt utslipp av silopressaft til vassdrag i husdyrdistriktene,
og er en medvirkende årsak til alvorlige miljøskader i
vassdragene.

Figur 8.11 viser tilført nitrogen til jordbruksarealet i form
av kunstgjødsel og husdyrgjødsel samt nitrogeninnholdet
i avlingen - for åker og eng under ett. I 1930-1934 var
innholdet av nitrogen i avlingen om lag 73 prosent av
N-innholdet i tilført gjødsel (hovedsakelig husdyrgjød-
sel). Økningen i avlingen i perioden 1930-1986 har imid-
lertid ikke vært like stor som økningen i N-gjødsel. Dette
har medført at N-innholdet i avlingen i 1985-1986 var
bare 50 prosent av nitrogeninnholdet i kunstgjødsel og
husdyrgjødsel. Overskuddet av tilført nitrogen er økt fra

Figur 8.11. Nitrogeninnhold i gjødsel (kunstgjødsel og
husdyrgjødsel) og i bortført avling 1 1930-1986. Hele Ian-
det Content of nitrogen in fertilizers and manure and in
crops'. 1930-1986. Whole country

1) Inklusive kulturbeite. Tallene er beregnet på grunnlag
av N-innhold pr. kg av ulike vekster i perioden Included
cultivated pasture. The numbers are based on N-content
per kg yield of different plants in the period.

Kilder: NLVF og GEFO, 1986. Heje 1929-1986, Institutt
for husdyrernæring (NLH) og SSB Sources: NL VF and
GEFO, 1986, Heje 1929-1986, Institute of livestock nutri-
tion (NLH) and CBS.
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22 000 tonn i 1930-1934 til 90 000 tonn i 1985-1986, selv
om jordbruksarealet var omtrent like stort.

Jordbruksarealet tilføres også nitrogen ved nitrogenfikse-
ring og sur nedbør/tørravsetning, se figur 8.12. Tilførse-
len i form av nedbør/tørravsetning er økt, mens nitrogen-
fikseringen er redusert (pga. mindre dyrking av kløver og
andre belgvekster) i perioden 1930-1986.

Figur 8.12. Nitrogenbalansen i planteproduksjonen Ni-
trogen balance in plant production

Nedbør og torravsetning 	 NH, (gass) tafs

Utvasking

1) I belgvekster og organismer i jorda In leguminous veg-
etables and earth organisms.

I tillegg til bortføring med avlingen, fores nitrogen bort
ved gass-tap fra husdyrgjødsel som ikke er nedmoldet,
ved denitrifikasjon (N2 og N20-gass), ved overflateav-
renning/jorderosjon (se ovenfor) og ved utvasking fra
jordsmonnet. Denitrifikasjon skjer ved oksygenfrie for-
hold og har okt pga. strukturskader i jorda ved kjøring
med tunge maskiner og økt tilførsel av gjødsel (Uhlen,
1987 og Kolebrander, 1982).

Utvaskingen av nitrogen er avhengig av jordsmonnets
evne til d binde nitrogen i humus (dødt organisk mate-
riale) og i organismer. På arealer med flerårige vekster
(eng), øker humusinnholdet fra dr til dr, se figur 8.13.
Åkerarealer får redusert humusinnhold de første drene
med åpen åker, men etter hvert innstilles det en likevekt
mellom nedbrytning og oppbygging av humus.

Omleggingen fra engdyrking til korndyrking på Østlandet
har ført til økt nedbrytning av humus i jorda, og dermed
økt utvasking av nitrogen. Pd lengre sikt vil imidlertid
forholdet mellom nitrogen i gjødsel og nitrogen i avlingen
være bestemmende for utvaskingen fra åkerjorda (An-
dersson, 1986).

Pd engarealene kan økte gjødselmengder føre til økt opp-
bygging av humus. Tilførsel av store mengder husdyr-
gjødsel (i tillegg til kunstgjødsel) fører likevel til økt utva-
sking på disse arealene.

Fosfor bindes, i motsetning til nitrogen, sterkt i jorda.

Figur 8.13. Endringer i humusinnholdet i jorda ved eng-
dyrking og ved dyrking av ettårige vekster (åker) Changes
in humic-content in soil by meadow cultivation and culti-
vation of annual plants (crop land)
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1) Målt ved mengden nitrogen i humus Measured as
amount of nitrogen in humus.

Kilde/Source: Kuntze, 1983.

Økningen i tilført fosfor i kunstgjødsel har derfor medført
økt innhold av fosfor i det øverste laget av jordsmonnet.
Fosfortap fra arealene skyldes derfor ikke utvasking fra
jordsmonnet, men hovedsakelig overflateavrenning, som
skjer i form av jorderosjon og avrenning av husdyrgjød-
sel.

Nedbygging av jordbruksarealer

Omdisponering av jordbruksarealer til utbyggingsformål
innebærer at jordsmonnet fjernes og arealet dekkes av
bygninger, veier etc. Nedbyggingen innebærer en irrever-
sibel endring av arealenes tilstand, fordi de senere ikke
kan tilbakeføres til jordbruksareal (uten at man tilfører
jordsmonn fra andre arealer).

Figur 8.14 viser tillatt omdisponering av dyrket jord til
utbyggingsformål i perioden 1965-1986. Årlig nedbyg-
ging av dyrket jord er redusert i løpet av perioden, men
er fortsatt på 8 - 10 000 dekar, dvs, om lag 0,1 prosent
av fulldyrket areal. Denne irreversible avgangen av dyr-
ket jord kan erstattes ved nydyrking, produktivitetsøk-
ning på gjenværende dyrket areal eller ved import av
matvarer.

Arealregnskapet viser at det er mulig d nydyrke et areal
like stort som dagens fulldyrkede areal. Men fordi kvalite-
ten på arealene varierer betydelig, er det ikke tilstrekkelig
d måle deres samlede størrelse for å vurdere effekten av
nydyrking i forhold til nedbygging. Mens det for store
områder bare er aktuelt å dyrke gras, er det i andre om-
råder mulig d dyrke et stort antall krevende vekster (f.eks.
hvete).

Temperaturen er en viktig begrensende faktor i vurderin-
gen av arealenes egnethet til jordbruksproduksjon i Nor-
ge. Arealer opp mot fjellet eller langt nord i landet er der-



70

Ser—Norge South Norway

LI Nord—Norge North Norway

60 -

50

20

1 0

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7

25

20

15
o

o
o
o

10

O
1965
	

1970
	

1975
	

1980
	

1985

8. AREAL	 155

Figur 8.14. Tillatt omdisponering av dyrket jord til ut-
byggingsformål. 1965-1986. 1 000 da Permitted redispo-
sal of cultivated land to developing purposes. 1965-1986.
1 000 da

Figur 8.15. Fulldyrket areal etter høydesoner og landsdel.
Prosent Fully cultivated land by altitude and region. Per
cent

Kilde: Landbruksdepartementet Source: Ministry of Agri-
culture.

for mindre produktive enn arealer i lavlandet og i Sør—
Norge — både m.h.t. muligheten for dyrking av krevende
vekster og avling pr. dekar av de vekstene som kan dyr-
kes der. På Østlandet er f.eks. korndyrking mest aktuelt
under 450 m.o.h. mens grovfôr kan dyrkes opp til over
1 000 m.o.h., se tabell 8.5.

Mens mesteparten av fulldyrket areal ligger i lavlandet i
Sør—Norge, ligger store deler av dyrkingsreservene i

Høydeklasser (m.o.h.): Classes by altitude (meters above
sea level):
1: 0— 149 meter
2: 150 — 299 meter
3: 300 — 449 meter
4: 450 — 599 meter
5: 600 — 749 meter
6: 750 — 899 meter
7: 900 — 1049 meter

Kilde/Source: Strøm, 1985.

Tabell 8.5. Dyrkingsklasser etter høydesoner. Østlandet Cultivating classes by altitude. The eastern Norway

Klimatiske betingelser
	 Klimatiske betingelser

Høyde over havet
	

for korndyrking
	 for grovfOrdyrking

Altitude
	

Climatic conditions for
	 Climatic conditions for

cultivation of grains	 cultivation of fodder

	0 - 150m 	 Svært god Very good
	

Svært god Very good
	151 - 300m

	
God Good
	 II 	 II 	 II

	301 - 450 m
	

Brukbar Useful
	451 - 600 m

	
Knapt brukbar Limited

	601 - 900 m
	 Ikke brukbar Not useful

	
God Good

	901 -1050m 	Brukbar Useful
	1051 -1200m

	 /I
	

Knapt brukbar Limited
>1200 rn
	 I/

	

Ikke brukbar Not useful

Kilde/Source Njos, 1979.
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Figur 8.16. Dyrkingsjord etter høydesoner og landsdel.
Prosent Cultivable land by altitude and region. Per cent

Figur 8.17. Fulldyrket areal og dyrkingsjord etter egnethet
for jordbruk. Hele landet. Foreløpige tall. Km 2 Fully cul-
tivated land and arable land by quality for agriculture.
Whole country. Preliminary numbers. Km 2

Høydeklasser, se figur 8.15 Classes by altitude, see figure
8.15.

Kilde/Source: Strøm, 1985.

Nord-Norge og i høyere strøk i Sør-Norge. Figurene 8.15
og 8.16 viser at over 50 prosent av fulldyrket areal ligger
under 150 meter i Sør-Norge, mens tilsvarende tall for
dyrkingsjord er knapt 20 prosent.

Figur 8.17 viser foreløpige tall for fulldyrket areal og dyr-
kingsjord etter egnethet for jordbruk. Egnetheten baseres
på temperaturforhold, jordart, terrengets bratthet, teig-
størrelse og arrondering. Mesteparten av de arealene som
er egnet til kornproduksjon (klasse A-C) er allerede full-
dyrket. Dyrkingsreservene er i første rekke mindre pro-
duktive arealer som er egnet til grasproduksjon, men ikke
til korndyrking (klasse E-G).

Nydyrking av de høyproduktive arealreservene som fin-
nes i lavlandet, vil komme i konflikt med annen bruk av
arealene, f.eks. til produktiv skog.

Mens nydyrkingsreservene først og fremst finnes på
mindre produktive arealer opp mot fjellet og langt nord
i landet, skjer nedbyggingen i stor grad på produktive
arealer i lavlandet. Foreløpige tall fra utbyggingsregnska-
pet tyder på at om lag 75 prosent av nedbygd jordbruks-
areal i Sør-Norge utenom Trøndelag (1984) var egnet til
matkorndyrking, dvs, de tre beste klassene i figur 8.17.

8.4 VERNET AREAL

For å beholde et minimum av relativt uberørte naturom-
råder, er det nødvendig å gi bestemte arealer forskjellige

A 	 BCDEF 	 G
Egnethetsklasser Land capablity classes

Egnethetsklasser:

A: Ingen viktige begrensninger. Særlig gunstige klimatiske
betingelser. Svært godt egnet til matkorn No serious limi-
tations. Specially good climatic conditions. Very good
quality for grains for human food

B: Ingen viktige begrensninger. Godt egnet til matkorn
No serious limitations. Good quality for grains for human
food

C: Få begrensninger. Kan brukes til matkorn Few limita-
tions. May be used for cultivation of grains for human food

D: Moderate begrensninger. Ikke egnet til matkorn Mode-
rate limitations. Not suitable for cultivation of grains for
human food

E: Betydelige begrensninger Considerable limitations

F: Sterke begrensninger. Åkerdyrking lite aktuelt Serious
limitations. Not useful as crop land

G: Svært sterke begrensninger. Marginal for fulldyrking
Very serious limitations. Marginal for full cultivation.

Kilde: SSB Source: CBS.

typer vern med hjemmel i Naturvernloven og annet lov-
verk. Dette skal forhindre at områdene blir utnyttet i pro-
duksjon av varer eller til andre formål som krever endrin-
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ger i arealenes tilstand. I tillegg kommer bruk av virke-
midler som påbud/forbud, avgifter/subsidier og kontroll
for å redusere belastningen på områdene.

Arealer som kan karakteriseres som uberørt av mennes-
kelig aktivitet er stadig minkende. Figur 8.18 viser utvik-
lingen mht. forekomst av områder som ligger 1 km eller
mer fra vei i perioden 1900 — 1980. De områdene som
her er karakterisert som urørte, kan imidlertid inneholde
utbygde vassdrag, kraftlinjer etc.

De vernede områdene kan deles inn i nasjonalparker,
landskapsvernområder, naturreservater og andre typer
områdefredninger.

Nasjonalparker

Nasjonalparker er storre uberørte naturområder, for-
trinnsvis på Statens grunn, der plantelivet, dyrelivet og
landskapet for øvrig er vernet. I dag har vi opprettet 18
nasjonalparker i Norge (hvorav 3 på Svalbard), først og
fremst i høgfjellsområder eller øde skogstrekninger på
Østlandet, i Trøndelag og Nord— Norge. Figur 8.19 viser
oversikt over nasjonalparker i fastlands—Norge pr. 1/1
1988, mens innslaget av ulike landskapstyper i nasjonal-
parkene er vist i figur 8.20. Mange av nasjonalparkene
omfatter områder som også er viktige for friluftsliv og
rekreasjon, f.eks. Rondane, Jotunheimen, Hardangervid-
da og Femundsmarka.

Figur 8.18. Urørte l områder i Norge. 1900-1980 Untouched 1 areas in Norway. 1900-1980

1) 1 km eller mer fra vei / km or more from road.	 KildelSource. NOU, 1986.
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Figur 8.20. Fordelingen pd landskapstyper i nasjonalparkene Distribution of types of landscape in the national parks 

Fjell/myr 	f	 f Ferskvann Barskog Løvskog     

Kildel Source: NOU, 1986.
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Figur 8.19. Nasjonalparker i Norge'. 1988 National parks
in Norway 1988

1) Eksklusive Svalbard Exclusive Svalbard.

Kilde/Source' NOU, 1986.

Figur 8.21 viser økningen i nasjonalparker i fastlands--
Norge, regnet i da areal, fra den første nasjonalparken ble
opprettet i Rondane i 1962, til åpningen av Reisa nasjo-
nalpark i Troms i 1987. Nasjonalparkene omfatter ca. 3
prosent av samlet areal i 1987.

Kriteriene for å verne et område som nasjonalpark kan
f.eks. være at det er sjeldne plantearter, dyrearter eller
naturtyper i området, eller at det er representativt for en
spesiell naturtype eller naturgeografisk region (jf. kapittel
2). De norske nasjonalparkene er ujevnt fordelt mellom
de naturgeografiske regionene i Norge med hovedvekt på
fjellvegetasjon. 17 av de 27 naturgeografiske regionene
som finnes i Norge er ikke representert i noen nasjonal-
park i det hele tatt.

Naturreservat

Naturreservater er urørte naturområder med meget
streng verneform. Ikke noe inngrep er tillatt med mindre
det skjer på grunn av normal ferdsel og skjøtsel. Det kan
også innføres ferdselsrestriksjoner i naturreservatene. For
hvert reservat er det forskrifter om hvorfor det er fredet,
hva som er spesielt verneverdig, hvilke skjøtsels— og
overvåkingstiltak som skal iverksettes, og hvem som for-
valter det. Naturreservatene er ofte små områder, men
helst ikke under ett mdl. Det er en god verneform for
sjeldne planter. Her blir artene fredet samtidig som vok-
sestedet blir vernet mot inngrep.

Figur 8.21. Nasjonalparker i Norge.1960-1988. 1 000 da
National parks in Norway. 1960-1988. 1000 da

1960 	 1965 	 1970 	 1975 	 1980 	 1985

Kilde/Source. NOU, 1986.

Landskapsvernområde

Landskapsvernområde brukes som verneform for om-
råder der nasjonalpark— og naturreservatformen ikke pas-
ser. Hvis et område skal fortjene å bli vernet som nasjo-
nalpark eller naturreservat, er det en forutsetning at det
dreier seg om urørt natur. Kulturpåvirkede landskap med
gårdsdrift, skogbruk osv, kan også være verneverdige,
særlig i vår tid hvor endringen i driftsformer eller fraflyt-
ting av utbygdene er i ferd med å forandre de gammeldag-
se kulturlandskapene. Men for at et landskapsvernom-
råde virkelig skal beholde sin verdi som kulturlandskap,
er det en forutsetning at de gamle driftsformene som har
skapt landskapsbildet, opprettholdes.

Tabell 8.6 viser antall og areal av nasjonalparker, naturre-
servater, landskapsvernområder og andre verneformer i
ulike fylker. I tillegg kommer plante— og dyrelivsfred-
ninger, naturminner og vern av vassdrag.

Referanser:

Andersson, R. (1986): Forluster av kvave och fosfor från
åkermark i Sverige. Omfattning, orsaker och fOrslag til
åtgarder. Avhandling ved Sveriges Lantbruksuniversitet.

Det Beste (1983): Det Bestes store Norgesatlas.

FAO (Food and Agriculture Organization of the United
Nations) (1985): Production Yearbook 1985.

Heje, K.K. (div. år): Lommehåndbok for jordbrukere,
skogbrukere, meierister og hagebrukere (årgangene 1929,
1940, 1949, 1959, 1969, 1979, 1987)
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Tabell 8.6. Vernede områder pr. 1. januar 1988. Fylke. Antall 2 og ha Protected areas per 1 January 1988. County.
Number of areas 2 and ha

Fylke
County

Vernet
areal

i alt, ha
Total

protected
area
ha

Nasjonal
parker

National
parks

Natur
reservater

Nature
reserves

Landskaps-
vernomrider
Protected
landscapes

Andre område-
fredningers
Other pro-
(ected areasa

Adm. fredede
områder4

Adm , protec-
ted areasi

An-	 Areal
tall	 Area
Numb. ha

An-
tall
Numb.

Areal
Area
ha

An-	 Areal
tall	 Area
Numb. ha

An-	 Areal
tall	 Area
Numb. ha

An-	 Areal
tall	 Area
Numb. ha

I alt	 Total 1474400 16 1045480 758 92677 60 319522 38 5496 57 11227

Østfold 	 2503 - 40 1979 2 464 1 60
Akershus 	 9268 - - 56 7582 2 1002 2 684
Oslo 109 - 2 32 - - 5 1 72
Hedmark 	 58211 3 32000 26 14984 1 4670 13 6557
Oppland 	 153831 4 156040 35 3808 4 2783 4 1200
Buskerud 	 128310 1 84200 41 2814 6 40410 2 887
Vestfold 	 2508 - 55 2000 6 484 16 1 8
Telemark 	 107525 1 76700 63 867 2 29952 1 6
Aust-Agder 	 8422 - - 66 2359 2 5968 1 95
Vest-Agder 	 2055 - - 59 1240 3 462 7 353
Rogaland 	 3071 - - 72 918 4 1899 6 254
Hordaland 	 222234 1 181300 98 1629 6 39113 3 193
Sogn og Fi. 	 58513 1 23780 3 2830 3 31903 - -
More og Roms 	 81296 - - 5 640 3 80450 4 156 1 50
Sør-Trond. 	 101683 2 38090 33 7298 9 55715 10 205 2 375
Nord-Trond. 64348 2 56380 31 3205 - - 9 4508 9 255
Nordland 	 106154 2 89160 23 9668 4 6660 8 666
Troms 	 181642 3 161480 19 7942 2 12200 3 20
Finnmark 	 182719 3 156350 23 20883 6 5387 4 99

1) Tabellen omfatter ikke naturminner (238 stykker) og
plante- og dyrelivsfredninger (51 stykker) The table does
not include national relicts (238) and areas of plant- or
animal-protection (51).

2) De enkelte områdene kan ligge i flere fylker og summen
av antallet i fylkene kan være høyere enn totalantallet The
individual areas may be situated in more than one county
and the sum of the numbers in the counties may be higher
than the total numbers.

3) Gjelder plante-, fugle- og dyrefredningsområder. I til-
legg til antallet i tabellen er det ett område i Oslo som
bare dekker sjøareal Plant-, bird- and animal-protection
areas. In addition to the number in the table there is one
sea-area in Oslo.

4) Omfatter områder på statens grunn samt 3 kommuna-
le administrative fredninger Include areas on state ground
and 3 municipal administrative protections.

Kilde: Miljøverndepartementet Source: Ministry of Envi-
ronment.

Kolebrander, G.J. (1982): Fertilizers and pollution.
Trans. Int. Congr. Soil Science 12th, India.

Kuntze, H. (1983): Zur stickstoffdynamik in landwirt-
schaftlich genutzten böden. I: Nitrat-ein problem für un-
sere trinkwasserversorgung? Arbeiten der DLG, Band
177.

Stortingsmelding nr. 60 (1955): Om retningslinjer for ut-
vikling av jordbruket. LD.

Stortingsmelding nr. 64 (1963-64): Om jordbrukspolitik-
ken. LD.

Stortingsmelding nr. 32 (1975-76): Om norsk ernærings-
og matforsyningspolitikk. LD.

Stortingsmelding nr. 81(1983-84): Om gjennomføringen
av jordbruksavtalen 1980-82. LD.

Njos, A. (1979): Vurdering av mineraljord til dyrking -
forslag til klassifisering. Jord og myr nr. 11979.

NLVF (Norges Landbruksvitenskaplige Forskningsråd)
og GEFO (1986): Forurensning fra Landbruket - ressur-
ser på avveie. Landbruksforlaget

NOU (Norges Offentlige Utredninger), 1986. Ny lands-
plan for nasjonalparker. NOU 1986:13

SSB (Statistisk Sentralbyrå) (1987): Statistisk Årbok
1987. Statistical Yearbook 1987.

Strøm, G.D. (1985): Arealressurser i Norge - egenskaper
ved og bruk av arealene. Hovedoppgave i geografi, Uni-
versitetet i Oslo

Uhlen, G. (1987): Næringsstoffbalanse i jord. Notat.
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9. LUFT
Dette kapitlet presenterer resultater fra SSB's beregninger av utslipp til luft på nasjonalt og regio-
nalt nivå og en kort drøfting av miljokonsekvensene av de viktigste typene utslipp i Norge. Luft-
kvaliteten i byer og på målestasjoner i upåvirkede områder (bakgrunnsstasjoner) beskrives ved
hjelp av data fra det statlige overvåkningsprogrammet for luftkvalitet. Utslipps- og konsentra-
sjonsnivåer av noen luftforurensningskomponenter i Norge, resten av Europa, Nord-Amerika og
Japan sammenliknes ved hjelp av statistikk fra OECD og ECE. Det presenteres også tall fra
SSB's framskrivninger av norske utslipp til luft fram til år 2003. Kapitlet avsluttes med oversik-
ter over globale luftforurensningsproblemer som forstyrrelse i ozonbalansen og drivhuseffekten.

9.1 SSB'S UTSLIPPSOVERSIKTER; KOMPONENT-
OG KILDEOVERSIKT

SSB publiserer årlige oversikter over nasjonale utslipp til
luft av følgende komponenter:

* Svoveldioksid (SO 2)
* Nitrogenoksider (NO,) - omfatter nitrogenmonoksid
(NO) og nitrogendioksid (NO,)
*Flyktige organiske forbindelser (VOC) - volatile orga-
nic compounds) - omfatter bl.a. alkoholer, halogenerte
hydrokarboner, PAH-forbindelser og organiske lose-
midler.
* Partikler eller svevestøvgruppen, omfatter alle par-
tikler med mindre diameter enn 15 pm.
* Karbonmonoksid (CO)
* Karbondioksid (CO 2)
* Bly (Pb)

Felles for disse forurensningskomponentene er at de er
nært knyttet til aktiviteter i et moderne samfunn; energi-
bruk og industriell virksomhet. Utgangspunktet for ut-
slippsberegningene er detaljerte data om energibruk fra
SSB's Energiregnskap og Industristatistikk, utslippskoef-
fisienter knyttet til energivarebruk og fordampning fra
flyktige organiske stoff (Rosland, 1987a) samt opplysnin-
ger om prosessutslipp fra konsesjonsbehandlede bedrifter
(Rosland, 1987b).

I SSB's utslippsoversikter er det foretatt en oppdeling av
utslippene etter utslippskilder og næringssektorer. Utslip-
pene er fordelt på 5 utslippskilder: mobile kilder, stasjo-
nær forbrenning, industrielle prosesser, fordampning og
naturlige kilder. Utslippene er videre fordelt på 34 pro-
duksjonssektorer og en husholdningssektor. Denne opp-
delingen gjør det mulig både å knytte utslippsberegninger
til prognoser om økonomisk utvikling og å studere øko-
nomiske virkninger av eventuelle tiltak for å redusere
luftforurensning.

Tallene som presenteres er anslag som det er knyttet noe
usikkerhet til. Forbrenningsutslipp er beregnet ved at det
til hver energivare er knyttet en koeffisient som angir for-
holdet mellom utslipp av hver enkelt forurensningskom-
ponent og forbruk av innsatsfaktoren, f.eks. antall kg svo-
vel som blir sluppet ut ved forbrenning av ett tonn fy-
ringsolje av en gitt kvalitet. Utslippene av SO 2, CO, og

Pb er bestemt av henholdsvis svovel-, karbon- og blyinn-
holdet i energivaren. NO,-, VOC-, CO- og partikkelutslip-
pene er derimot i hovedsak bestemt av forbrenningsfor-
holdene i ovner eller motorer. Utslippskoeffisientene re-
videres kontinuerlig ettersom nye opplysninger blir til-
gjengelige.

I tillegg til utslipp beregnet på grunnlag av energibruk og
utslippskoeffisienter mottar SSB opplysninger om utslipp
fra ca. 60 konsesjonsbehandlede industribedrifter og 4
store avfallsforbrenningsanlegg fra Statens Forurens-
ningstilsyn (Rosland, 1987b).

Oversiktene dekker ennå ikke alle typer utslipp. For ut-
slipp som ikke er knyttet til energivareforbruk, f.eks, fra
bråtebrenning, halmbrenning, branner og enkelte typer
fordampningsutslipp mangler det fortsatt data. Kunnska-
pene om naturlige utslipp er også mangelfulle. Naturlige
utslipp kan ha betydning for enkelte forurensningsproble-
mer. For eksempel kan naturlige hydrokarbonutslipp
være medvirkende til dannelse av fotokjemiske oksidan-
ter.

Tabell 9.1 viser hovedkildene til antropogene utslipp av
de ulike forurensningskomponentene og enkelte naturlige
tilførselskilder sammen med en oversikt over de miljø-
virkningene komponentene har.

9.2 UTSLIPP TIL LUFT PA NASJONALT NIVÅ;
HISTORISKE TALL

Oversikter over nasjonale forurensningsutslipp til luft
basert på opplysninger fra Energiregnskapet i SSB og fra
Statens Forurensningstilsyn, foreligger for perioden
1976-1985 for komponentene svoveldioksid (SO 2), nitro-
genoksider (N0), karbonmonoksid (CO) og bly (Pb). I
tillegg foreligger tall for årene fra 1982 til 1985  for flyktige
organiske komponenter (VOC) og partikler og tall for kar-
bondioksid-utslipp (CO2) i 1985. Ved hjelp av informa-
sjon om salg av petroleumsprodukter og utvikling i pro-
duksjonsindekser er tidsseriene for alle komponenter ført
tilbake til 1973 og fram til 1987. Utslippene av CO, er
ført tilbake til 1960. Tallene for 1973-1975 (1973-1981 for
VOC og partikler, 1960-1984 for CO2) og 1986-1987 byg-
ger derfor på andre opplysninger enn de regulære utslipp-
soversiktene, og det bør vises en viss varsomhet ved tolk-
ning av disse tallene.



Svoveldioksid (SO 2 )

Nitrogenoksider (N0 x)

Karbonmonoksid (CO)

Karbondioksid (CO 2 )

Flyktige organiske
forbindelser (VOC)

Partikler

Bly (Pb)

Fotokjemiske oksi-
danter (Ozon, PAN)

Oljeforbrenning
Prosessutslipp:

- Raffinering
- Metallprod.
- Silisiumkarbid

produksjon

Transport
Oljeforbrenning
Prosessutslipp:

- Gjødselsprod.

Transport
Vedfyring
Prosessutslipp:

- Silisiumkarbid
produksjon

Forbrenning av
fossile brensler

Transport
Vedfyring
Løsningsmidler
Bensinstasjoner

Kullfyring
Vedfyring
Transport

Bensinbiler
Stålverk
Kopper produksjon

Dannes i atmosfæren
ved reaksjon mellom
VOC og NO
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Tabell 9.1. Kilder til utslipp og mulige skadevirkninger av ulike luftforurensningskomponenter Emission sources and
potential damages of air pollutants

Komponenter
	

Kilder
	

Mulige skadevirkninger
Components
	

Sources
	

Possible damages

Helse: SO2 sammen med sot øker faren for
luftveislidelser
Natur: Vegetasjonsskader av SO 2 . Bidrar
til forsuring av jord og vann.
Korrosjon av materialer

Helse: Oker faren for luftveissykdommer.
NO 2 farligere enn NO
Natur: Bidrar til forsuring av jord og vann.
Danner sammen med VOC fotokjemiske oksidanter.

Helse: CO binder seg til de røde blodlegemene
og hindrer opptak av oksygen. Effekter:

- Okt risiko for hjertekrampe
- Redusert aktivitet hos friske mennesker
- Lavere fødselsvekt på nyfødte

Natur: økt CO2 innhold i atmosfæren er med på d
øke atmosfærens temperatur (drivhuseffekten)

Helse: Kan inneholde kreftfremkallende stoffer
slik som PAH og benzen.
Natur: Danner fotokjemiske oksidanter sammen
med NOK .

Helse: Partikler sammen med SO2 kan gi luft-
veissykdommer. Partikler er ofte også bærere av
kreftfremkallende stoffer (bly, PAH)

Helse: Risiko for hjertekarsykdommer og
spontanabort. Endret atferdsmønster og nedsatt
intelligens og fruktbarhet. Anemi.

Helse: Kan gi luftveislidelser
Natur: Skader på skog og vegetasjon
Materialer: 03 kan gi skader på f.eks. gummi
og plast

Kilde: SSB Source: CBS.

De nasjonale utslippsoversiktene presentert i tabellene
9.2-9.4 og figurene 9.1-9.7 (neste avsnitt) omfatter utslipp
fra utenriks sjøfart i norske farvann, fra luftfart ved lan-
ding og avgang, fra olje- og gassvirksomhet på norsk kon-
tinentalsokkel, og fra avfallsforbrenningsanlegg.

Utslipp pr. utført årsverk og bruttoprodukt i noen aggre-
gerte næringssektorer

Det er vanskelig å rangere næringsvirksomhet etter for-
urensningsgrad, selv når en ser bort fra lokale forskjeller
som gir ulike skadevirkninger av samme mengde utslipp.
Utslippene bør sees i sammenheng med hvor mye den
enkelte næring bidrar med til sysselsetting, verdiskapning
osv. Om næringsvirksomheten tillegges spesiell vekt (til-
leggsnytte) i forbindelse med distriktspolitikk, sysselset-
tingsmål o.a. bør dette også trekkes inn ved vurderingen
av forurensningsgraden. Som et første skritt i en slik vur-
dering presenteres i tabell 9.5 tall som viser utslipp pr.

årsverk og pr. bruttoprodukt i 1985 for noen aggregerte
næringssektorer.

Sektoren fiske og fangst skiller seg ut med store utslipp
av alle komponenter. Spesielt er utslippene av NO, høye,
både pr. årsverk og enhet bruttoprodukt. Dette skyldes
både et stort forbruk av transportoljer og høye utslippsko-
effisienter for fiskebåter. Kraftkrevende industri (produk-
sjon av metaller og kjemiske råvarer) har store utslipp av
alle komponenter unntatt partikler. Særlig prosessutslip-
pene av SO 2 gir høye spesifikke utslipp i denne sektoren.
De høye CO utslippene fra kraftkrevende industri er
knyttet til produksjon av silisiumkarbid og representerer
neppe noe helseproblem, blant annet på grunn av stor
utslippshøyde. Transportsektoren har betydelige utslipp
av NO,, CO, CO 2 og partikler, mens VOC-utslippene fra
olje- og gassvirksomheten på kontinentalsokkelen bidrar
til høye VOC-utslipp pr. årsverk i «andre næringer».
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Tabell 9.2. Utslipp av SO2 , NO  og CO etter næring 1 . 1976, 1980 og 1985. 1 000 tonn Emissions of SO2, NO and CO
by sectors'. 1976, 1980 and 1985. 1 000 tons

Sektor	 Sector
SO2 NO CO

1976 1980 1985 1976 1980 1985 1976 1980 1985

Ialt	 Total 155 150 105 191 194 223 589 608 590

Landbruk Agriculture 3 2 1 4 5 6 14 14 15
Fiske og fangst Fishing, Sealing and
Whaling 3 3 3 31 26 30 6 6 6
Industri og bergverk
Manufacturing, Mining and quarrying 114 109 71 33 24 26 49 48 44

Treforedling Pulp and paper 33 26 8 1 0
Kraftkrevende industri 2 	Energy
intensive manufacturing 45 54 53 19 38
Annen industri og bergverk Other
manufacturing and mining 	 36 29 10 6

Oljevirksomhet	 Oil extraction and oil-
well drilling 1 2 1 6 13 17 1 2
Bygge- og anleggsvirksomhet Construction 2 2 1 4 5 7 3 4 4
Varehandel, tjenesteyting Trade,Services 9 7 5 16 17 19 101 83 74
Transport	 Transport 17 20 20 74 80 86 50 49 42

Utenriks sjøfart Ocean transports 7 9 8 18 18 20 2 2 2
Luftfart	 Aviation 0 0 0 2 3 3 7 8 9
Innenriks sjøfart Costal water transport 8 9 9 41 41 42 4 4 4
Veitransport Road transport 	 2 2 3 13 18 21 37 35 27

Private husholdninger Households 7 6 4 24 24 31 365 402 403
Uspesifisert Unspecified

1) Inkludert oljevirksomhet, utenriks sjøfart og luftfart Included oil extraction and oil well-drilling. Ocean transports
and aviation.
2) Inkludert raffinering av olje Included refining of petroleum products.

Kilde: SSB Source: CBS.

Utslipp i Norge i perioden 1973-1987

Sentrale faktorer bak utviklingen i utslippene til luft har
vært den økonomiske veksten, og da særlig veksten i pri-
vat konsum på 1980-tallet, utviklingen i prisen på ulike
energibærere samt de tiltak som ble gjennomført for å
redusere utslipp til luft på 1970-tallet (se tabellene 9.6 og
9.7).

Utslippene av SO 2 er redusert med nærmere 40 prosent i
perioden 1973-1987, se figur 9.1. Det har vært små end-
ringer i utslippene fra mobile kilder i perioden. Utslippe-
ne fra stasjonær forbrenning er mer enn halvert. Prosess-
utslippene har også gått ned. Flere faktorer forklarer ned-
gangen i S0 2-utslippene:

- Svovelinnholdet i ulike oljeprodukter er redusert i
perioden.

- Forskrifter om bruk av tungolje i kystfylkene i Sør--
Norge trådte i kraft i 1977, og for de 13 sørligste fylkene
fra og med 1986.

- Et 10-års program for opprydding av eldre forurensen-
de industri ble iverksatt i 1974. Programmet innebar
konsesjonsbehandling av utslipp og pålegg om installe-
ring av renseanlegg i en del bedrifter.

- Tilgangen på tilfeldig kraft har vært god i første halvdel
av 1980-årene. Dette minsker forbruket av olje, da en-
kelte bedrifter kan bytte ut olje med elektrisk kraft.

De største utslippsreduksjonene har skjedd i trefored-
lingssektoren. Utslippene er redusert fra 33 000 tonn i
1976 til 8 000 tonn i 1985. Denne sektoren er den største
brukeren av tilfeldig kraft. Utslippene fra kraftkrevende
industri (metallproduksjon og kjemisk industri) har holdt
seg stabile i hele perioden. Utslipp fra oljeraffinerier er
kraftig redusert i perioden på grunn av investeringer i ren-
seanlegg. Utslipp fra annen industri og andre næringer,
med unntak av transportsektorene, er mer enn halvert i
perioden som følge av rensetiltak og overgang fra olje til
elektrisitet som energibærer. Utslippene økte noe fra 1984
til 1985 som følge av et høyt aktivitetsnivå. Nedgangen
mellom 1985 og 1986 skyldes i hovedsak nye forskrifter
om svovelinnhold i tungolje som ble satt iverk 1. januar
1986.

NO,-utslippene har økt kraftig i den siste delen av perio-
den 1978-1987 etter en nedgang på slutten av 1970—tallet,
se figur 9.2. Den sterkeste veksten har funnet sted i ut-
slipp fra private husholdninger. En stor del av økningen
i privat konsum på 1980—tallet er tatt ut i form av privat
transport, dvs, kjøp og bruk av privatbiler. Samtidig har
utslippene pr. forbrukt enhet drivstoff økt som folge av
standardforbedringer i bilparken. Utslippene fra sjøtrans-
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Tabell 9.3. Utslipp av VOC, partikler, CO, og Pb etter næring. 1985. 1 000 tonn Emissions of VOC, particulates,
( O2 and Pb by sectors. 1985. 1 000 tons

VOC Partikler
Particulates

CO2 Pbs

175 24 33287 323

5 1 828 3
3 2 1363 1

7 2 11093 23
0 0 525 0

6 1 8903 21

1 1 1665 2

16 0 4337 0
1 1 566 0

15 1 3020 60
12 5 6611 16

1 1 912 0
2 0 1700 0
3 2 2500 0
5 2 1499 16

65 13 5469 219
502 - - -

Sektor Sector

I alt Total

Landbruk Agriculture
Fiske og fangst Fishing, Sealing and Whaling
Industri og bergverk
Manufacturing, Mining and quarrying 	

Treforedling Pulp and paper 	
Kraftkrevende industril Energy
intensive manufacturingl
Annen industri og bergverk Other
manufacturing and mining 	

Oljevirksomhet Oil extraction and oil
well-drilling
Bygge- og anleggsvirksomhet Construction
Varehandel, tjenesteyting Trade, Services 	
Transport Transport

Utenriks sjøfart Ocean transports
Luftfart Aviation
Innenriks sjøfart Costal water transport
Veitransport Road transport

Private husholdninger Households
Uspesifisert Unspecified 	

1) Inkludert raffinering av olje Included refining of petroleum products.
2) Fordampning av løsningsmidler Evaporation of solvents.
3) Enheten for bly er tonn The unit for lead is ton.

Kilde: SSB Source: CBS.

Tabell 9.6. Gjennomsnittlig årlig endring i noen størrelser som påvirker totale utslipp til luft. 1976- 1985. Prosent Avera-
ge annual change in technical factors affecting total emissions to air. 1976-1985. Per cent

Periode	 Period 1976-83 1983-85 1976-85

Svovelinnhold i oljeprodukter:
Content of sulphur in oil products:
Autodiesel	 Autodiesel - 4,0 - 1,7 - 3,5
Marin diesel Marine diesel - 1,7 - 17,8 - 5,5
Fyringsolje 1	 Fuel oil no. I -1,9 -12,2 -4,3
Fyringsolje 6, NS' Fuel oil no. 6 -0,9 -2,2 -1,2

Bly i bensin: Content of lead in petrol: -6,7 -23,6 -10,8

CO fra forbrenning av bensin:
CO from combustion of petrol: - 3,9 - 2,7 - 3,6

1) Normalsvovelholdig Normal sulphur content.

Kilde: SSB Source: CBS.
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Tabell 9.4. Utslipp til luft etter kilde. 1985. 1000 tonn Emission to air by source. 1985. 1000 tons

SO2 NO, CO CO2 VOC Partikler
Particulat.

Pb'

I alt	 Total 105,2 222,7 590,0 33287 175,5 2 ) 24,4 323

Stasjonær forbrenning Stationary combustion 31,5 24,7 120,2 12600 24,8 12,5
- Industriell forbren. Industrial comb. 	 24,0 20,9 4,5 9161 2,6 1,1
- Avfallsforbren. Waste combustion 0,3 0,4 0,2 - 0,1 0,0
- Forbrenning utenom industri

Other combustion 7,2 3,4 115,5 3439 22,0 11,3

Industrielle prosesser Industrial processes 47,1 9,6 36,1 5518 5,5 0,0 21
- Treforedling Pulp and paper 	 2,8 - - - - -
- Kjemiske råvarer Industrial chemicals 	 5,7 5,1 36,1 478 1,3 -
- Mineralske produkter Mineral products 	 2,3 - - 1048 -
- Oljeraffinering Oil refinery 2,9 - - - 3,0 -
- Metallproduksjon Metal production 33,3 4,4 - 3992 1,3 - 21

Fordampningsutslipp
Emissions from evaporation 70,8

- Lagring av bensin Storage of petrol 2,9
- Bensinstasjoner Petrol stations 	 4,8
- Løsningsmiddelutslipp Solvent emissions 	 50,1
- Olje- og gassutvinning

Oil- and gas extraction 13,0

Mobile kilder Mobile sources 	 26,7 188,5 433,7 14999 74,3 12,0 302
- Biltrafikk Motor traffic 	 4,3 66,5 360,6 7140 44,5 3,9 287

- Lette kjøretøy Light duty trucks
- Bensin Petrol 	 0,2 36,6 331,3 4600 37,8 1,2 267
- Diesel Diesel 	 0,5 1,9 2,9 370 1,5 0,6 -

- Tunge kjøretøy Heavy duty trucks
- Bensin Petrol 	 0,0 2,7 18,0 280 1,9 0,1 20
- Diesel Diesel 3,6 25,3 8,3 1890 3,3 1,9 -

- Små motorredskap, motorsykler og mopeder
Small motor equip., motorcycles, mopeds 0,0 0,2 46,5 300 18,6 0,5 15

- Traktorer og motorredskap
- Tractors and other motorequipment 1,4 11,6 6,9 722 1,6 1,3 -

- Jernbane Railroad 0,1 0,3 0,1 51 0,1 0,1 -
- Lufttrafikk Aviation 0,1 3,7 9,1 1700 1,9 0,2 -
- Innenriks sjøfart Coastal water transp. 10,1 49,4 4,9 2500 3,5 2,8 -
- Utenriks sjøfart Ocean transports 7,6 20,2 2,0 912 1,4 1,2 -
- Fiskeflåte Fishing fleet 2,7 29,6 3,0 1357 2,1 1,7 -
- Oljeboring Oil-well drilling 	 0,5 7,0 0,7 317 0,5 0,4 -

Naturlige kilder Natural sources
- Terpenutslipp fra skog

Emission of ter pens from forest 	 180,0

1) Enheten for bly er tonn The unit for lead is ton.
2) Eksklusive naturlige kilder Exclusive natural sources.

Kilde: SSB Source: CBS.
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Tabell 9.7. Gjennomsnittlig årlig endring i noen økonomiske hovedstørrelser. 1976-1985. Prosent pr. år Average annu-
al change in economic factors. 1976-1985. Per cent per year

Periode	 Period 1976-83	 1983-85	 1976-85

Økonomi Economy:
BNP GDP 3,2	 4,1	 3,4
Bruttoproduksjon Gross production 2,2	 4,1	 2,6
Privat konsum Private consumption 2,2	 5,4	 2,9

Energipriser	 Energy prices:
Nominell pris på elektrisitet	 Nominal
price of electricity: 14,8	 10,3	 13,8
Pris relativt til pris på elektrisitet
Price relative to price on electricity:

Parafin Kerosene 2,2	 -7,3	 0,0
Fyringsolje 1	 Fuel oil no. I 2,7	 -7,6	 0,3
Fyringsolje 2 Fuel oil no. 2 2,9	 -8,0	 0,4
Tungolje Heavy oil 1,7	 -0,5	 1,2

Energiforbruk	 Energy consumption:
Elektrisitet Electricity 3,0	 5,0	 3,5
Bensin	 Petrol 0,1	 4,8	 1,1
Mellomdestillater Destilate oil -3,2	 0,3	 -2,4
Tungolje	 Heavy oil -6,3	 -9,8	 -7,1
Faste brensler Solid fuel 3,7	 2,2	 3,4

Kilde: SSB Source: CBS.

Figur 9.1. Utslipp av SO2 etter kilde. 1973-1987. 1 000 Figur 9.2. Utslipp av NO  etter kilde. 1973-1987. 1 000
tonn Emission of SO2 by source. 1973-1987. I 000 tons
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Figur 9.3. Utslipp av CO etter kilde. 1973-1987. 1 000
tonn Emission of CO by source. 1973-1987. 1 000 tons
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Figur 9.5. Utslipp av VOC etter kilde. 1973-1987. 1 000
tonn Emission of VOC by source. 1973-1987. 1 000 tons

Mobile kilder Mobr7e sources

• Stasjonære wider Stationary sources

• Industriprosesser Industrial pracesses

• Fordampning Evaporation

gm

íiiìÍiiii I III II 
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987

1) Eksklusiv utslipp fra ikke-fossilt brensel Exclusive emissions from non-fossile fuels.

Kilde: SSB Source: CBS.
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Figur 9.6. Utslipp av partikler etter kilde. 1973-1987.
1 000 tonn Emission of particulates by source. 1973-1987.
1 000 tons
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Kilde: SSB Source: CBS.

som har vært relativt stabile i perioden, utgjorde i 1985 i
underkant av 7 prosent av de totale utslippene av bly til
luft. Prosessutslippene er kraftig redusert fra 1987 i og
med at smeltehytta i Sulitjelma ble nedlagt. Reduksjonen
av prosessutslipp samt reduserte utslipp fra bensinbiler
som følge av innføring av blyfri bensin og katalysatorer
på bensinbiler gjør at blyutslipp til luft om kort tid ikke
lenger kan regnes som et alvorlig miljøproblem i Norge.

9.3 REGIONALISERTE UTSLIPPSOVERSIKTER

SSB har laget en regnerutine for å bryte ned nasjonale
utslipp på kommuner og 2500 km 2 ruter (EMEP's rute-
nett). Modellen tar utgangspunkt i stedfestede utslipp fra
ca. 60 store industribedrifter (SFT) og kommunefordelte
energiforbrukstall for industrisektorene. Utslipp fra and-
re sektorer er brutt ned ved hjelp av tall for befolkning,
sysselsetting, areal osv. Utslippstallene som blir presen-
tert i dette avsnittet er følgelig resultater av modellbereg-
ninger. Nedbrytingen av nasjonale utslippstall skjer etter
fordelingsnøkler som tar lite hensyn til eventuelle lokale
særtrekk. Dette, sammen med den usikkerhetsfaktoren
som innføres ved bruk av generelle utslippskoeffisienter,
gjør at de beregnede utslippene kan avvike noe fra de reel-
le utslipp i kommunene. Resultatene gir imidlertid godt
grunnlag for å si noe både om nivåforskjeller mellom
kommuner og utviklingstendenser i enkeltkommuner.

Regionaliserte utslippsoversikter er utarbeidet for årene
1982-1985. Oversiktene benyttes blant annet i modeller
for beregning av storskala dannelse av fotokjemiske oksi-

Kilde: SSB Source: CBS.

danter i OECD-regi. De er også tenkt brukt i studier av
sammenhenger mellom utslipp, luftkvalitet og skader på
helse, miljø og materialer.

Utslippsendringer som avviker mye fra landsgjennom-
snittet vil oftest forekomme i to kommunetyper; kommu-
ner med prosessindustri og kommuner med små utslipp.
I kommuner med prosessindustri er ofte en bedrift an-
svarlig for en stor del av utslippene. Nedleggelse av be-
drifter, produksjonssvingninger eller bytte av energibære-
re kan føre til store utslippsendringer fra år til år.

I kommuner med små utslipp vil tilfeldige endringer i
energivareforbruket, spesielt i industribedrifter, gi store
prosentvise utslippsendringer. Tabellene i dette avsnittet
omfatter kommunene med de største utslippene av hver
komponent. Når det gjelder SO 2 , NO  og partikler er alle
kommuner/tettsteder som NILU samlet sett klassifiserer
som mest forurenset tatt med (NILU, 1986), se figur 9.8.

I de kommunevise oversiktene er alle utslipp fra landba-
sert virksomhet medregnet. Utslipp fra sjøfart, fiske, olje-
virksomhet på kontinentalsokkelen og kontinentalsok-
keltrafiklc med helikopter er holdt utenfor.

For hver komponent presenteres tabeller som viser ut-
slippene i 1985 og prosentvis endring i perioden
1982-1985, se tabellene 9.8-9.19. Tabellene viser også
fordelingen av kommuner i utslippsklasser.
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Figur 9.8. Kommuner i Norge med størst luftforurens-
ning Municipalities in Norway with most serious air-pol-
lution

Kilde/Source: NILU, 1986.

S02-utslippene på fastlandet har gått ned med 15 prosent
mellom 1982 og 1985. Hele 272 kommuner har redusert
utslippene med mer enn 5 prosent; 108 kommuner med
mer enn 20 prosent. I 66 kommuner økte utslippene med
mer enn 5 prosent. De største utslippsendringene har
skjedd i kommuner med prosessindustri.

Av kommunene med størst utslipp har reduksjonene
vært spesielt store i Sarpsborg, Drammen, Halden og
Hurum. Utslippsreduksjonene i disse kommunene skyl-
des mindre utslipp fra treforedlingsindustrien først og
fremst på grunn av en reduksjon i forbruket av tungolje,
ikke minst som følge av bedre tilgang på tilfeldig kraft.
Utslippene i Rana er betydelig redusert som følge av
mindre prosessutslipp fra Jernverket. Av kommunene
med størst utslipp har Moland hatt en kraftig økning som
følge av økte utslipp fra silisiumkarbid fabrikken. Utslip-
pene i Skjeberg ble mer enn fordoblet fra 1982 til 1985
som følge av en kraftig økning i prosessutslippene fra
Hafslund fabrikker. Også Orkdal kommune hadde en
kraftig økning som følge av økte prosessutslipp fra metall-
industri.

NO„--utslippene har økt med nærmere 13 prosent i perio-
den 1982-1985. Kun 9 kommuner har redusert utslippene
med mer enn 5 prosent. Hele 429 kommuner har hatt
utslippsøkninger på mer enn 5 prosent; vanligvis mellom
10 og 20 prosent. For de fleste kommunene har utslippe-
ne blitt større på grunn av en kraftig økning i trafikkar-
beidet.

De fleste av kommunene med store utslipp av NO  har
økt utslippene fra 1982 til 1985. I kommunene Oslo, Ber-
gen, Bærum, Trondheim, Kristiansand og Drammen er
mobile kilder, spesielt biltrafikk, den største kilden til ut-
slipp av NOR . I Porsgrunn og Meløy er produksjon av
kunstgjødsel den største kilden. I Rana kommune er Jern-
verket og Koksverket kildene til store deler av NOx

-utslippene.

Store reduksjoner av NO„-utslipp i perioden 1982-1985
forekom i Røyken kommune på grunn av nedleggelse av

Tabell 9.8. Kommuner med størst utslipp av SO2 i 1985.
Tonn. Utslippsendringer 1982 til 1985. Prosent Muncipa-
lities with large emissions of SO2 in 1985. Tons. Change
in emissions from 1982 to 1985. Per cent

Kommune/Tettsted
	

Utslipp 1985. Endring 1982-
Municipality/
	

Tonn
	

1985. Prosent
Urban settlement
	

Emissions
	

Change from
1985. Tons
	

1982 to 1985.
Per cent

Fauske,
Sulitjelma 	 14530 -9
Rana, Mo i Rana 	 3120 - 20
Sarpsborg 3110 - 54
Oslo 2760 -	 10
Ardal,Øvre Årdal og
Årdalstangen 	 2610 + 17
Orkdal 2310 + 43
Moland, Eydehavn 	 2230 + 41
Karmøy 	 1820 - 23
Kristiansand 1580 + 17
Fredrikstad 1510 - 25
Hurum 1480 - 22
Skjeberg 	 1290 +120
Vennesla 1200 + 26
Sør-Varanger,
Kirkenes 1120 -7
Halden 1050 - 29
Bergen 1000 -	 15
Skien 780 +4
Sunndal,
Sunndalsøra 	 670 -

Drammen 	 530 - 40

Kilde: SSB Source: CBS.

Tabell 9.9. Kommuner etter utslippsklasser for SO 2 . 1985
Municipalities by emission classes for SO2. 1985

Utslippsklasse
	

Antall kommuner
Emission class
	

Number of
Tonn Tons	 municipalities

< 100 365
100-500 52
500-1000 11
> 1000 26

Kilde: SSB Source: CBS.

sementfabrikken, i Tinn kommune på grunn av reduserte
utslipp fra Rjukan fabrikker og i Sarpsborg på grunn av
overgang fra tungolje til elektrisk kraft i treforedlingsin-
dustrien.

CO-utslippene ble redusert med 2 prosent i perioden fra
1982 til 1985. Kun 55 kommuner har hatt utslippsendrin-
ger på mer enn 5 prosent. 48 av disse har redusert utslip-
pene. Utslippsreduksjonene skyldes i første rekke ned-
gang i utslippene fra bensinbiler. Oslo kommune, som
har de desidert største CO—utslippene, har f.eks. redusert
utslippene med 6 prosent i perioden.
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Tabell 9.10. Kommuner med størst utslipp av NO
1985. Tonn. Utslippsendringer 1982 til 1985. Prosent
Municipalities with large emissions of NO, in 1985. Tons.
Change in emissions from 1982 to 1985. Per cent

Tabell 9.12. Kommuner med størst utslipp av CO i 1985.
Tonn. Utslippsendringer 1982 til 1985. Prosent Munici-
palities with large emissions of CO in 1985. Tons. Change
in emissions from 1982 to 1985. Per cent

Kommune/Tettsted
Municipality/
Urban settlement

Utslipp 1985.
Tonn

Emissions
1985. Tons

Endring 1982-
1985. Prosent
Change from
1982 to 1985.
Per cent

Kommune/Tettsted,
Municipality/
Urban settlement

Utslipp 1985.
Tonn

Emissions
1985. Tons

Endring 1982-
1985. Prosent
Change from
1982 to 1985.
Per cent

Oslo 7300 + 17
Porsgrunn 	 4940 +	 11
Bergen 3340 + 19
Meløy, Glomfjord 	 3170 7
Bærum  	 2130 + 22
Trondheim 	 1910 + 15
Rana, Mo i Rana 	 1890 + 21
Kristiansand 	 1340 + 24
Drammen 	 1270 + 14
Bamble 1220 4
Røyken 	 470 - 73
Tinn 470 - 64
Sarpsborg 	 350 -	 71

Kilde: SSB Source: CBS.

Tabell 9.11. Kommuner etter utslippsklasser for NOS .
1985 Municipalities by emission classes for NOV. 1985

Oslo 46500 - 6
Bergen 23700 - 1
Moland 19100 + 41
Trondheim 	 12400 3
Lillesand 12300 19
Bærum  	 11000 1
Stavanger 	 9300 3
Kristiansand 	 7100 4
Drammen 	 6800 4

Kilde: SSB Source: CBS.

Tabell 9.14. Kommuner med størst utslipp av VOC i
1985. Tonn. Utslippsendringer 1982 til 1985. Prosent
Municipalities with large emissions of particulates in
1985. Tons. Change in emissions from 1982 to 1985. Per
cent

Utslippsklasse
Emission class
Tonn Tons

Antall kommuner
Number of
municipalities

Kommune/Tettsted	 Utslipp 1985.
Municipality/	 Tonn
Urban settlement	 Emissions

1985. Tons

Endring 1982-
1985. Prosent
Change from
1982 to 1985.
Per cent    

< 100 194
100-500 223
500-1000 24
> 1000 13

Kilde: SSB Source: CBS.

Tabell 9.13. Kommuner etter utslippsklasser for CO.
1985 Municipalities by emission classes for CO. 1985

Oslo 12200 +	 2
Bergen 6300 +	 4
Trondheim 	 3800 +	 3
Stavanger 	 2600 +	 3
Bærum 	 +	 7
Kristiansand 	

20226000
+	 6

Drammen 	 1900 +	 3
Lindås 1900 + 14
Bamble 1700 -	 8
Sola 1500 + 37  

Kilde: SSB Source: CBS.

Tabell 9.15. Kommuner etter utslippsklasser for VOC.
1985 Municipalities by emission classes for VOC. 1985

Utslippsklasse
Emission class
Tonn Tons

Antall kommuner
Number of
municipalities

< 500 174
500-2500 239
2500-5000 30
> 5000 11

Utslippsklasse
	 Antall kommuner

Emission class
	 Number of

Tonn Tons
	 municipalities

Kilde: SSB Source: CBS.

< 100 138
100-500 258
500-1000 31
> 1000 27

Kilde: SSB Source: CBS.
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Kommunene Moland og Lillesand i Aust-Agder har hatt
de største utslippsøkningene av CO. Årsaken er økt pro-
duksjon fra silisiumkarbidfabrikkene. De store CO—ut-
slippene i Moland og Lillesand representerer imidlertid
neppe noe miljø— eller helseproblem.

Tabell 9.17. Kommuner etter utslippsklasser for partik-
ler. 1985 Municipalities by emission classes for particula-
tes. 1985

VOC-utslippene har endret seg lite fra 1982 til 1985. Bare
23 kommuner har endret utslippene med mer en 5 pro-
sent (14 har økt mens 9 har redusert utslippene).

Utslippsklasse
Emission class
Tonn Tons

Antall kommuner
Number of
municipalities

Den største nedgangen i VOC-utslipp har vært i Bamble
kommune (8 prosent) på grunn av utslippsreduksjoner
fra petrokjemisk industri. Kommunene Sola og Lindås
har hatt betydelige økninger i VOC-utslippene som følge
av økte utslipp fra oljeraffinerier.

Partikkel-utslippene økte med 5 prosent fra 1982 til 1985.
16 kommuner har minsket utslippene med mer enn 5
prosent i perioden. Hele 389 kommuner hadde en ut-
slippsøkning på mer enn 5 prosent.

Tabell 9.16. Kommuner med størst utslipp av partikler i
1985. Tonn. Utslippsendringer 1982 til 1985. Prosent
Municipalities with large emissions of particulates in
1985. Tons. Change in emissions from 1982 to 1985. Per
cent

Kommune/Tettsted
	

Utslipp 1985. Endring 1982-
Municipality/
	

Tonn
	

1985. Prosent
Urban settlement
	

Emissions
	

Change from
1985. Tons	 1982 to 1985.

Per cent

Oslo 1270 +	 6
Bergen 790 +	 7
Trondheim 	 450 +	 4
Stavanger 360 + 10
Bærum 230 +	 11
Kristiansand 	 230 +	 4
Skien 210 +	 4
Drammen 	 200 +	 3
Porsgrunn 200 + 13
Halden 140 +	 1
Sandefjord 120 +	 1
Ringerike, Hønefoss 	 120 -	 6
Moss 110 + 14
Fredrikstad 110 8
Gjøvik 110 0
Skedsmo, Lillestrøm
Strømmen 	 100 +	 7
Asker 90 +	 8
Lillehammer 90 +	 3
Kongsberg 	 90 + 10
Kongsvinger 	 90 +	 6
Sarpsborg 80 54
Elverum 70 +	 5
Odda 60 0
Notodden 	 60 +	 5
Hamar 40 +	 8
Tønsberg 40 +	 8

Kilde: SSB Source: CBS.

Sarpsborg har minsket utslippene av partikler med 54
prosent. Dette skyldes stort sett redusert tungoljeforbruk
i treforedlingsindustrien i byen.

< 20 182
20-1000 247
100-200 17
> 200 8

Kilde: SSB Source: CBS.

351 kommuner har økt partikkel-utslippene med mellom
5 og 10 prosent. Dette skyldes i hovedsak økte utslipp fra
biltrafikk og fra forbruk av ved i private husholdninger.
Utslippsøkninger utover 10 prosent (38 kommuner) er
bare registrert i kommuner som i 1982 hadde små utslipp.

Bly-utslippene viser de mest dramatiske endringene. Na-
sjonalt er utslippene redusert med 47 prosent i perioden
fra 1982 til 1985. 99 prosent av norske kommuner har
hatt en utslippsreduksjon på mellom 40 og 50 prosent.
Kun én kommune, Fauske, har tilnærmet uendrede ut-
slipp fordi prosessutslippene fra smeltehytta i Sulitjelma.
som er den desidert største enkelt kilden til blyutslipp
både i Fauske kommune og i Norge som helhet, var like
store i 1985 som i 1982.

Tabell 9.18. Kommuner med størst utslipp av Pb i 1985.
Tonn. Utslippsendringer 1982 til 1985. Prosent Munici-
palities with large emissions of Pb in 1985. Tons. Change
in emissions from 1982 to 1985. Per cent

Kommune/Tettsted
	

Utslipp 1985. Endring 1982-
Municipality/
	

Tonn
	

1985. Prosent
Urban settlement
	

Emissions
	

Change from
1985. Tons
	

1982 to 1985.
Per cent

Oslo 30 - 42
Fauske 14 o
Bergen 11 - 46
Trondheim 	 6 - 47
Bærum 	 6 - 45
Stavanger 	 4 - 46
Drammen 	 4 - 46
Kristiansand 	 4 - 47
Skien 3 - 48
Ringerike 	 3 - 47

Kilde: SSB Source: CBS.

9.4 LUFTKVALITET

Overvåkning av luftkvaliteten

I Statlig program for forurensningsovervåking inngår
målinger av luftforurensningskonsentrasjonen ved 35 sta-
sjoner i 29 byer og tettsteder. I tillegg kommer overvåk-
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Tabell 9.19. Kommuner etter utslippsklasser for Pb. 1985
Municipalities by emission classes for Pb. 1985

Utslippsklasse	 Antall kommuner
Emission class
	

Number of
Tonn Tons	 municipalities

< 0,5 281
0,5-5 168
>5 5

Kilde: SSB Source: CBS.

fling på bakgrunnsstasjoner i upåvirkede områder. Målin-
gene gir døgnmiddelverdier for svoveldioksid, bly, sot og
partikulært sulfat. Fra 1986 gikk målingene av partiku-
lært sulfat ut av programmet, blymålingene ble redusert
til 10 stasjoner, mens målinger av nitrogendioksid ble
startet på 9 stasjoner. Alle komponentene måles som
døgnmiddelverdier; svoveldioksid måles hver dag, sot
hver dag i februar, mai, august og november, bly måles
hver dag i februar og august mens NO, måles hver dag i
vinterhalvåret fra oktober til mars.

Luftkvalitet angis ved konsentrasjonen av forurensende
stoff i lufta (ug/m 3). For komponentene som inngår i
overvåkingsprogrammet, og for ozon (0 3), er det frem-
met forslag til grenseverdier for helsevirkninger, se tabell
9.20. Det er da tatt hensyn til at enkelte grupper, som ast-
matikere, er langt mer følsomme for forurensning enn
andre deler av befolkningen. Dagens kunnskap om dose-
-effektforhold er imidlertid mangelfull. Det er derfor be-
nyttet en sikkerhetsfaktor på mellom 2 og 5 for ulike for-
urensningskomponenter. Det vil si at man må opp i eks-
poneringsnivåer som er fra 2 til 5 ganger høyere enn gren-
severdiene før det med sikkerhet kan påvises skadelige
effekter. Overskridelser av grenseverdiene behøver derfor
ikke nødvendigvis bety at det vil oppstå skader. På sam-
me tid kan man heller ikke med sikkerhet påstå at verdier
under grensene ikke kan medføre skader.

Faktorer som påvirker luftkvaliteten

Luftkvalitet påvirkes av en rekke faktorer. Av de viktigste
er lokale utslipp, meteorologiske forhold, topografi og

omfanget av langtransporterte forurensninger. Utslipps-
intensiteten er i hovedsak bestemt av forekomsten av for-
urensende industri og befolknings— og trafikktetthet.

Utslippskildenes karakter har også stor betydning for luft-
kvaliteten. For eksempel vil utslipp fra en høy pipe gi
mindre belastning på lokalmiljøet enn utslipp nær bakke-
nivå. Kraftige utslippsreduksjoner behøver derfor ikke
automatisk slå ut i bedret luftkvalitet. Et eksempel på
dette er luftkvaliteten i Sarpsborg som ikke har endret seg
i særlig grad på tross av en kraftig reduksjon av utslippene
fra Borregaard etter 1982.

Luftkvaliteten kan variere mye etter avstand fra kilden.
For eksempel vil CO konsentrasjonene langs veikanten
på en sterkt trafikkert gate være mye større enn bare 20
meter fra veien. Plasseringen av målestasjoner i forhold
til viktige utslippskilder vil derfor påvirke resultatet av
målingene.

Utslippene varierer med årstiden. Forbruket av fossile
brensler og ved til oppvarming er naturlig nok størst i
vinterhalvåret. Dette gjør at utslippene av SO 2 og partik-
ler er størst i den kalde årstiden. Utslipp av de andre kom-
ponentene som inngår i måleprogrammet varierer mind-
re over året, men til gjengjeld kraftig over døgnet. Dette
gjelder i særlig grad utslippene fra biltrafikk.

Værforholdene og tilhørende bevegelse i luftmassene (ut-
skiftningshastighet) har avgjørende betydning for luft-
kvaliteten. Forurensningsepisoder, det vil si perioder
med meget dårlig luftkvalitet, oppstår oftest når de laves-
te, luftlag blir liggende i ro i lengre tid (inversjon) slik at
forurensningene ikke transporteres vekk og fortynnes.
Inversjonsperioder oppstår oftest på vinterstid med klart,
kaldt og stille vær. Noen forurensningskomponenter viser
de høyeste verdiene under andre forhold og årstider. Fo-
tokjemiske oksidanter dannes for eksempel helst i som-
merhalvåret på dager med sterk solinnstråling og relativt
lite vind.

Også topografien påvirker luftmassenes utskiftningshas-
tighet. Steder som ligger i ly har dårligere spredningsfor-
hold enn mer åpent beliggende steder. Dette gjelder også
innenfor mindre geografiske områder, som f. eks. byom-
råder.

Det er store regionale variasjoner i tilførselen av lang-
transportert forurensning. I de aller fleste tettstedene i

Tabell 9.20. Forslag til norske grenseverdier for luftkvalitet med hensyn til helseeffekter Proposed Norwegian air
quality levels due to possible health effects

Grenseverdi Quality level pg/m3

Komponent
Component Halvårsmiddel Døgnmiddel Timemiddel

Half year mean 24 hours mean 1 hour mean

SO2 40 - 60 100 - 150
Sot Particulates 40 - 60 100 - 150
NO 75 100 - 150 200 - 350
CO 10 00G 25 000
03 100 - 200

1) 8-timers middel 8-hour mean.

Kilde/Source: NILU, 1987a.
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landet er det imidlertid lokale utslipp som bestemmer
luftkvaliteten. Det eneste unntaket kan være områder i
Ost-Finnmark, som får store mengder SO2 tilført fra
smelteverk i Sovjetunionen.

Luftkvaliteten i norske byer

Figur 9.10. Gjennomsnittlig sot-konsentrasjon i luft i en-
del større norske byer. pg/m 3 . Nasjonale utslipp av par-
tikler. 1 000 tonn. 1977-1986 Average particulate-concen-
tration in air in some Norwegian cities. pg/m 3. National
emissions of particulates. 1 000 tons 1977-1986

Resultatene fra overvåkningsprogrammet viser at alle
komponentene har tydelige årstidsvariasjoner med høye
konsentrasjoner i vinterhalvåret og langt lavere konsent-
rasjoner i sommerhalvåret. Figurene 9.9-9.11 viser se-
songvariasjonene og endringer i gjennomsnittskonsentra-
sjonene av svoveldioksid, sot og bly i noen større norske
byer (Fredrikstad, Oslo, Drammen, Kristiansand, Stav-
anger, Bergen, Trondheim og Tromso) i perioden 1977-
1986. Figurene viser i tillegg nasjonale utslipp av SO 2,
partikler og bly i samme tidsrom.

Figur 9.9 viser at gjennomsnittlig svoveldioksid konsent-
rasjon i byene har gått klart ned i løpet av de siste 10 åre-
ne. Sot-konsentrasjonene viste en fallende tendens i be-
gynnelsen av perioden, men har de siste årene økt noe,
se figur 9.10. Konsentrasjonene av bly er redusert mest,
se figur 9.11.

Figur 9.9. Gjennomsnittlig S0,-konsentrasjon i luft i en
del større norske byer. pg/m 3 . Nasjonale utslipp av SO 2 .
1 000 tonn. 1977-1986 Average S0,-concentration in air
in some Norwegian cities. pg/m3. National emissions of
SO2. 1 000 tons. 1977-1986

Kilder: NILU, 198 7a og SSB Sources: NILU, 1987a and
CBS.

Endringene i luftkvalitet, midlet over flere byer, viser seg
å variere i takt med de nasjonale utslippene av de samme
komponentene. På tross av avvikende tendenser i utvik-
ling av luftkvalitet og utslippsrater for noen byer i enkelte
år, kan derfor utslippsoversikter og utslippsframskrivnin-

ger gi gode indikasjoner på den gjennomsnittlige luft-
kvaliteten i norske byer. Gjennomsnittsverdier kan imid-
lertid dekke over problemer med dårlig luftkvalitet. For
noen komponenter, som f. eks. NO,, er korte episoder
med høy belastning mer skadelig enn langvarig ekspone-
ring for lavere konsentrasjon. S0 2-episoder inntreffer of-
test på steder med store prosessutslipp. De høyeste SO 2

verdiene var målt i Sulitjelma med døgnmiddelverdier
mellom 29 og 43 ganger så store som grenseverdiene.
Også andre stasjoner har SO2 målinger som overskrider
grenseverdiene, se tabell 9.21.

NO 2-målinger ble først startet høsten 1986. Resultatene
viser at hele 5 av 8 målestasjoner hadde NO 2-konsentra-
sjoner over nedre grenseverdi for døgnmiddel i vinter-
halvåret 1986/1987. På en stasjon, i Stavanger, ble også
grenseverdien for halvårsmiddel overskredet, se tabell
9.22. Disse målingene forsterker inntrykket av at NO
kan bli det største luftforurensningsproblemet i årene
framover. Framskrivninger (se avsnitt 9.3) viser en øk-
ning av NO-utslippene i tiden fram mot århundreskiftet.

For sot og bly er det også registrert overskridelser av gren-
severdier. Man kan anta at de fleste større tettsteder med
stor biltrafikk fra tid til annen har overskridelser av gren-
severdiene langs sterkt trafikkerte veier.

Luftkvaliteten på norske bakgrunnsstasjoner

Luftkvaliteten på bakgrunnsstasjonene avhenger vesent-
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lig av tilførselen av langtransporterte forurensninger.
Konsentrasjonsnivåene varierer derfor sterkt med hvil-
ken retning luftmassene kommer fra. Antallet stagna-
sjonsperioder over Sentral- og Ost-Europa med påfølgen-
de lufttransport til Norge er avgjørende for størrelsen på
middelverdiene på komponenter som NO,, SO 2 og SO4 2-

Årsmiddelverdiene for svoveldioksid i luft avtok på bak-
grunnsstasjonene fra 1978 og fram til 1983. Reduksjonen
var betydelig fram til 1981, og skyldes reduserte utslipp i
Vest-Europa. Fra 1983 og fram til 1986 har verdiene økt.
Denne økningen har hovedsaklig skjedd i vinterhalvåret
og skyldes økte S0 7-utslipp fra Ost-Europa. I Finnmark
stammer tilførslene fra kilder i Sovjet (se figur 9.12) (NI-
LU, 1987).

Som regel kommer en høy prosentdel av total årlig for-
urensningstilførsel ved bakgrunnsstasjonene i løpet av
noen få dager med ugunstig vær. De sterke svingningene
i luftens innhold av forurensninger gjør det nødvendig å
supplere årsmiddelverdiene med maksimalverdier og
prosentiler for å få et mer fullstendig bilde av forurens-
ningssituasj onen.

Tabellene 9.23, 9.24 og 9.25 viser årsmiddelverdier, mak-
simalverdier og prosentiler for SO,, SO4 2- og NO2 ved
bakgrunnsstasjonene i 1986. Tallene viser at tilførselen
av SO2 er mer episodisk enn tilførselen av NO 2 i alle
landsdeler. 60-70 prosent av NO,-verdiene var lavere enn
årsmiddelverdien mot 75 til 80 prosent for SO2. Sulfattil-
førselen var minst episodisk av de målte komponentene.
Alle maksimalverdiene for SO2 ble registerert om vinte-
ren. Jergul i Finnmark hadde den høyeste maksimalver-
dien for konsentrasjon av SO, mens de høyeste maksi-
malverdiene for SO4 2- og NO 2 ble målt i Prestebakke,
Østfold.

Figur 9.11. Gjennomsnittlig bly-konsentrasjon i luft i en-
del større norske byer. pg/m 3 . Nasjonale utslipp av bly.
Tonn. 1977-1986 Average Pb concentration in air in some
Norwegian cities. pg/mi . National emissions of Pb. Tons.
1977-1986

Kilder: NILU, 1987a og SSB Sources: NILU, 1987a and
CBS.

Tabell 9.21. Konsentrasjon av SO2 (pg/m 3) på målestasjoner med overskridelse av grenseverdier for SO2 i vinter-
halvåret 1986-1987 Concentration of SO2 (pg/m 3) on monitoring stations exceeding quality levels of SO 2 during winter
1986-1987

Målested
Town/Settlement Stasjon	 Station

Middel-
verdi
Mean
value

Maks.
dognmid-
del Max.
day value

Antall observ. No. of ohserv.

I alt
Total

>100
,ug /m3

>150
,ug/m3

Halden Rådhuset 	 141 181 1
Halden Stubberudvn. 	 255 182 7 3
Sarpsborg Alvim 	 121 156 1
Sarpsborg St. Olavs Vold 	 405 177 16 6
Porsgrunn Rådhuset 	 124 171 1
Skien Kongens gt. 118 182 1
Ovre Årdal Farnes 52 538 181 9 5
Ardalstangen Lægreid 	 47 479 163 6 5
Sulitjelma Furulund 	 328 3788 166 46 42
Sulitjelma Sandnes 	 359 4356 266 45 42
Kirkenes Rådhuset 	 166 181 3 1

Kildel Source-. NILU, 1987.
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3Figur 9.12. SO,-konsentrasjon ved norske bakgrunnsstasjoner. 1978-1986. pg/m Concentration of SO2 at Norwegian
background stations. 1978-1986. pg/m 3

Kilde/Source: NILU, 1987b.

Tabell 9.22. Konsentrasjon av NO 2 (pg/m 3) og overskridelse av grenseverdier for NO2 på målestasjoner i vinterhalvår-
et 1986 - 1987 Concentrations of NO2 (pg/m 3) and exceeding of quality levels of NO 2 during winter 1986-1987

Målested
Town/Settlement Stasjon	 Station

Middel-
verdi
Mean
value

Maks.
døgnmid-
del Max.
day value

Antall observ. No. of obsev.

I alt
Total

>100

Pg/In3

>150

)1g1m3

Fredrikstad Brocks gt. 	 59 123 180 14
Jeløy Jeløy 	 19 67 173 -
Drammen Engene 	 73 241 174 26 1
Kristiansand Festnings gt. 	 33 75 151 - -
Skien Kongens gt. 	 62 118 181 11 -
Stavanger Handelens hus 	 80 207 172 33 5
Bergen Chr.Mich.inst 	 50 201 174 7 2
Trondheim Brattøra 	 45 96 167 -

Kilde/Source: NILU, 1987a.
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Tabell 9.23. Prosentiler, årsmiddelverdier o maksimalverdier for de døgnlige' middelkonsentrasjoner av SO2 i luften
på norske bakgrunnsstasjoner i 1986. pg/m Percentiles, maximum values and mean values of the daily mean concen-
trations of SO2 in air at Norwegian background stations in 1986. pg/m 3

Stasjon Prosentiler Maksimum- Periode Middel -
Station Percentiles konsentrasjon for maks. kons. konsentrasjon

Maximum Period for Mean
50 75 90 concentration max. conc. concentration

Birkenes 0,3 0,7 1,9 6,0 10.-11. Januar 0,7
Skreådalen 0,2 0,6 1,7 23,6 19.-20. Mars 0,8
Hummelfjell 0,1 0,2 0,6 7,6 19.-20. Mars 0,3
Kårvatn 0,1 0,3 0,9 8,1 29.-30. Jan. 0,4
Tustervatn 0,2 0,4 1,0 10,3 29.-30. Desember 0,5
Jergul 0,2 0,6 2,2 29,3 22.-23. Januar 1,0
Prestebakke' 	 0,6 1,1 2,5 10,6 19.-21. Mars 1,1

1) 3 målinger ukentlig 3 measurements per week. 	Kilde/Source: NILU, 1987b.

Tabell 9.24. Prosentiler, årsmiddelverdier og maksimalverdier for de døgnlige 1 middelkonsentrasjoner av sulfat (SO42-)
i luften på norske bakgrunnsstasjoner i 1986. pg/m 3 Percentiles, maximum values and mean values of the daily
mean concentrations of particulate sulphate in air at Norwegian monitoring stations in 1986. pg/m 3

Prosentiler Maksimum- Periode Middel
Stasjon Percentiles konsentrasjon for maks. kons. konsentrasjon
Station Maximum Period for Mean

50	 70 90 concentration max. conc. concentration

Birkenes 0,5	 1,2 1,9 6,3 10.-11. Januar 0,8
Skreådalen 	 0,5	 1,0 1,9 8,3 14.-15. Mars 0,8
Hummelfjell 	 0,2	 0,4 1,0 6,8 19.-20. Mars 0,4
Kå.rvatn 0,3	 0,6 1,0 3,3 10.-11. Juni 0,4
Tustervatn 	 0,2	 0,5 0,9 3,6 29.-30. Desember 0,4
Jergul 0,4	 0,9 1,6 5,2 24.-25. Mars 0,7
Prestebakkel 	 0,8	 1,6 2,6 9,5 18.-20. November 1,2

1) 3 målinger ukentlig 3 measurements per week. Kildel Source: NILU, 1987b.

Tabell 9.25. Prosentiler, årsmiddelverdier og maksimalverdier for de døgnlige 1 middelkonsentrasjoner av NO2 i luften
på norske bakgrunnsstasjoner i 1986. pg/m Percentiles, maximum values and mean values of the daily' mean concen-
trations of NO2 in air at Norwegian monitoring stations in 1986. pg/m 3

Prosentiler Maksimum- Periode Middel-
Stasjon Percentiles konsentrasjon for maks. kons. konsentrasjon
Station Maximum Period for Mean

50	 70 90 concentration max. conc. concentration

Birkenes 0,8	 1,2 2,2 8,9 10.-11. Januar 1,1
Skreådalen 0,5	 0,7 1,5 8,4 09.-10. Desember 0,7
Jergul 0,4	 0,6 0,9 2,7 11.-12. Juli 0,5
Prestebakkel 1,1	 1,8 2,6 10,0 28.-30. Oktober 1,5

1) 3 malinger ukentlig 3 measurements per week.	 Kildel Source: NILU, 1987b.
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9.5 FRAMSKRIVNINGER AV UTSLIPP TIL LUFT

Forutsetninger

Norge ratifiserte ECE's protokoll om reduksjon av lang-
transport av svovel (UN/ECE, 1985) i 1986. Norge har
derved forpliktet seg til å redusere sine utslipp av svovel
med 30 prosent fra 1980 til 1993. Den norske regjering
har som erklært målsetting å oppnå 50 prosent reduksjon
i svovelutslippene før 1993 (Stortingsmelding nr.83,
1984-85), og arbeider internasjonalt for å få i stand en til-
svarende avtale for nitrogenoksider (NO K). Å vise vilje til
å redusere egne utslipp er en avgjørende forutsetning for
å få til nødvendige flernasjonale tiltak, og som ledd i ar-
beidet med å vurdere egne tiltak er jevnlig oppdaterte
nasjonale utslippsframskrivninger av stor betydning.

Statistisk Sentralbyrå har på grunnlag av forutsetninger
om økonomisk vekst utarbeidet framskrivninger av ut-
slipp til luft. Framskrivningene omfatter utslipp av svo-
veldioksid (SO2), nit rogenoksider (NOK), karbonmonoksid
(CO), karbondioksid (CO,), bly (Pb), flyktige organiske
komponenter (VOC) og partikler og er basert på beregnin-
ger gjort med den makroøkonomiske likevektsmodellen
MSG-4E. Grunnlaget er mellomalternativet i perspektiv-
beregningene fram til år 2003 presentert i St.meld. nr. 83
for 1984-85 (Langtidsprogrammet 1986-89). Dette er re-
vidert for bl.a. nye anslag for petroleumssektoren og elek-
trisitetspriser. Basisår for beregningene er 1985. Alternati-
vet ligger nær opp til beregningene gjort i tilknytning til
energiprognoseutvalgets arbeid med siste energimeldning
(Energiprognoseutvalget, 1987), og forurensningsprogno-
seutvalgets beregninger om framtidig utslipp til luft (Ut-
valget for forurensningsprognoser, 1987). Utslippskoeffi-
sienten benyttet ved beregning av NO K-utslipp fra sjøfart
er imidlertid vesentlig oppjustert i forhold til tidligere
utslippsframskrivninger.

Tabell 9.26 viser årlig gjennomsnittlig prosentvis vekst i
tilgang og bruk av varer og tjenester i framskrivningen.
Det må understrekes at den økonomiske vekstbanen ikke
er vurdert spesielt med hensyn på utviklingen i enkeltsek-
torer. En annen sammensetning av produksjon og for-
bruk med samme vekst i økonomiske totalstørrelser kan
tenkes å gi avvikende anslag for framtidige utslipp til luft.

Tabell 9.27 viser prisforutsetningene for endel energiva-
rer. Elektrisitetsprisen er forutsatt å stige til langtidsgren-
sekostnad (beregnet med 6 prosent kalkulasjonsrente) i
1995. Deretter er det antatt konstant realpris på elektrisi-
tet. Råoljeprisen er antatt å stige fra 15 US$ pr. fat i 1986
til 30$ pr. fat i år 2000 (1986-dollar).

Tabell 9.27. Energipriser. Nyttiggjort energi. Ore/KWh i
faste 1985-priser. Alle avgifter inkludert Energy prices.
Energy utilized. Ore/KWh in 1985-prices. All taxes inclu-
ded

1986* 1995 2000

Elektrisitet' Electricity' 	 30,6 36,3 36,3
Parafin Kerosene 	 30,6 36,0 39,8
Fyringsolje nr. 1
Fuel oil no. I 24,9 30,9 34,8
Fyringsolje nr. 2
Fuel oil no. 2 21,0 25,4 28,7
Tungolje,NS Heavy oil,NS 	 12,2 16,8 19,8

1) Gjennomsnittlig elektrisitetspris i 1986 svarer til det
variable ledd i H4-tariffen. For 1995 og år 2000 er lang-
tidsgrensekostnad for alminnelig forsyning regnet med 6
prosent kalkulasjonsrente lagt til grunn Average price of
electricity in 1986 corresponds to the variable part of the
H4-tarif Long term marginal cost in 1995 and year 2000
is based on 6 per cent rate of return.

Kilde: SSB Source: CBS.

Tabell 9.28 viser beregnet vekst i etterspørselen etter fy-
ringsolje og bensin på nasjonalt nivå og i private hushold-
ninger.

Veksten i husholdningenes konsum av bensin og fyrings-
oljer er betydelig større enn veksten i totalt privat kon-
sum, som i sin tur ligger noe over den gjennomsnittlige
veksten i BNP i perioden 1985-2003. Dette kan forklares
ved de høye inntektselastisitetene energiintensive kon-

Tabell 9.26. Tilgang og bruk av varer og tjenester. Gjennomsnittlig årlig vekst. 1985-2003. Prosent Supply and use of
goods and services. Average annual growth. 1985-2003. Per cent

Nivå 1985. Mrd. 1985-kr
Level 1985. Billion

I985-Nkr.
1985-2003

Bruttonasjonalprodukt Gross domestic product 	 497,8 2,1
Fastlands-Norgel Excl, off-shore activity 389,8 2,1

Import Import 195,6 2,4
Eksport Export 	 235,0 2,3
Innenlands bruk Domestic use 	 458,4 2,1

Privat konsum Household consumption 241,9 2,3
Offentlig konsum Government consumption 	 92,6 2,4
Investeringer Investments 108,0 2,2
Lagerendringer Changes in stocks 	 16,0 -18,1

1) Eksklusive olje- og gassutvinning, sjøtransport og rørtransport Exclusive oil and gas production, ocean transport and
transport by pipelines.
Kilde: SSB Source: CBS.
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Tabell 9.28. Forbruk av bensin og fyringsolje i 1985.
Gjennomsnittlig årlig vekst 1985-2003. Prosent Con-
sumption of gasoline and fuel oil in 1985. 1 000 tons.
Mean annual growth 1985-2003. Per cent

Nivå. 1985
	

Gj.sn. årlig vekst
1000 tonn
	

1985-2003. Prosent
Level 1985
	

Mean annual grbwth
1000 tons
	

Per cent

Bensin Petrol 	 1 673 3,4
Husholdninger
Households 	 1	 130 3,7

Fyringsolje
Fuel oil 	 4 907 2,1

Husholdninger
Households 	 596 3,1

Kilde: SSB Source: CBS.

sumaktiviteter har i MSG-modellen. Dette bygger på his-
torisk observert konsumentatferd. For en diskusjon av
effekter av alternative verdier på inntektselastisitetene
henvises det til Alfsen og Glomsrød (1986). Årlig gjenn-
omsnittlig vekst i personbilparken er 3.4 prosent over
perioden 1985-2003. Dette tilsvarer en total vekst i per-
sonbilparken på 68 prosent fram til år 2000.

Basert på beregnet framtidig etterspørsel etter fyringsolje
og bensin i private husholdninger og de enkelte produk-
sjonssektorer anslås forventede utslipp fra mobile og sta-
sjonære brenselskilder (brenselsutslipp). I anslagene er det
innarbeidet at nye forskrifter for maksimalt tillatt svovel-
innhold i tunge fyringsoljer trådte i kraft i 1986, og at nye
avgasskrav for bensindrevne personbiler vil bli innført fra
og med 1989.

Mens brenselsutslipp er sterkt knyttet til bruk av ulike
energivarer, er prosessutslipp av SO 2, NO N, CO, CO 2, Pb
og VOC i beregningene knyttet til annen vareinnsats enn
energi i produksjonsprosessene. I beregningene er det tatt
hensyn til at den desidert største enkeltkilde til svovelut-
slipp i Norge, Smeltehytta ved Sulitjelma Gruver A/S,
nedlegges fra og med 1987.

Fordampningsutslipp av VOC er i beregningene knyttet
til ulike faktorer. I industrien antas disse utslippene å føl-
ge innsatsen av varer utenom energivarer, mens utslipp
fra private husholdninger følger boligkonsumet. I tillegg
kommer ikke-sektorspesifikke utslipp som skyldes lag-
ring og håndtering av bensin. Disse utslippene regnes å
være proporsjonale med total etterspørsel etter bensin.

Utslippsklasser og tilhørende framskrivningsvariable er
vist i tabell 9.29.

Tabell 9.30 viser gjennomsnittlig årlig vekst i utslipp over
perioden 1985 -2003.

Resultater

Resultatene av utslippsframskrivningene, som omfatter
utslipp fra olje- og gassvirksomheten på kontinentalsok-
kelen, utenriks sjøfart i norsk farvann og avfallsforbren-
iling, er vist i figurene 9.13-9.19. Beregningene viser vekst
i utslipp av nitrogenoksider (NO,), flyktige organiske
komponenter (VOC), partikler, og karbondioksid (CO2 )
over perioden 1985-2000. CO 3-utslippene kan øke med
nær 40 prosent, NQ-utslippene med vel 15 prosent,
mens partikkel og VOC-utslippene øker med mellom 5
og 10 prosent fra 1985 til år 2000 ifølge beregningene. De
økte utslippene skyldes hovedsakelig vekst i privatbilis-
me og annet transportarbeid, samt at deler av utslippene
fra transport og tjenesteytende sektorer ikke omfattes av
planlagte miljøverntiltak som innføringen av katalytisk
avgassrensing av bileksos.

Tabell 9.29. Klasser av utslipp etter utslippskomponenter, utslippskilder og framskrivningsvariable Projection of emissi-
ons from components, emission sources and explanation variables

Utslippskomponent
Emission component

Mobile bren-
selsutslipp
Mobile emis-
sions from
combustion

Stasjonære bren-
selsutslipp
Stationary emis-
sions from
combustion

Prosess-
utslipp	 Fordampning
Process	 Evaporation
emissions

SO2

NO
VOC
Partikler Particulates 	 •
CO
CO2

Pb

Framskrivnings variable: Bensin Fyringsolje Vareinnsats Vareinnsats, Boli-
Projection variables: Petrol Fuel oil Intermedi-

ate goods
konsum i , Bensin
Intermediate goods,
Household consump-
tion i , Petrol2

1) Fordampningsutslipp fra private husholdninger Evaporation from households.
2) Total etterspørsel etter bensin. Ikke sektorfordelt Demand for gasoline. Not specified by sector

Kilde: SSB Source: CBS.
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Figur 9.13. Utslipp av nitrogenoksider (NO,). 1973-2003.
1 000 tonn Emission of NO,. 1973-2003. 1 000 tons

1973	 19a3
	

1993	 2003

Kilde: SSB Source: CBS.

Figur 9.14. Utslipp av flyktige organiske komponenter
(VOC). 1973-2003. 1000 tonn Emission of VOC. 1973-

2003. 1 000 tons

Figur 9.15. Utslipp av partikler. 1973-2003. 1000 tonn
Emission of particulates. 1973-2003. 1 000 tons

Figur 9.16. Utslipp av karbondioksid (CO 2). 1973-2003.
Millioner tonn Emission ofCO2. 1973-2003. Million tons

Kilde: SSB Source: CBS.	 Kilde: SSB Source: CBS.

Tabell 9.30. Gjennomsnittlig årlig vekst i utslipp til luft 1985-2003. Prosent Average annual growth in emission to air.
1985 -2003. Per cent

Komponent Stasjonær Prosess Mobil Fordampning Totalt
Component Stationary Process Mobile Evaporation Total

SO2 0,7 -1,6 1,5 -0,1
NO 2,1 0,2 0,8 .. 0,9
VOC 0,3 1,0 -2,3 2,5 0,5
Partikler Particulates 0,3 .. 0,7 .. 0,5
CO 0,3 0,5 -2,5 1,6
CO2 2,2 0,4 2,3 2,0
Pb -7,6 -8,8 -8,6

Kilde: SSB Source: CBS.
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Utslipp av svoveldioksid (SO2) viser en langt svakere
vekst, dels som følge av reguleringen av svovelinnholdet
i tunge fyringsoljer, og dels som følge av en svakere øko-
nomisk vekst i de mest forurensende industrisektorene,
særlig kraftkrevende industri. Utslippene i år 2000 er alli-
kevel beregnet å bli omtrent like høye som i 1985. Sett
på bakgrunn av de tildels store usikkerhetene som er
knyttet til beregningene og utslippsreduksjonen i første
halvdel av 1980-tallet, er en foreløpig konklusjon at avta-
len om 30 prosent reduksjon av svovelutslippene fra 1980
til 1993 (United Nations/ECE, 1985) ser ut til å være in-
nenfor rekkevidde med de forutsetningene som ligger til
grunn for disse beregningene. Regjeringens målsetting om
50 prosent reduksjon i svovelutslippene innen 1993 vil
antakelig kreve ytterligere utslippsreduserende tiltak.

Figur 9.17. Utslipp av svoveldioksid (SO 2). 1973-2003.
1 000 tonn Emission of SO2. 1973-2003. 1 000 tons

Kilde: SSB Source: CBS.

Innføringen av nye avgasskrav på bensindrevne person-
biler fører til reduserte utslipp av karbonmonoksid (CO)
(omtrent 30 prosent reduksjon i år 2000 sammenliknet
med 1985) og en drastisk reduksjon i utslipp av bly (Pb)
(over 80 prosent). Utslipp av bly ser derfor ut til å være
et av de alvorlige miljøproblemene som vil bli løst i løpet
av nærmeste framtid. Dette skjer til tross for at antall
personbiler er beregnet å vokse med nesten 70 prosent
over perioden.

Den største effekten av de utslippsreduserende tiltak som
er innarbeidet i beregningene, finner vi for komponente-
ne CO og bly; utslippskomponenter som er sterkt knyttet
til privat bilbruk. Dette er et direkte resultat av nye av-
gasskrav til personbiler. Selv om de nye avgasskravene
også reduserer utslippene av NOR og VOC fra bensindrev-
ne personbiler har tiltakene mindre effekt på disse kom-
ponentene. Dette henger sammen med veksten i ureguler-
te utslipp fra andre samferdselsmidler enn private bensin-
drevne biler, og en beregnet (men usikker) økning i for-
dampningsutslipp av VOC.

Det sterke oljeprisfallet i 1986 slår kraftig og nesten mo-
mentant ut i modellberegningene av framtidig utslipp.
Særlig økningen i utslipp av NO  dramatisk med
en vekst på omtrent 50 tusen tonn i løpet av et par år.
Dette er delvis en følge av at MSG er en langsiktig mo-
dell. Vi må forvente at tilpasningen til de nye oljeprisene

Figur 9.18. Utslipp av karbonmonoksid (CO). 1973-2003.
1 000 tonn Emission of CO. 1973-2003. 1 000 tons

Kilde: SSB Source: CBS.

Figur 9.19. Utslipp av bly (Pb). 1973-2003. Tonn Emissi-
on of Pb. 1973-2003. Tons       
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Kilde: SSB Source: CBS.

vil gå en god del langsommere enn det modellberegninge-
ne antyder. Utslippstoppene på slutten av 1980-tallet vil
derfor sannsynligvis bli spredt utover 1990-tallet, før like-
vektsnivået blir nådd i siste halvdel av 1990-årene.

Utslipp av NO R , og tildels VOC og partikler, står fram
som det kanskje alvorligste nasjonale luftforurensnings-
problemet i neste 20 års periode. Etter at obligatorisk ka-
talysatorrensing er innført, er det vanskelig å peke på nye,
effektive og billige tiltak som kan snu tendensen til stadig
større utslipp av disse komponentene. Langsiktige løsnin-
ger må sannsynligvis søkes i retninger som rensekrav til
vare- og lastebiler og båter samt sterke begrensninger på
biltrafikken i byer og tettsteder, større satsing på kollekti-
ve transportmidler og bedre planlegging av lokaliseringen
av arbeidsplasser, barnehager, butikker og boområder.

o
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9.6 INTERNASJONALE TALL FOR UTSLIPP TIL
LUFT OG LUFTKVALITET

Tall om luftkvalitet og utslipp til luft i ulike land er vans-
kelige å sammenlikne, først og fremst fordi nasjonale tall
inkluderer forskjellige kilder til utslipp. Det kan også ligge
forskjellige estimeringsmetoder til grunn for mange av
tallene og måleprosedyrer, plassering av målestasjoner og
ikke minst antallet målestasjoner varierer fra land til
land. Tallene i dette avsnittet tolkes med en viss forsiktig-
het.

Utslipp til luft

Tabell 9.31 viser nasjonale utslipp til luft av svoveldiok-
sid (SO 2), nitrogenoksider (NO,) og karbonmonoksid
(CO) i endel utvalgte land. Dataene refererer seg til året
1985, og er hentet fra ECE og OECD's miljøstatistikk-
kompendier fra 1987. Utslippene omfatter kun mennes-
kelagde (antropogene) utslipp. Tallene for norske utslipp

av SO 2 , NO og CO i tabell 9.31 kan avvike noe fra tilsva-
rende norske tall presentert andre steder i luftkapitlet.
Dette skyldes at denne internasjonale tabellen inneholder
tall levert til ECE og OECD i 1986. Disse tallene er senere
blitt revidert.

Regnet i utslipp pr. innbygger framstår Norge omtrent på
linje med andre europeiske (vestlige) industriland, se fi-
gurene 9.20 og 9.21. Når det gjelder S0 2-utslipp skulle
Norges rike tilgang på vannkraft som er en unik kilde til
ren produksjon av elektrisk kraft tilsi at utslippene var
enda lavere, omtrent på linje med Sveits. Metallindustri-
en drar imidlertid tallene noe opp. Av landene i figurene
9.20 og 9.21 har Tsjekkoslovakia størst utslipp pr. inn-
bygger både av SO 2 og av NO,. Dette henger sammen
med kull- og oljebasert kraftproduksjon og en omfattende
industrivirksomhet.

I den andre enden av skalaen ligger land som Østerrike
og Sveits når det gjelder SO2 utslipp pr. innbygger og Ir-

Tabell 9.31. Totale utslipp og utslipp pr. innbygger av svoveldioksid (SO 2), nitrogenoksider (NO„) og karbonmonoksid
(CO). 1985. 1 000 tonn og kg pr. innbygger Total emissions and emission per capita of SO2, NO and CO. 1985. 1 000
tons and kg per capita

Land
	

Totale utslipp	 Utslipp pr. innbygger
Country	 Total emissions	 Emissions per capita

1000 tonn tons	 Kg

SO2 NO, CO SO2 NO CO

Norge 1381 507 1 241 331 1225

Sverige 272 305 1750 5 33 37 210
Danmark 455 6 2416 6023 . 6 896 476 1186
Finland 360 1 2502 73 1 51 2

Island 2 12 8 48

Belgia 610 2 2712 8396 622 272 856
Frankrike 1716 1600 .. 31 29
Hellas 7203 1502 .. 733 153 ..
Irland 138 68 456 39 19 129
Italia 3150 2 15372 .. 552 27 2 ..
Nederland 362 6 4815 1176 5 25 6 345 825
Polen 4300 6704 1353 4 116 18 36
Portugal 305 2 1922 267 2 302 202 272
Spania 2877 942 2299 75 24 60
Storbritannia 3580 1837 5394 65 33 98
Sveits 951 2141 621 1 151 331 961
Tsjekkoslovakia 3150 1120 .. 203 72 ..
Ungarn 1499 400 1800 132 38 169
Forbundsrepublikken Tyskland 	
Østerrike

32006

138
30906

208
89006

1068
526
18

506
28

1466
141

Luxembourg 236 216 636 586

Canada 3938 1 1785 2 102926 157 1 722 4146

USA 21400 1 197001 699001 90 1 831 2951
Japan 1079 2 14162 92 122

1) 1984. 5) 1982.
2) 1983. 6) 1980.
3) Eksklusive industrielle prosessutslipp Exclusive indu-
strial process emissions.
4) Kun stasjonære kilder Stationary sources.

Kilder: ECE, 1987 og OECD, 1987 Sources: ECE, 1987
and OECD, 1987.
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Figur 9.20. Utslipp av SO2 pr. innbygger i utvalgte land. 1985. Kg Emission of SO2 per capita in selected countries.
1985. Kg

Kilder: ECE, 1987 og OECD, 1987 Sources: ECE, 1987 and OECD, 1987.

land, Spania og Portugal når det gjelder NO„ utslipp pr.
innbygger. De lave tallene for SO 2 utslipp i Sveits og Øs-
terrike skyldes lite forurensende industri, mens lave NO„
utslipp i Irland, Spania og Portugal skyldes relativt liten
bruk av privatbiler til transportformål.

Det kan også være interessant å sammenlikne forholdene
i Europa med en stor industrinasjon som Japan, hvor
utslippene av SO 2 og NO,, pr. innbygger er hhv. 9 og 12
kg. Norge har til sammenlikning utslipp pr. innbygger på
hhv. 24 og 33 kg for SO, og NO,,. Japan er blant de land
som har satset mest på å begrense tradisjonelle luftfor-
urensninger, ved storstilt satsing på atomkraftverk, rense-
krav til industri og private biler, og ved utbredt regulering
av bruk av bil i de større byene. Tallene for utslipp av SO 2

og NO., pr. innbygger i Japan kan gi en pekepinn om hvor
lavt det går an å komme i spesifikke utslipp i en høyindu-

strialisert nasjon hvis viljen og evnen til d gjennomføre
de nødvendige tiltak er tilstede.

Luftkvalitet i byer

Sammenliknet med luftkvaliteten i store byer i Europa,
Nord-Amerika og Japan har Oslo relativt bra luftkvalitet
når det gjelder SO 2 og partikulært materiale (svevestøv).
NO„-konsentrasjonen i Oslo er derimot betenkelig høy.
Tabell 9.32 viser konsentrasjonen av SO2 , NO„ og partik-
ler i utvalgte byer.

Når det gjelder SO2 hadde Oslo i 1985 den laveste årsmid-
delkonsentrasj onen av alle byene i tabell 9.32. Konsentra-
sjonen i vinterhalvåret i Oslo ligger imidlertid betydelig
høyere, ca. 30 pg/m 3 i 1985. Kun Lisboa og New York
hadde omtrent samme nivå i 1985 som i 1975, alle de
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Figur 9.21. Utslipp av NO pr. innbygger i utvalgte land. 1985. Kg Emission of NO, pr. capita in selected countries.
1985. Kg

Kilder: ECE, 1987 og OECD, 1987 Sources: ECE, 1987 and OECD, 1987.

andre byene hadde betydelige reduksjoner.  1 1975 hadde
flere av byene SO, årsmiddelkonsentrasjoner som lå over
det norske forslaget til grenseverdiintervall med hensyn
på helseeffekter (40-60 ug/in 3 som halvårsmiddel). Ingen
av byene oversteg denne grenseverdien i 1985.

Endringene i NO K-konsentrasjon fra 1975 til 1985 har
gjennomgående vært av liten betydning, og byer som
Wien og Montreal har hatt økning i NO -konsentrasjo-
nen. Oslo lå i 1985 på omtrent samme NO K-nivå som
Amsterdam og Wiesbaden. Flere av byene, som London,
New York, Wien, Lisboa, og Zurich hadde i 1985 NON-
konsentrasjoner som Id tett opp mot det norske forslaget
til grenseverdi (75 pg/m 3) •

Konsentrasjonen av partikulært materiale er sterkt redu-
sert over 10 års perioden i byer som London, Montreal
og Tokio. Lisboa har også hatt en sterk reduksjon i kon-

sentrasjonen av partikulært materiale, men verdiene er
her fortsatt de høyeste av alle byene i tabellen. De klart
laveste konsentrasjonene av partikulært materiale har
Gøteborg.

Årsaken til at reduksjonen i konsentrasjon av SO 2 har
vært mye tydligere enn for de andre komponentene ligger
trolig i at det eksisterer internasjonale avtaler om reduk-
sjon av svovelutslippene og at landene derfor prioriterer
rensetiltak på S0 2-utslipp. Når det gjelder NO K-utslipp er
biltrafikk en av hovedkildene, og økning i biltrafikken de
senere Arene kan langt på vei ha oppveid de rensetiltak
som er blitt satt i verk på utslipp fra stasjonære kilder.

9.7 KONSEKVENSER AV LUFTFORURENSNIN-
GER

Luftforurensninger kan ha svært forskjellig virkning på



SO2 NO

1975 1980 1985 1975 1980 1985

•
Oslo 48 36 15 81 432

Amsterdam 	 34 25 201 42 40 411
Dublin 83 42 502 .. ..
Goteborg 41 24 251 62 50 341
Lisboa 36 37 36 115 48 60
London 119 69 41 108 63 79
Paris 115 89 54 .. ..
Wien 116 113 45 51 62
Wiesbaden 4. 8 34 44
Zurich 43 3 50 .. 593 60
Montreal 41 41 231 30 55 501
New York 	 44 38 381 67 66 651
Tokyo 60 48 271 69 66 591

Partikler
Particulates

1980	 1985

30	 30

69	 651
43

8	 91
1073	 93
22	 21
51	 462

58 76
463 50

 82 611
56 491
48 521

1975

37

70
44
16

163
44
57

.94

111
51
79
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Tabell 9.32. Årsmiddelkonsentrasjon av SO 2 , NO og partikler i utvalgte byer. 1985. pg/m 3 Mean annual concentrati-
on of SO2, NO and particulates in air in selected cities. 1985. tag/m 3

1) 1984.	 Kilde/Source: OECD, 1987.
2) 1983.
3) 1981.

miljøet alt etter hvilke typer stoffer det er snakk om og
hviket geografisk omfang forurensningen har. Skadene
kan ramme både mennesker, natur- og kulturmiljø. De
største skadene, både på helse og miljø, er som regel ikke
de akutte, men de mer langsiktige og kroniske skadene
som følge av utslipp som gir sur nedbør, utslipp som for-
styrrer atmosfærens ozonbalanse og det globale klima og
utslipp som gir dannelse av fotokjemiske oksidanter i at-
mosfæren. Skadene kan inntreffe ved en stadig tilførsel
av forurensning over år eller tiår eller være et resultat av
samvirkning mellom flere komponenter eller prosesser.
Dette gjør at det ofte kan være vanskelig å finne en enty-
dig forklaring til de observerte skadene. Et annet problem
er at skader av luftforurensninger kan bli maskert av and-
re prosesser. Det er blant annet antydet at vekstreduksjon
på grunn av sur nedbør kan ha blitt oppveiet av gjøds-
lingseffekten av økt tilførsel av nitrater. På samme måte
kan økt effektivitet i plantekultur motvirke en eventuell
vekstreduksjon som folge av økt konsentrasjon av foto-
kjemiske oksidanter i bakkenære luftlag.

Blant de alvorligste luftforurensningsproblemene i dag er
globale problemer knyttet til utslipp av karbondioksid
(CO 2) (drivhuseffekten) og ødeleggelsen av ozonlaget i
stratosfæren. Ozon er også aktuelt luftforurensningspro-
blem på regionalt nivå gjennom opphopning av ozon nær
bakken.

Forstyrrelser i ozonbalansen

Ozon (0 3) tilhører en gruppe av sterkt oksiderende stoffer
som dannes under påvirkning av sollys (fotokjemiske
oksidanter). Ozon har global betydning som miljøpro-
blem på to ulike måter. Høy konsentrasjon nær jordover-
flaten gir vegetasjonsskader, materialskader og økt risiko
for helseskader. En reduksjon i 0 3 konsentrasjonen på
grensen mellom stratosfæren og troposfæren 10-50 km

opp i atmosfæren gir økt innstråling av skadelig ultrafio-
lett lys (UV-stråling) mot jordoverflaten. Figur 9.22 viser
en skjematisk oversikt over de prosessene ozon inngår i
både nær jordoverflaten og i overgangen mellom tropos-
færen og stratosfæren.

Ozonlaget i overgangen mellom stratosfæren og tropos-
færen. I 10 - 50 kilometers høyde over jordoverflaten er
innstrålingen av sollys med kort bølgelengde (ultrafiolett
stråling) svært høy. En kontinuerlig prosess finner sted
der ozonmolekyler (0 3) spaltes av det kortbølgete UV-
lyset som dermed absorberes. Tilstedeværelsen av ozon
er derfor essensiell for å redusere innstrålningen av UV-
stråling mot jordoverflaten. Dannelsen av 0 3 skjer ved
at oksygenmolekyler (0,) spaltes i oksygenatomer (0)
som kan reagere videre med andre oksygenmolekyler
(02) og danne ozon (0 3).

Observasjoner i den senere tid slår fast at det har skjedd
en signifikant, men foreløpig svak reduksjon i den stra-
tosfæriske ozon—konsentrasjonen siden 1978. Den største
effekten viser seg over Antarktis, der nyere forsknings-
resultater viser en reduksjon i ozon—konsentrasjonen i
august måned 1987 pd over 50 prosent fra 1979. At reduk-
sjonen over Antarktis er såpass stor skyldes de spesielle
meteorologiske forholdene over dette området om våren.
Den globale reduksjonen i total ozonsøyle over jordover-
flaten har vært mellom 0,4 og 0,9 prosent avhengig av
breddegrad (Science, 1987).

Undersøkelser antyder en økning i antall hudkrefttilfeller
pr. prosent global reduksjon i total ozonsøyle med 10 000
til 20 000 tilfeller pr. år bare i USA (Science, 1987). Det
antas at lyse personer bosatt på høyere breddegrader er
mest utsatte for hudkreft ved økt UV-stråling. Okt UV-
stråling innebærer også risiko for skade på arveanlegg hos
dyr og planter.
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Figur 9.22. Ozonbalansen i stratosfæren og ved jordoverflaten The ozon balance in the stratosphere and at ground level
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Den ultrafiolette strålingen deles ofte i tre grupper av-
hengig av bølgelengden: UV-A:320-400 nm (nm= 10 -9m)
UV-B: 280-320 nm og UV-C: 200-280 nm. Den største
oppmerksomheten er rettet mot UV-B, fordi den er ska-
delig for levende organismer og fordi ozon er den eneste
gassen i atmosfæren som kan absorbere denne typen strå-
ling, se figur 9.23. UV-C har om mulig enda større nega-
til, effekt for levende organismer, men blir fullstendig
absorbert i atmosfæren uavhengig av ozon-konsentrasjo-
nen. Den relativt ufarlige UV-A blir ikke absorbert av
ozon.

Ved normal konsentrasjon av ozon i stratosfæren (10-50
km over bakken) absorberes det meste av UV-B-strålin-
gen. En regner imidlertid med at en reduksjon av ozon--
konsentrasjonen på 1 prosent øker UV-B strålingen med
2 prosent.

Årsaken til reduksjonen i ozonlaget er høyst sannsynlig
økt bruk og utslipp av klorfiuorkarboner (KFK) fra spray-
bokser (freongass), fra skumplastframstilling, fra kjemis-
ke renserier og fra kjølesystemet De to viktigste klorflu-
orkarbonene er KFK11 (CFC1 3) og KFK12 (CF2C12). Fi-
gur 9.24 viser verdens produksjon av KFK siden 1960.
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Figur 9.23. Absorpsjon av ultrafiolett stråling og skader
på DNA Absorption of ultraviolet radiation and damage
on DNA

1. Fluks utenfor atmosfæren Flux outside the atmosphere
2. Fluks ved bakkenivå Flux at ground level
3. Virkning pi DNA Influence on DNA

Kilde: EPA og FN, 1986 Source: EPA and UN, 1986.

Figur 9.24. Verdens produksjon av KFK. Millioner kg pr.
år World production of ('FC. Million kg per year .
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Kilde: EPA og FN, 1986 Source: EPA and UN, 1986.

Det går fram av figuren at produksjonen har vært relativt
stabil siden 1975. Dette henger sammen med redusert
bruk av KFK som drivgass i spraybokser etter at myndig-
hetene i flere land har regulert denne bruken. I de siste

10-årene antas allikevel KFK-konsentrasjonen i atmos-
færen å ha økt med 5-7 prosent pr. år. KFK- forbindelse-
ne er stabile i troposfæren, (0-10 km over bakken), men
i stratosfæren brytes de ned av ultrafiolett stråling og fri-
gjør derved klor. Klor virker som en katalysator ved ned-
brytning av ozon og starter en kjedereaksjon:

Cl + 03 --> C10 + 0,
C10 + 03 --> + 26 2

Et enkelt klor-atom antas å kunne ødelegge tusener av
ozon-molekyler før det vaskes ut av atmosfæren (i form
av hydrogenklorid - HC1 eller klornitrat - Cl NO 3).

KFK er ikke den eneste gassen som kan endre ozon-bal-
ansen. Tilførsel av metan (CH 4) og CO 2 kan øke ozon--
konsentrasjonen, mens N,0 i likhet med KFK ødelegger
ozon.

Avtale om utslippsreduksjon. I Montreal, september
1987, ble 35 nasjoner enige om å fryse utslippet av KFK
på 1986-nivået før 1989. Innen 1994 skal forbruket redu-
seres med 20 prosent og før 1999 med 50 prosent. Avtalen
skal omfatte de 5 viktigste KFK-forbindelsene (KFK11,
KFK12, KFK 113, KFK114, KFK115) og de 3 viktigste
halonene (1211/1301/2402) som har tilsvarende effekt
som KFK. Protokollen inneholder også en egen paragraf
for utviklingslandene hvor nedtrappingsplanen forskyves
med 10 år. Avtalen vil trolig tre i kraft fra I. januar 1989.
Forutsetningen er at minst 11 land må ratifisere avtalen
og at de landene som undertegner står for minst 2/3 av
verdens forbruk av KFK.

De nordiske miljøvernministrene har i tillegg vedtatt å
redusere forbruket av KFK og haloner med 25 prosent
innen 1991. Det vil kreve stor innsats i Norge for å opp-
fylle denne avtalen, i og med at Norge fra før har et lavt
forbruk av KFK, målt for eksempel pr. innbygger, i for-
hold til andre industrialiserte land. Det må understrekes
at en reduksjon i utslippet av KFK ikke øyeblikkelig bed-
rer ozon-balansen. KFK-forbindelser har en meget lang
levetid i atmosfæren (75-150 år). Langtidseffekten av den
mengden KFK som allerede er sluppet ut og som ennå
ikke har nådd stratosfæren, vil muligens bidra til å redu-
sere ozonlaget i 50-100 år framover.

Ozon nær jordoverflaten. Ozon-nivået nær jordoverflaten
har steget jevnt de siste 20 - 30 åra. Dette skyldes økte
utslipp av hydrokarboner og nitrogenoksider til luft. Ni-
trogendioksid (NO2) spaltes av sollys med kortere bølge-
lengde enn 0,38 mikrometer og danner nitrogenmonok-
sid (NO) og atomært oksygen. Oksygenatomene reagerer
med vanlige oksygenmolekyler og danner ozon. Det eksi-
sterer en likevekt mellom NO, NO2 og 0 3 (1) som brytes
når feks. hydrokarboner kan reagere med NO for å gjenn-
danne NO 2. Høyt innhold av hydrokarboner i lufta gir
dannelse av peroksyradikaler (R02) som oksiderer NO til
NO 2 uten at ozon brytes ned (2) og det skjer en opphop-
ning av ozon.

sollys
(1) NO2 + O2<  - >N0+03

(2) RO2 + NO <- - > RO+NO2

Ozon er en spesiell forurensningskomponent fordi for-
skjellen er svært liten mellom bakgrunnsnivået og nivået
som kan gi skade på vegetasjon og på menneskelig helse.
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Naturlig bakgrunnsnivå i Europa er i dag 30 til 80 pg ozon
3pr. m luft. World Health Organisation (WHO) setter en

grenseverdi for ozon i luft på 120 pg/m 3 som timemiddel
og på 60 pg/m 3 over 8 timer. Norge bruker WHO's ret-
ningslinjer for ozoneksponering.

Vegetasjonsskader av høy ozonkonsentrasjon i luft ble
først observert rundt Los Angeles i USA på 1950-tallet.
Senere er betydelige avlingsskader rapportert rundt ur-
bane strøk både i USA, Europa, Japan og Australia. Akut-
te planteskader er observert etter 2 - 3 timer med own-
konsentrasjon på 100 - 120 pg/m 3 . Nær byer og industri-
områder, hvor ozon forekommer sammen med svoveldi-
oksid, kan vegetasjonen bli skadet ved enda lavere ozon-
konsentrasjon (Nordisk Ministerråd, 1986). Flere økono-
misk viktige plantearter er spesielt ømfintlige for høye
ozonnivåer. Dette gjelder planter som havre, mais, tomat
og rødkløver som kan få skader ved ozonkonsentrasjoner
over 100 pg/m 3 (timemiddel) og kål, potet og hvete som
kan skades ved konsentrasjoner over 200 pg/m 3 (time-
middel). Skadene forekommer både som synlig skade på
bladverket og som redusert avling uten at plantene ser
skadet ut.

Figur 9.25. Områder i Norge som kan få timesmidlet
ozonkonsentrasjon over 120 pg/m 3 luft Areas in Norway
where the 1 hour mean concentration of ozon can exceed
120 pg/m3 air

Kildel Source: NILU, 1986.

I Norge står langtransporterte luftforurensninger for ca.
80 prosent av tilførselene som gir dannelse av ozon. Lo-
kalt kan industriutslipp og bilavgasser gi betydelig ozon-
dannelse, f.eks. i Oslo- og Grenlandsområdet (SFT,
1986b). Høy ozondannelse over Norge skjer i sommer-
halvåret på dager med sterk solinnstråling når luftmasser

fra kontinentet, med høye konsentrasjoner av NO og
VOC, transporteres inn i landet. Både på Sør- og Ost-
landet er det målt ozonkonsentrasjoner på over 200 pg/n1
(SFT, 1986b). Figur 9.25 viser områder av Norge som
kan få ozonkonsentrasjoner over 120 mikrogram pr. m 3

luft under ugunstige forhold.

Drivhuseffekten

Jordens globale klima bestemmes stort sett av tre fakto-
rer:

1) energitilførsel fra sola
2) jordens refleksjonsevne (albedo)
3) den kjemiske sammensetning av atmosfæren.

Solinnstrålingen bestemmer total energitilførsel til jorda.
Strålingen er relativt kortbølget og om lag 46 prosent ref-
lekteres fra atmosfæren uten å nå jordoverflaten, 23 pro-
sent absorberes av havet, 27 prosent varmer opp jord-
overflaten, mens bare 4 prosent absorberes av planter.
Jorda taper varme ved utsendelse av langbølget varme-
stråling. Atmosfærens evne til å reflektere, absorbere og
slippe gjennom stråling med ulike bølgelengder avhenger
av dens kjemiske sammensetning. De såkalte «drivhus-
gassene» kjennetegnes ved at de relativt lett slipper gjenn-
om kortbølget stråling fra sola, men reflekterer langbølget
varmestråling fra jordoverflaten. De viktigste drivhus-
gassene idag er karbondioksid (CO,), klorerte fluorkar-
boner (KFK), dinitrogenoksid (N 20), metan (CH4) og
ozon (0 3). Forekomsten av vanndamp i atmosfæren spil-
ler også en stor rolle, men regnes vanligvis ikke med blant
drivhusgassene. Tilstedeværelsen av disse gassene i at-
mosfæren virker omtrent som et vindusglass i et drivhus;
solstråling slipper lett inn, mens varmestrålingen fra jor-
da ikke slipper så lett ut, se figur 9.26.

Figur 9.26. Drivhuseffekten The greenhouse-effect

Energitilførselen fra sola, jordas refleksjonsevne (albedo)
og den kjemiske sammensetning av atmosfæren har alle
endret seg over jordens levetid, men på en slik måte at
klimaet likevel har vært relativt stabilt. Drivhuseffekten
har hittil spilt en stabiliserende rolle for temperaturutvik-
lingen på jorda (se nedenfor). Stadig økende utslipp av
drivhusgasser fra de industrialiserte samfunn kan imid-
lertid endre denne balansen drastisk.

Energitilførsel fra sola. I dag er energistrømmen (fluksen)
fra sola om lag 1368 W/m 2 . Tidlig i jordas utviklingshis-
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tone var den langt lavere. En prosent endring i energi-
strømmen fra sola påvirker jordas middeltemperatur
med om lag 1,5 grader Celsius, gitt at alle andre forhold
er konstante. Den voksende energitilførselen fra sola ville
ha økt jordas middeltemperatur med omlag 7 grader Cel-
sius pr. milliard år, eller med om lag 30 grader Celsius
over jordas levetid, dersom atmosfærens kjemiske sam-
mensetning og andre faktorer ikke hadde endret seg. Jor-
das middeltemperatur er idag ca. 15 grader Celsius. Had-
de jordas temperatur vært opptil 30 grader lavere i tid-
ligere tider, ville jordkloden vært permanent dekket av is
og snø, og liv ville ikke kunne ha oppstått. Det er derfor
klart at sammensetningen av jordas atmosfære (og muli-
gens jordens albedo) må ha vært vesentlig annerledes før,
for at liv i det hele tatt skulle ha oppstått.

Jordens refleksjonsevne (albedo). En høy refleksjonsevne
betyr at mer av den innfallende solstråling reflekteres ut
i rommet uten å bli absorbert av jorda. Dette fører til en
kaldere jord enn om refleksjonsevnen er lavere. En is-
dekket hvit jord ville av denne grunn være svært vanske-
lig å varme opp. Om jorden hadde vært isdekket for noen
milliarder år siden ville dagens solinnstråling ikke vært

nok til å tine opp jorda, til tross for at den samme solinn-
strålingen nå er nok til å opprettholde en middeltempera-
tur på 15 grader Celsius.

Det er få holdepunkter for å hevde at jordens refleksj ons-
evne har endret seg vesentlig over tid med unntak av isti-
dene da refleksjonsevnen nærmet seg de verdier vi idag
finner i is- og snødekte strøk. Variasjonen i refleksjonsev-
ne har antakelig betydd mindre for utviklingen av klima-
et på jorda enn variasjonene i energitilførsel og i den kje-
miske sammensetningen av atmosfæren.

Sammensetningen av atmosfæren. Jordens atmosfære be-
star idag av omtrent 78 prosent nitrogen, 21 prosent oksy-
gen og små mengder argon og CO2 (malt etter volum).
Konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren er idag på om lag
345 ppm (parts per million) eller 0.0345 prosent. Sam-
mensetningen varierer ikke særlig i høyder under 10-20
km (troposfæren).

I tidligere tider, dvs, for millioner av år siden, var kon-
sentrasjonen av CO 2 i atmosfæren langt høyere enn nå,
se figur 9.27. Drivhuseffekten som fulgte med de høye

Figur 9.27. CO2-konsentrasjon i prosent og jordas middeltemperatur i grader Celsius de siste 500 millioner dr Concen-
tration of CO2 (per cent) and earth mean temperature (°C) the last 500 million years

Millioner år Million years

Kilde/Source: Budyko et aL, 1987.
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CO 2-konsentrasjonene var avgjørende for muligheten for
liv på jorda. Uten relativt høye CO 2 konsentrasjoner i
atmosfæren ville jorda nå være en «snøball» - permanent
dekket av is. Et sammenfall av avtakende vulkansk akti-
vitet, tilsynekomsten av liv med tilhørende opptak av
karbon og økt innstråling fra sola har gjort at middeltem-
peraturen på jorda har vært forbausende stabil, tatt i be-
traktning variasjonen i atmosfærens kjemisk sammenset-
ning og solinnstrålingen.

Figur 9.27 viser også middeltemperaturen på jorda de sis-
te 500 millioner år. Variasjoner i temperaturen med noen
ti-grader rundt temperaturkurven vist i figuren ville umu-
liggjort tilsynekomsten av liv. En middeltemperatur un-
der null grader Celsius ville antakelig ført til en perma-
nent isdekket jord. Et vesentlig varmere klima ville fri-
gjort store mengder CO2 fra verdenshavene, noe som i sin
tur ville øke temperaturen ytterligere. Jorda kunne da ra
middeltemperaturer over kokepunktet for vann og klima-
tiske forhold som dem vi idag observerer på planeten
Venus.

Det er selvfølgelig stor usikkerhet knyttet til anslag over
CO 2-konsentrasjonen langt tilbake i tid. Det synes imid-
lertid klart at konsentrasjonen har variert en god del, med
en nedadgående tendens de siste 100 millioner år. Figure-
ne 9.28 og 9.29 antyder flere detaljer i utviklingen av
CO3-konsentrasjonen. Figur 9.28 viser beregnet CO 2 -
konsentrasjon de siste 160 000 årene, mens figur 9.29 vi-
ser anslått konsentrasjon de siste to hundre årene. Bereg-
ningene tyder på en klart økende CO 2-konsentrasjon i
atmosfæren etter at industrialiseringen startet.

Figur 9.28. C07-konsentrasjonen i atmosfæren de siste
160 000 årene. ppm Concentration of CO2 in the atmos-
phere the last 160 000 years. ppm

KildelSource -. Barnola et al., 1987.

Opprinnelsen til CO, i atmosfæren er utgassing fra jorda,
stort sett i form av vulkansk aktivitet. CO 2-konsentrasjo-
nen i tidligere tider har da også i hovedsak blitt bestemt
av hyppigheten av slik aktivitet. Etterhvert spilte fotosyn-
tese i planter en større rolle som «brønn» for CO, ved
sitt opptak av karbon under vekstprosessen. Enkelt for-
talt kan fotosyntese beskrives ved

Figur 9.29. CO3-konsentrasjonen fra 1750 til 1985. ppm
Concentration of C0 from 1750 to 1985. ppm

CO2 konsentrasjon (ppm)
CO2-concentration ( ppm)
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Kilde/Source Friedli et al. 1986, Neftel et al., 1985.

CO, + H,0 + solstråling -> CH,0 + 02

Denne prosessen sammen med avtagende vulkansk akti-
vitet forklarer reduksjonen i CO, konsentrasjon i atmos-
færen de siste 100 millioner år.

Skissemessig kan man si at CO2-konsentrasjonen i at-
mosfæren har variert mellom tre adskilte nivåer de siste
160 000 årene, se figur 9.28. Det lave nivået på rundt
200 ppm for 160 000 år siden svarer til slutten av nest siste
istid. Platået på mellom 270 og 300 ppm som følger deretter
inntreffer mellom nest siste og siste istid. Under siste istid
avtok så CO,- konsentrasjonen ned mot et nivå på rundt
200 ppm igjen. Det nest siste punktet i figuren er på et
nivå som er typisk for CO 3-konsentrasjonen i før-indu-
striell tid (ca. 275-290 ppm). Det siste punktet represente-
rer et nytt og høyere nivå og svarer til dagens CO 3-kon-
sentrasjon på rundt 345 ppm. Som det framgår av figure-
ne 9.27 og 9.28 er C07-konsentrasjonen i atmosfæren
idag større enn den har vært de foregående 160 000 år.

Drivhuseffekten i nyere tid. Framveksten av de industria-
liserte samfunn med økt forbrenning av karbonholdige
brensler som kull, koks, olje og gass, har økt CO3-kon-
sentrasjonen i atmosfæren fra om lag 290 ppm (parts per
million eller titusendels prosent) til ca. 345 ppm, se figur
9.29. Enkelte forskere forutsa allerede rundt århundre-
skiftet at utbredt bruk av fossile brensler ville kunne på-
virke klimaforholdene på jorda. Det var imidlertid først
på 1960-tallet at presise målinger fastslo at menneskelag-
de (antropogene) utslipp av CO, faktisk bidrar til de ob-
serverte konsentrasjonsnivåene av CO, i atmosfæren. 1
dag er det fastslått at også den globale middeltemperatur
har økt over de siste hundre årene, se figur 9.30.

Den første systematiske overvåkningen av CO3-konsent-
rasjonen i atmosfæren startet under det internasjonale
geofysiske året 1958. Siden den gang har CO3-konsentra-
sjonen økt med om lag 8 prosent, fra 318 ppm og til 345
ppm. Årlige fossile brenselsutslipp har økt med omtrent
120 prosent over samme tidsrom, se figur 9.31, og det er
beregnet at dette i seg selv skulle gi opphav til en økning
i CO 3-konsentrasjonen på omlag 39 ppm, eller 12 pro-
sent.
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Figur 9.30. Global middeltemperatur 1861-1984 Changes
in global mean temperature. 1861-1984

Temperaturforskjeller
Differencesferences in temperature

CO, fra disse, og derved påskynde en ytterligere tempera-
turøkning.

Også andre gasser enn CO 2 bidrar til drivhuseffekten,
først og fremst KFK, CH 4, N20 og 0 3. Man regner med
at idag er den samlete effekt av disse andre gassene av
samme størrelsesorden for drivhuseffekten som av CO 2 .
Selv om konsentrasjonen av disse gassene er mindre enn
konsentrasjonen av CO,, er en del av dem, særlig KFK,
svært bestandige og vil derfor akkumuleres i atmosfæren.

Tabell 9.33 viser utslipp av CO 2 i noen land og verdens-
deler i absolutte tall og pr. innbygger. Forskjellene er store
mellom utslipp pr. innbygger i industrialiserte land og
mindre utviklede områder.

Tabell 9.33. Utslipp av CO 2. Millioner tonn Emission
ofCO2 . Million tons

1850 1900 1950 1990  

Kilde/Source: Jones et al., 1986.

Figur 9.31. Totale antropogene utslipp av CO 2 . 1950-
1985. Millioner tonn karbon Total anthropogenic emissi-
ons of CO2. 1950-1985. Million tons of carbon

O 1111111114111111111111111111111111 4

1950 1960 1970 1960

Kilde/Source: World Resources Institute og The Interna-
tional Institute for Environment and Development,
1986.

Differansen på 17 ppm mellom beregnet og observert
CO 2-konsentrasjon skyldes trolig i hovedsak absorpsjon
og akkumuleringen av CO2 i verdenshavene. Absorp-
sjonsevnen til havvann avtar imidlertid trolig med øken-
de temperatur. En eventuell framtidig temperaturøkning
i verdenshavene vil derfor kunne frigjøre store mengder

Ut-
slipp
Elvis-
sion

Millioner
innbyggere
Million

inhabitants

Tonn pr.
innbygger
Tons per
inhabitant

Norge 	 451 4 11
USA 	 4 800 237 20
Canada 	 450 25 18
Forbunds-
republikken
Tyskland 	 750 61 12
Stor-
britannia 	 600 56 11
Afrika 	 600 553 1

Hele verden
World total 	 20 000 5 000 4

1) Medregnet utslipp fra utenriks sjøfart med ca. 13 mil-
lioner tonn Included emissions from ocean transports of
ca. 13 million tons.

Kilder: SSB, World Resources 1986 Sources: CBS, World
Resources 1986.

Figur 9.32 viser et grovt regnskap for forekomsten av
karbon på jorda og bruken av den. Sedimenter og hav-
vann inneholder de største mengdene karbon, mens ut-
veksling av karbon mellom atmosfæren og henholdsvis
havvann og levende organismer står for det største oppta-
ket av karbon. Antropogene utslipp er relativt små, men
allikevel av stor betydning for menneskers levevilkår.

Studier av klimautviklingen framover. Det er gjennomført
et stort antall studier av mulige langsiktige utviklings-
baner for antropogene utslipp av CO 2 . Det er selvfølgelig
stor usikkerhet knyttet til slike framskrivninger og ansla-
gene i studiene varierer da også over et vidt spekter. Det
synes allikevel rimelig å anta at atmosfærens innhold av
CO, og andre drivhusgasser vil være fordoblet i forhold
til det for-industrielle nivået (290 ppm) en gang i midten
av neste århundre. Forskere synes enige om at dette vil
føre til en global økning av middeltemperaturen på fra
1,5 til 5 grader Celsius. Økningen vil være større i de
nordlige og sørlige områder på jorden. Enkelte beregnin-
ger antyder temperaturøkninger på mellom 5 og 7 grader
Celsius i de områder der bl.a. Norge befinner seg. Ned-
børmønstret vil også endre seg, med økt nedbør rundt
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Figur 9.32. Karbonregnskap. Gtonn C. Utveksling mellom ulike reservoarer. Gtonn C pr. år Carbonbudget. Gtons C.
Exchange between different reservoirs. Gtons C per year

Kilde: FN og EPA, 1986 Source: UN and EPA, 1986.

ekvator og polene og mindre nedbør i de viktige subtro-
piske områdene nord og sør for ekvator. Nedbørmengden
på norske breddegrader er i enkelte beregninger anslått å
kunne øke med omlag 10 cm pr. år. Endret nedbørmøns-
ter, f eks. ved økt sommertørke i de mest intensive jord-
bruksområdene, sammen med økt fordampning vil kun-
ne redusere jordbruksavlingene i de fleste av dagens j ord-
bruksområder. Økt konsentrasjon av CO2 vil på den an-
nen side medvirke til bedre vekstvilkår for planter.

En global oppvarming kan også føre til endringer i havni-
vået, dels fordi volumet av havvannet øker ved økt glo-
bal temperatur og dels fordi alpine og polare isbreer smel-
ter eller sklir ut i havet. (Den siste effekten er klart domi-
nerende). Flere studier antyder en heving av havnivået
med 50-200 cm ved en fordobling av konsentrasjonen
av drivhusgasser i forhold til før-industrielt nivå. En slik

heving av havoverflaten vil naturlig nok få store konse-
kvenser: viktige landbruks- og bosettingsområder blir
utilgjengelige, erosjon av kystområder vil øke og saltinn-
holdet i drikkevannsreservoarer vil stige.

Det synes som om menneskeheten nå i løpet av noen
generasjoner er i ferd med d gjenskape klimatiske forhold
på jorden som kloden sist opplevde for svært lenge siden
(størrelsesorden million dr). Det er vanskelig d si med sik-
kerhet hva dette vil bety for menneskers levekår. Men det
er hevet over tvil at slike dramatiske endringer vil måtte
få konsekvenser for de fleste former for menneskelige
aktivitet. Hensynet til klimaendringer burde derfor få en
langt mer framtredende plass i all langsiktig planlegging
enn det som er tilfellet i dag. Det må videre være en prio-
ritert oppgave å forsøke å kartlegge de praktiske proble-
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mer som vil oppstå som følge av denne menneskelagde
endring i jordens klima.

Det finnes ingen kjent teknologi som kan «rense» CO,--
forurensningen. Den eneste mulige løsningen vil være å
erstatte fossilt brensel med andre energikilder slik som
biomasse, bølgekraft, solenergi, vannkraft eller atom-
kraft. En større bruk av naturgass på global skala vil redu-
sere veksten i CO 2—utslippet fordi naturgass har et lavere
karboninnhold og en større brennverdi enn olje og spesi-
elt kull. For Norges vedkommende vil naturgass brukt til
gasskraft bidra til at Norge vil øke sine CO 2-utslipp fram-
over.

Klimaendringer er i seg selv neppe noen stor trussel mot
menneskehetens eksistens på jorda på kort sikt. Forurens-
ningsproblemer, for eksempel knyttet til nedbrytingen av
ozonlaget i stratosfæren rundt jorda, framstår som langt
alvorligere i så henseende, se avsnitt om ozonbalansen.
Men klimaet på jorda inngår i et uhyre komplekst system,
og det er vanskelig å si hva sluttresultatet vil bli hvis en
først har gitt systemet et «puffi>. Enkelte faktorer tyder på
at klimasystemet kun er i labil likevekt, og at en derfor
bør vise varsomhet med å påvirke systemet for hardt.
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10. VANN
Kapitlet gir en oversikt over de mest sentrale vannforurensningene i Norge med hovedvekt på
eutrofiering og forurensning med miljøgifter. Videre gjennomgås de viktigste kildene til vann-
forurensning; utslipp fra befolkning, landbruk og industri. Vannkvalitet i elver, innsjøer og fjorder
belyses ved hjelp av eksempler fra det statlige programmet for forurensningsovervikning. Kapit-
let inneholder også et avsnitt om drikkevannsforsyningen i Norge.

10.1 VANNFORURENSNINGER

Vannforurensninger vurderes vanligvis ved hjelp av flere
sett av indikatorer som angir avvik fra den naturlige til-
standen i vannet. Hvert indikatorsett danner en samlet
vurdering av vannkvaliteten med hensyn på de vanligste
forurensningsproblemene. I det norske vurderingssyste-
met for vannkvalitet i elver og innsjøer (SFT, 1988) skil-
les det mellom 6 ulike typer forurensninger:

* Eutrofiering (overgjødsling)
* Partikulært materiale
* Organisk stoff
* Forsuring
* Miljøgifter
* Mikrobiologisk forurensning

Av disse 6 typene utgjør eutrofiering, forsuring og miljø-
gifter de største vannforurensningsproblemene i Norge.
Forsuringen har størst regionalt omfang, mens spesielt
forurensning med miljøgifter har store konsekvenser i
nærområdene rundt utslippskilden.

Eutrofiering

Størrelsen på produksjonen av plantemateriale i vassdrag
og fjorder har betydning både for kjemiske og biologiske
forhold i vannet. Økt tilførsel av plantenæringsstoffer
som fosfor og nitrogen kan resultere i dårligere vannkvali-
tet og store endringer i vannets innhold av levende organ-
ismer. De sekundære virkningene av dette er at vannets
bruksmuligheter både som drikkevannskilde, som lokali-
tet for akvakulturanlegg og fiske, som lokalitet for bading
og rekreasjon og til bruk i deler av industrien reduseres.

Eutrofiering er særlig utbredt i små, grunne vann i lavere-
liggende strøk med tett bosetning og/eller j ordbruksakti-
vitet i nedbørsfeltet. Det er i første rekke innsjøer og elver
på Østlandet og i kystnære strøk på Sørlandet, Jæren og
deler av Trøndelag som er rammet (SFT, 1986a).

Eutrofiering av fjorder er også knyttet til områder med
befolkningskonsentrasjoner. Dessuten har mange fjorder
terskler som hindrer effektiv vannutskifting og gjør fjor-
dene spesielt utsatte for eutrofiering.

Symptom på eutrofieringsprosessen er vanligvis at inn-
holdet av planktoniske alger øker og at enkelte arter, spe-
sielt noen arter av blågrønnalgene ekspanderer kraftig (al-
geblomst). Blågrønnalgene favoriseres ved eutrofiering
bl.a. fordi de har evne til å utnytte løst nitrogengass i vann

og fra luften ved vannoverflaten. Denne algegruppen får
dermed en stor fordel i næringskonkurransen med andre
algegrupper.

Algene gir vannet sterk farge og de flyter opp til vannover-
flaten i klumper. I eutrofe vann vil det forbrukes store
mengder oksygen, og i de dypere vannlag vil det mot slut-
ten av stagnasjonsperiodene kunne oppstå oksygen-
mangel med bl.a. dannelse av hydrogensulfid som er en
giftig gass. I sirkulasjonsperiodene (vår og høst) kan gas-
sen spres i hele vannmassen og gi giftvirkning på fisk.
Sterk eutrofiering medfører endring i fiskefaunaen. I
ferskvann betyr dette at karpefisk (mort, suter, brasme
o.l.) erstatter ørret, røye og sik. Antall bunndyrarter avtar
sterkt ved kraftig eutrofiering, men de artene som overle-
ver kan til gjengjeld finnes i et stort antall individer.

Flere av blågrønnalgene som blomstrer opp ved eutrofie-
ring har evne til d produsere giftstoffer som ved høye
doser kan være dødelige for både mennesker og dyr. Det-
te gjelder både i ferskvann, brakkvann og saltvann. Det
er snakk om flere grupper av giftstoffer, som bl.a. kan gi
leverskader (polypeptider med hepatotoksiske effekter,
hvorav microcystin er best kjent) eller virke på sentral-
nervesystemet (alkaloider) (SFT, 1986a). I tillegg danner
blågrønnalgene forbindelser som kan fore til oppkast, dia-
re og feber hos varmblodige dyr samt forbindelser som
setter smak og lukt på vannet. I Mjøsa og deler av Glom-
ma skjer det f.eks. av og til om sommeren oppblomstring
av blågrønnalgen Oscillatoria som produserer geosmin
og gir vannet en jordaktig lukt. Både drikkevann og fisk
fra dette vannet kan ta smak av bakterienes metabolitter.
Vanlig renseteknisk behandling av drikkevann er ikke til-
strekkelig for å fjerne algegiftstoffer fra vannet (SFT,
1986a). Figur 10.1 viser ferskvannslokaliteter med fore-
komst av giftproduserende blågrønnalger i Norge.

I brakk— og saltvann forekommer også toxinproduseren-
de dinoflagellater vanlig som følge av øket næringstilgang
i kystnære farvann. Det er hittil påvist 11 arter fra nordis-
ke lokaliteter med utpreget toxindannelse.

Biomanipulering med innsjøer er betegnelsen på biologis-
ke inngrep i innsjøer som bidrar til å bedre innsjøens til-
stand, slik at dens nytte for mennesker og dyr øker.

I de siste år har det i NTNFs regi pågått et stort program
om eutrofiering i norske vannforekomster. Programmets
målsetting har vært følgende:

* gi kunnskap om de sentrale eutrofieringsprosessene,
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Figur 10.1. Ferskvannslokaliteter med forekomst av gift-
produserende blågrønnalger i Norge Freshwater localities
in Norway with populations of toxinproducing blue-green
algae

Kildel Source: SFT, 1986a.

* gjøre forsøk med tiltak/inngrep for å styre utviklingen
i resipienter i ønsket retning med hensyn til vannkvalitet
og/eller nyttbar produksjon.

Det er spesielt forsket på karbon—energi overføring i næ-
ringskjedene og remineralisering av fosfor i de fri vann-
Masser. Det er lagt stor vekt på fiskens betydning for stoff-
omsetningen og på forhold som har avgjørende betydning
for utvikling av blågrønnalger.

De viktigste funnene fra studiene er følgende:

1. Det gunstigste pelagiske system er karakterisert av en
næringskjede av alger med liten størrelse som kan konsu-
meres av dyreplankton, og edelfisk, spesielt laksefisk,
som er verdifull som matfisk. Eutrofe vann har en større
andel store alger og fisk (karpefisk) som vanligvis ikke er
attraktive for mennesker.

2. Eutrofe innsjøer er karakterisert av store mengder alger
med stor gjennomsnittsstørrelse. Disse algene virker sta-
biliserende på sjøen i dens eutrofe tilstand siden de ikke
kan konsumeres og dermed fjernes av dyreplankton i de
frie vannmassene.

3. Store konsentrasjoner av planktonspisende fisk er
svært uheldig for vannmassene. Fisk som karakteriserer
et sterkt eutroft system utnytter både dyreplankton og
andre fôrressurser i innsjøen. Fisken kan derfor opprett-
holde store stabile tettheter og gi en kontinuerlig, effektiv
nedbeiting av dyreplanktonet. Dyreplanktonet kan der-

med ikke beite unna blågrønnalger og andre alger, og inn-
sjøen rar et eutroft preg.

4. Eutrofe innsjøer har ofte store biomasser av predator—
dyreplankton som bidrar til at andre dyreplankton har
lav biomasse. Når fisken fjernes vil disse predatorartene
ta over fiskens rolle og bidra til at biomassen av andre
hovedgrupper av dyreplankton fortsatt holdes nede.

5. Fisk og zooplankton tilbakefører næringssalter (her er
særlig fosfor viktig) til vannmassene som ekskrement-
produkter. Disse kan utnyttes av alger og blågrønnalger.
Fiskens migrasjonsmønster (fra bunnsonen til de fri
vannmasser) bidrar til en aktiv transport av fosfor fra
sedimenter til de produktive, frie vannmasser og er med
på å opprettholde den høye næringsstatusen til de eutrofe
vann.

6. Fisken bidrar med næringssalter også på en tid av året
da de ytre tilførsler er relativt lave (se figur 10.2).

7. All tilbakeføring av fosfor fra vannorganismer repre-
senterer punktkilder av fosfor for alger og bakterier. Store
dyr (fisk) vil representere mer markante punktkilder enn
små (dyreplankton), og de førstnevnte vil derfor begunsti-
ge blågrønnalger framfor andre alger.

8. Eutrofiering av innsjøer er primært forårsaket av at
eksterne tilførsler av næringssalter er større enn uttaket
fra innsjøen. Tette bestander av planktonspisende fisk
kan imidlertid framskynde denne prosessen og siden bi-
dra til at situasjonen blir opprettholdt.

9. Fisk er det naturlige angrepspunkt for biomanipulering
av innsjøer. Innenfor NTNF-programmet er det utført
flere helsjøforsøk med fjerning av fisk. I alle forsøkene
førte behandlingen til bedre vannkvalitet. Lavere algebio-
masse og redusert andel blågrønnalger var de viktigste
effekter. En annen metode er å sette ut predatorfisk (gjørs,
Stizostedion lucioperca) som spesielt jakter i de fri vann-
massene.

Eutrofierte vassdrag og fjorder i Norge. Figur 10.3 og 10.4
viser henholdsvis eutrofierte innsjøer større enn 1 km 2

og fjordområder med markert eller stor eutrofiering.

Markert eutrofiering innebærer at vannet er grumset og
at det er vanlig med masseoppblomstring av planktoni ske
alger. Algebegroingen på bunn, stener og planter er stor,
og det skjer en framvekst av bakterie- og soppkolonier.
Ved stor eutrofiering forsterkes virkningene beskrevet
ovenfor ytterligere. I tillegg oppstår det oksygensvinn i
dypvannet (i innsjøer) som kan frigjøre tidligere sedimen-
terte næringstoffer og gi en selvgjødslingseffekt. Slike
vannforekomster vil være uegnet for alle brukerinteresser
unntatt kraftproduksjon og transport.

Haldenvassdraget og Figgjovassdraget er av de mest eu-
trofierte vassdragene i Norge. Utslipp fra landbruket og
utslipp av avløpsvann fra husholdninger er de viktigste
kildene til eutrofieringen.

Av fjordområdene er Indre Oslofjord, Drammensfjorden
og fjordområdene ved Egersund sterkt eutrofierte. Tilfør-
sel av plantenæringsstoffer i avløpsvann fra hushold-
ninger er hovedproblemet i disse områdene.
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Figur 10.2. Fiskens bidrag av fosfor i en eutrof innsjø
(Gjersjøen, Akershus). A: sum av eksterne tilførsler. B:
tilførsler fra fisk. C: fiskens andel av tilførslene Input of
phosphorus from fish in the eutrophic lake Gjersjoen,
Akershus. A: sum of external input. B: input from fish. C.
proportion of input from fish

500

450
A

350

300 •

E 250

150

100

50

100

50

C
80

60

40

20

o
J

Kilde/Source: NTNF, 1986.

A 	S	 0

10. VANN 197

Organisk stoff og partikulært materiale

Disse to typene forurensning behandles sammen fordi
partikulært materiale omfatter både organiske og uorga-
niske partikler. Organisk stoff omfatter i tillegg til organis-
ke partikler også løst organisk stoff.

Organisk stoff tilføres vannforekomstene gjennom ut-
slipp knyttet til menneskelig aktivitet (kommunale ut-
slipp, utslipp fra jordbruket og industrielle utslipp) eller
oppstår som en effekt av eutrofiering. Forurensning med
organisk stoff rammer i stor grad de samme vannfore-
komster som rammes av eutrofiering.

En rekke små innsjøer i skog- og myrområder har dess-
uten en høy naturlig tilførsel av organisk stoff i form av
humus. Humus består av lite nedbrytbare organiske mo-
lekyler og gir vannet en gul eller brun farge. Humusholdig
vann regnes som lite egnet til drikkevann både på grunn
av fargen og fordi enkelte humusstoffer kan være skadeli-
ge for mennesker.

Symptomene på høyt innhold av organisk stoffer, i likhet
med ved eutrofiering, redusert oksygeninnhold i vannet
med tilhørende kjemiske og biologiske endringer. Okt
innhold av organisk stoff gir også økt mengde av sopp og
bakterier (nedbrytere) og gjør vannet uegnet til de fleste
formål. Nedslamming av bunnen reduserer vannets re-
kreasjonsverdi.

Uorganiske partikler tilføres vassdragene enten gjennom
erosjon og utvasking fra nedslagsfeltet eller som direkte
utslipp fra bergverk, industri eller annen virksomhet. Inn-
grep i nedslagsfeltet f. eks. i form av flatehogst, nydyrking,
bakkeplanering og byggeaktivitet kan øke tilførselen av
uorganiske partikler vesentlig. Innholdet vil også ha store
naturlige variasjoner med topper i snøsmeltingen og ved
kraftige regnskyll. Vassdrag som renner gjennom om-
råder med silt- og leirholdige j ordarter er mest utsatte for
forurensning med uorganiske partikler.

Konsekvensene av høy partikkeltransport er nedslam-
ming av bunnområder slik at bunndyrhabitat og gyteplas-
ser ødelegges og vannets rekreasjonsverdi forringes. Dess-
uten fører høyt innhold av uorganiske partikler til økt sli-
tasje i rørkonstruksjoner når vannet brukes f.eks. i van-
ningsanlegg eller i industrien.

Miljøgifter

Miljøgifter er betegnelsen på en rekke vidt forskjellige kje-
miske stoffer. De fleste miljøgiftene tiltrekker seg opp-
merksomhet særlig pga. effekter som følge av lang tids
belastning, såkalt kronisk giftvirkning. Et viktig trekk ved
miljøgifter er at storskalavirkningene ikke behøver å
komme klart fram før stoffene er spredd i betydelige
mengder i naturen. Begrepet miljøgifter rommer stoffer
som har en eller flere av egenskapene:

* høy akutt giftighet
* kronisk giftighet (dvs. framkaller bestandstruende syk-
dom eller nedsetter livsfunksjoner)
* kreftfremkallende
* arvestoffendrende
* fosterskadende

Tungmetaller og organisk-kjemiske forbindelser er de
viktigste gruppene. Tungmetallene omfatter bl.a. bly,
kvikksølv, kadmium, sink og kobber. Felles for tung-
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Figur 10.3. Eutrofierte innsjøer i Norge (foreløpig oversikt) Eutrofied lakes in Norway (preliminary review)

Kilde: NIVA, upublisert materiale.
Source: NIVA, unpublished material.
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Figur 10.4. Markert og sterkt eutrofierte fjordområder i
Norge Considerably and strongly eutrofied fjords and co-
astal areas in Norway

Kilde/Source: SFT, 1984.

metallene er at de gir giftvirkning, enten direkte eller indi-
rekte, allerede ved konsentrasjoner som er mindre enn
det tidobbelte av bakgrunnsnivået, og at de spres eller
mobiliseres i regional eller global skala. De organisk-
kjemiske forbindelsene omfatter polysykliske aromatiske
hydrokarboner (PAH) som antas å være kreftframkallen-
de og polyklorerte bifenyler (PCB) og biocider som er
tungt nedbrytbare og har vist seg d kunne gi opphav til
skader ved oppkonsentrering i næringskjeder. Lav ned-
brytbarhet gir lang oppholdstid i naturen med akkumule-
ring i plantemateriale og i fettvev hos dyr. Oppkonsentre-
ring mellom hvert ledd i næringskjeden gjør at spesielt
dyr høyt oppe næringskjeden kan være ubrukelig til kon-
sum, og at organismene selv er svært utsatte for giftvirk-
ning.

Vann forurenset med miljøgifter har sterkt begrensede
bruksmuligheter til drikkevann, til akvakultur og fiske, til
vanning og til rekreasjon. Miljøgiftene påvirker, selv i
små mengder, organismer kjemisk slik at sentrale livs-
funksjoner kan skades.

Miljøgiftene kan virke direkte på organismens kropps-
overflate (vanlig ved akutt forgiftning) eller trenge inn i
selve organismen og forårsake forgiftning. Giften kan og-
så akkumuleres i bestemte typer vev (vanlig ved kronisk
forgiftning). Giftvirkningen av flere miljøgifter i blanding
kan enten være additiv (giftvirkningen summeres), syner-
getisk (giftigheten er større enn summen av giftvirknin-

gen av enkeltstoffene) eller antagonistisk (stoffene mot-
virker hverandre slik at giftvirkningen reduseres). Dette
gjør det svært vanskelig å fastsette faregrenser for miljø-
giftene. DetDet er derfor påkrevet å ta hensyn til ekstra sik-
kerhetsmarginer for hvert enkelt stoff ved vurdering av
tiltak.

I flere tilfeller har forhøyede konsentrasjoner av miljøgif-
ter i arter som brukes til mat eller fôr ført til lokale forbud
eller begrensning i bruken av arten eller området. Eksem-
pler på slike tiltak som har vært nødvendige for å hindre
forgiftninger fra miljøgifter i vann er følgende:

* omsetningsforbud for fisk og advarsel mot å spise fisk
på grunn av industriutslipp av metaller og klororganiske
forbindelser i Sørfjorden, Kristiansandsfjorden og Frier-
fjorden.

* advarsel mot å spise muslinger og forbud mot dyrking
av muslinger på grunn av PAH-utslipp i Ranafjorden,
Årdalsfjorden, Vefsnfjorden, Saudafjorden, Karmsundet,
Fedafjorden, Lista, Grenlandsfjordene og Sunndalsfjor-
den.

Tabell 10.1 viser SFT's prioriteringer av miljøgifter som
det skal settes inn konkrete tiltak for å begrense utslippe-
ne av. Felles for alle disse stoffene er at de er funnet i så
høye konsentrasjoner at det begrenser bruken av vann-
ressursene. Flere av stoffene i tabell 10.1 slippes hoved-
saklig ut til luft og jord, slik at den største påvirkningen
på vannressursene skjer indirekte gjennom nedbør og ved
utvasking gjennom sigevann fra jordsmonnet.

Tabell 10.1. Miljøgifter som SFT prioriterer d begrense
utslippene av Environmental toxins priored by SFT

Stoffer prioritert for tiltak:

Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kvikksølv (Hg)
Krom (Cr)
Kobber (Cu)
Sink (Zn)
Fluorider
Klorerte alkylbenzener og styrerier (KAB)
Klorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzo-furaner
(dioksiner)
Klorerte fenoler
Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Tinnorganiske forbindelser
Polyklorerte bifenyler (PCB)

Stoffer som bor vurderes nærmere for
eventuelle tiltak:

Aluminium (Al)
Arsen (As)
Nikkel (Ni)
Klorerte benzener
Klorerte etaner
Klorerte parafiner

Kilde/Source: SFT, 1987a.

Bakgrunnsnivåer for miljøgifter i vann. For å anslå bak-
grunnsnivåer (referanseverdier før industri- og annen
menneskelig påvirkning) er det foretatt målinger av nor-
malinnhold av tungmetaller i muskel og lever hos ulike
fiskearter i ferskvann og saltvann (se tabell 10.2 og 10.3).
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Tabell 10.2. Antatte bakgrunnsnivåer I av tungmetaller
og arsen i muskel og lever av ferskvannsfisk. Mg/kg våt-
vekt Estimated background levels of heavy metals and
arsen in muscle and liver of freshwater fish. Mg/kg wet
weight

Metaller Muskel Lever
Metals Muscle Liver

Kvikksølv (Hg) 	 0,02-0,2
Kadmium (Cd) 	 0,002-0,01 0,03-0,3
Bly (Pb) 	 0,002-0,1(?) 0,02-0,2
Kobber (Cu) 	 0,1-0,8 1-40
Sink (Zn) 	 1-10 20-80
Krom (Cr) 	 0,002-0,1(?) 0,01-0,2
Nikkel (Ni) 	 0,05-0,1
Arsen (As) 	 0,01-0,1 0,03-0,1
Selen (Se) <0,2?
Aluminium (Al) 	 <0,2?

Gjeller Gills 3-10

1) ? -Markerer usikkerhet p.g.a. få data eller andre forhold
? -Denotes uncertain values due to few data or other cau-
ses.
Kildel Source: Grande, 1987.

På flere lokaliteter i Norge overskrider kvikksølvkonsent-
rasjonen i fisk de anbefalte grenseverdiene for metallinn-
hold. I ekstreme tilfeller overskrider .også bly og kad-
miuminnholdet i lever grenseverdiene. Bortsett fra
kvikksølv i muskel hos fisk synes analyse av metaller i
fisk å were mindre egnet som indikator på forurensnings-
grad. Årsaken er at fisk ser ut til å ha mulighet til regule-
ring av metallnivået.

Bakgrunnsnivåer for metallinnhold i vanlige bløtdyr som
blåskjell (Mytilus edulis), strandsnegl (Littorina littorea),
albuskjell (Patella vulgata) og purpursnegl (Nocella lapil-
lus) framgår av tabell 10.4. I likhet med fisk har blot-
dyrene en evne til delvis å regulere metallinnholdet ved
belastning. Indikatoranvendeligheten er derfor noe for-
skjellig fra metall til metall. Både blåskjell, vanlig strand-
snegl og albuskjell ser ut til d være egnet som indikator
for kadmium, bly, kvikksølv og kopper.

Når det gjelder bakgrunnsnivåer for persistente klororga-
niske forbindelser, finnes det tall for innhold i fiskearter
som torsk (Gadus morhua), sild (Clupea harengus) og i
laksefisk (Salmonidae) (se tabell 10.5). Bakgrunnsnivåene
defineres her ut fra konsentrasjonene i områder med li-
ten/moderat grad av diffus belastning.

Tabell 10.3. Intervaller for bakgrunnsnivåer l av metaller og arsen i filet og lever hos utvalgte arter saltvannsfisk.
Mg/kg våtvekt Background intervals' of metals and arsen in filet and liver in selected species of marine fish. Mg/kg
wet weight

Torsk Cod
Makrell
Mackerel Redspette Plaice

Sild
Herring

Metall Filet Lever Filet Filet Lever Filet
Metal Fillet Liver Fillet Fillet Liver Fillet

<0,05- <0,02- <0,05- 0,01- 0,02- <0,01-
Kvikksølv (Hg) 	 0,1 0,05(0,1?) 0,1(0,15?) 0,1 0,1? 0,05(0,1?)

<0,005- <0,05 <0,01- <0,005- <0,1- <0,005
Kadmium (Cd) 	 0,02 0,2(0,5?) 0,02? 0,2? 0,2? 0,01(0,02?)

Bly (Pb) 	 <0,01? <0,01(0,1?) <0,01? <0,01? <0,01?

0,1- <0,1-
Kobber (Cu) 	 0,5(1?) 2-10(20?) 0,5-3(5?) 0,5(1?) 2-10? 0,3-1(3?)

(1?)2-5 <10-20
Sink (Zn) 	 (10?) (30?) 3-8(10?) 3-5(8?) 20-50? 2-10(20?)

<0,01- <0,1-
Krom (Cr) 	 0,1? 0,5?? <0,1-0,3? <0,02??

<0,05-
Nikkel (Ni) 	 0,2(0,4?) <0,5(1??) <0,4?? <0,3?? <0,1-0,6?

Jern (Fe) 	 <1-5(10?) 10-30(50?) <5?? 1-3(5?) (<2)3-10(15?)

<0,1-
Mangan (Mn) 	 0,5(1?) <0,5-2(3?) <0,5?? <0,2?? <0,2-0,6?

(<1)2-10 <(0,5?)5- <2-10
Arsen (As) 	 <1-5(10?) (15?) <0,5-5? 20(50?) (>100?) <1-2

1) ? -Markerer usikkerhet p.g.a. få data eller andre forhold ? -Denotes uncertain values due to few data or other causes.
Kildel Source. Knutzen, 1987a.
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Tabell 10.4. Antatte bakgrunnsnivåer' av tungmetaller og arsen hos vanlige bløtdyrarter. Mg/kg tørrvekt Estimated
background levels of heavy metals and arsen in main species of mollusca. Mg/kg dry weight

Vanlig strandsnegl
Metall	 Littorina
Metal	 littorea

Albusnegl
Patella
vulgata

Purpursnegl
Nucella
lapillus

Blåskjell
Mytilus
edulis

Kvikksølv (Hg) 	 <0,1-0,8 0,1-0,5 0,2-0,5 (0,03)0,1-0,5(1,0)
Kadmium (Cd) 	 <1,5(10?) 2-20(30?) 15-30(70?) <0,1-3,0(5,0?)
Bly (Pb) <1-10 2-10 2-10 (0,1)1-10(30?)
Kobber (Cu) 	 30-150 5-20 20-100 (<1)5-20(40)
Sink (Zn) 	 <50-150 50-150(250?) 300-500(1000?) (15)50-200(400)
Sølv (Ag) 2-3(5?) <1-3 1-3 (0,02)0,1-0,5
Krom (Cr) 	 <1-3 1-10 <1-5 (<0,2)1-5(10)
Nikkel (Ni) 	 <2-10 3-10 1-5 (0,3)1-5(10)
Kobolt (Co) 	 <1-5 <1-2 <1-2 (0,2)0,5-5(10)
Jern (Fe) 200-1000? 1000-2500? 200-500 (20)50-250(800)
Mangan (Mn) 	 10-100? <10-50? 10-30 (1)5-25(100?)
Arsen (As) 	 10-30 10-30 10-50 —5-15

1) ? -Angir usikker øvre grense ?-Denotes uncertain upper limit.
Kilde/Source: Knutzen, 1983.

Tabell 103. Vanlig forekommende konsentrasjoner I av persistente klororganiske forbindelser i torsk, sild og laksefisk
fra områder med liten/moderat grad av diffus belastning. Mg/kg våtvekt Consentrations I of persistente chlororganic
compounds in cod, herring and salmonids from slightly- or moderately polluted localities. Mg/kg wet weight

Torsk Cod
Sild

Herring
Laksefisk
Salnionids

Filet
Fillet

Lever
Liver

Filet
Fillet

Filet
Fillet

I alt	 Total 	 <0,04-0,07? <3-8? <0,5-1? <0,5-1?

PCB <0,01-0,02 <1-3? <0,1-0,2 <0,1-0,2?
Z DDT 0,001-0,005 <0,1-0,5 <0,01-0,05 <0,01-0,05
Z HCH <0,002-0,003 <0,05-0,1 <0,01-0,02 <0,005-0,02?
Dieldrin <0,001 <0,02-0,05 <0,005-0,01 <0,005?
Toxafen <0,01? <1-2? <0,2-0,5? <0,2-0,5?
Chlordan <0,005? <0,1-0,3? <0,01-0,02? <0,02-0,05?
HCB <0,001 <0,02-0,05 <0,002-0,005 <0,001-0,003?
PCN <0,001? <0,02-0,05? <0,005? <0,005?
CP <0,01-0,02?? <1-2? <0,1-0,2?? <0,1-0,2?

1) ? -Angir usikre verdier ? -Denotes uncertain values.
Kildel Source: Knutzen 1987b.

Det finnes også data om innhold av PAH (tjærestoffer) i
fisk i områder med ulik forurensningsgrad. Det antydes
ut fra disse dataene en øvre grense for bakgrunnsnivå for
total-PAH på 20 rig/kg våtvekt.

Kilder til miljogiftutslipp. Industriutslipp og avrenning
fra avfallsfyllinger er de viktigste kildene for tilførsel av
miljøgifter både til fjorder og vassdrag, se nærmere be-
skrivelse i avsnitt 10.2. Utløsing av tungmetaller fra
jordsmonn og berggrunn kan også være betydelig særlig
når jordvannet er surt (se kapittel 14 om forsuring).

Vassdrag og fjorder  med betydelig belastning av miljøgif-
ter. Figur 10.5 gir en oversikt over vassdrag og fjorder i

Norge som har markert eller stor belastning med miljøgif-
ter. Miljøgiftene er gruppert i tungmetaller og organiske
miljøgifter.

Markert belastning med miljøgifter innebærer at gift-
konsentrasjonen i biologisk materiale er så høy at det kan
være fare for skade ved konsum og at det forekommer
skade på det biologiske miljøet. Stor belastning med mil-
jøgifter innebærer risiko for skade ved konsum av fisk og
skalldyr, giftvirkninger og skade på økosystemet og arter
som dør ut.

Sørfjorden i Hordaland, Kristiansandsfjorden i Vest-
Agder og Frierfjorden i Telemark er de fjordene i Norge
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Figur 10.5. Vassdrag og fjorder i Norge med markert eller stor belastning med miljøgifter Watercourses and fjords in
Norway marked or heavily polluted by environmental toxins

M = Tungmetaller Heavy metals

0 = Organiske miljøgifter Organic toxins
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Kilde/Source: SFT, 1984.
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som er sterkest belastet med miljøgifter. Felles for alle tre
fjordområdene er at giftstoffene stammer fra industriut-
slipp. I Sørfjorden består miljøgiftene av tungmetaller og
PAH, i Kristiansandsfjorden av klororganiske stoffer som
heksaklorbenzen, klorerte dioksiner og dibenzofuraner og
i Frierfjorden bl.a. av PAH og kvikksølv.

Forsuring

Vannets surhetsgrad har stor betydning for det biologiske
livet og for en rekke kjemiske forhold i ferskvann.

Surhetsgraden uttrykkes som pH-verdi og er et mål på
konsentrasjonen av hydrogenioner i vannet, pH-skalaen
er logaritmisk og har verdier mellom 1 og 14. Nøytralt
vann har pH-verdi rundt 7 mens surt vann har lavere
pH-verdi (høyere konsentrasjon av hydrogenioner). Van-
nets innhold av kalk i form av bikarbonat og karbonat
avgjør hvor motstandsdyktig vannet er for pH-endringer.
Dette kalles vannets bufferevne. Lav bufferevne innebæ-
rer at vannet vil kunne få store svingninger i pH-verdi
selv ved lav syretilførsel og etterhvert bringes over i et
forsuret stadium.

Økningen i syreinnhold i vann skyldes i hovedsak økte
tilførsler av syredannende stoffer gjennom luftforurens-
ninger. Utslipp av svoveldioksid (SO 2) og nitrogenoksi-
der (NO,) fra forbrenning av fossile brennstoffer resulte-
rer i dannelse av sulfat (SO4 2) og nitrat (NO 3 ) når utslip-
pene kommer i kontakt med nedbør. Nedbøren drenerer
enten gjennom jordsmonnet via grunnvannet til vass-
dragene eller renner direkte til vassdragene. Prosessene i
jordsmonnet avgjør forholdet mellom surheten i nedbø-
ren og surheten i vannet som ender i vassdragene. Store
deler av Norge har fattig berggrunn og tynt jordsmonn
som har liten evne til å bufre den sure nedbøren. Virknin-
gene er størst i de sørlige delene av Norge fordi tilførslene
av langtransporterte luftforurensninger fra Mellom-Euro-
pa og Storbritannia er størst i disse områdene. Det antas
at et område på om lag 33 000 km 2 er sterkt rammet av
forsuring i Norge; spesielt i fylkene Aust-Agder, Vest-
Agder, Rogaland og Telemark. Det er små vann i høyere-
liggende strøk med tynt løsmassedekke som rammes
først.

De fleste plante- og dyrearter som lever i vann, kan funge-
re normalt bare innenfor begrensede surhetsintervaller.
Når vannet forsures, vil svært mange arter reduseres eller
dø ut, konkurranseforholdet mellom artene vil forandres
og de artene som tåler lav pH-verdi, vil øke i antall.

Forsuringen kan føre til økt innhold av aluminium og
tungmetaller i vannet og til økt korrosjon i ledningsnett
for drikkevannsforsyning Forsuring reduserer rekrea-
sjonsverdien av vassdragene i første rekke ved at fiskebe-
stander dør ut. Forsuring behandles nærmere i eget kapit-
tel (se kapittel 14).

Mikrobiologisk forurensning

Mikrobiologisk forurensning er vannets innhold av or-
ganismer (som f eks. bakterier og encellede dyr) eller vi-
rus som kan overføre sykdommer. Fekalier (avføring) fra
syke mennesker og dyr inneholder store mengder slike
organismer eller virus.

Mikrobiologisk forurensning legger sterke begrensninger
på vannets bruksmuligheter både som drikkevann, til re-
kreasjon og til bruk f. eks. i næringsmiddelindustrien.

Kildene til denne type forurensning er utslipp av avløps-
vann, avrenning fra jordbruket og sigevann fra søppelfyl-
linger. Det er dermed vann i nærheten av områder med
høy bosetningstetthet og nær jordbruksområder som
rammes mest.

Under norske forhold er det i hovedsak mage- og tarmin-
feksjoner som overføres gjennom mikrobiologisk for-
urensning av vann. Men også sykdommer som kolera,
tyfoidfeber, dysenteri, tuberkulose og poliomyelitt over-
føres gjennom mikroorganismer i vann

10.2 UTSLIPP TIL VANN

Kilder til utslippene

Stofftilførslene til elver, innsjøer og fjorder kommer dels
fra naturlig påvirkning og dels fra menneskelig aktivitet.
Figur 10.6 viser en oversikt over forskjellige tilførselskil-
der.

Figur 10.6. Forurensningskilder. Utslipp til vann Polluti-
on sources. Emissions to water

Kilde/Source NIVA, 1981a.

Når nedbør faller på et landareal, vil stoffer bli ført med
den del av nedbøren som renner ut i vannforekomster.
Slik arealavrenning er ikke spesielt omtalt i dette kapitlet
Den naturlige stofftransport fra ulike typer arealer blir å
betrakte som bakgrunnsverdier når man skal vurdere
arealavrenningens innhold av forurensninger som skyl-
des menneskelige aktiviteter. Avrenning fra tettstedsarea-
ler er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Avrenning
fra oppdyrkede arealer er påvirket av bl.a. gjødsling og
jordbearbeiding, mens avrenning fra skog-, fjell- og myr-
arealer mer eller mindre kan regnes som naturlige tilførs-
ler.

Det er vanskelig å gi en total oversikt over alle forurens-
ningkomponenter i utslipp til vann. For de tre hovedut-
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Figur 10.7. Beregnede totale utslipp av fosfor til vann.
1970, 1976 og 1985. Tonn pr. år Estimated total emission
of phosphorus to water. 1970, 1976 and 1985. Tons per
year

Figur 10.8. Beregnede totale utslipp av organisk materiale
(BOF-) til vann. 1970, 1976 og 1985. 1 000 tonn pr. år
Estimated total emission of organic matter (BOD) to wa-
ter. 1970, 1976 and 1985. 1 000 tons per year
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Kilde/Source SFT, 1984.

slippskildene, befolkning, industri og landbruk, finnes
beregnede totaltall for de to viktige komponentene fosfor
og organisk materiale (ikke organisk materiale for land-
bruk). Det finnes ingen landsomfattende, pålitelige tall
for totale utslippsmengder fra de forskjellige industrigre-
ner. Data for enkeltbedrifter eller mindre geografiske
områder finnes.

Industriutslipp inneholder en lang rekke stoffer som vir-
ker forurensende. Utslippenes sammensetning varierer
for forskjellige typer industri. Selv om tall for totale ut-
slippsmengder ikke finnes, er det i dette kapitlet gitt en
omtale av noen viktige utslippskomponenter for forskjel-
lige industrigrener.

Figurene 10.7 og 10.8 viser utslippsmengder av henholds-
vis fosfor og organisk materiale i 1970, 1976 og 1985. Den
største fosfortilførselen kommer fra boliger i tettbebyggel-
se. Industrien er hovedkilden til utslipp av organisk mate-
riale. Nedgangen i utslippene fram til 1985 skyldes bl.a.
tiltak for å bedre og utbygge renseanlegg og avløpssyste-
mer, prosessomlegginger i industrien og omlegging av
driftsmåter i jordbruket.

10.3 UTSLIPP FRA BEFOLKNING

Det spesifikke husholdningsforbruket av vann i Norge er
beregnet til om lag 130 liter pr. person pr. døgn. Figur
10.9 viser husholdningenes vannforbruk fordelt på bruks-
funksjoner.

Kilde/Source: SFT, 1984.

Figur 10.9. Husholdningenes forbruk av vann fordelt på
bruksfunksjoner. Prosent Consumption of water in house-
holds by functions. Per cent

'<I Klesvask Laundry 19.2X

<3 Oppvask Dishwashing 15.4X

<Personlig hygiene Persona/ hygiene .308X

.<1 Toalett, WC Lavatory 25 1X

-40 Matlaging Cooking 6.1,r

-411 Annet Other 5.3X

Kilde/Source: NIVA, 1981b.
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Forurensninger i vann fra husholdninger domineres av
menneskelig utskilling (urin og fekalier), matrester, uren-
heter fra vask og vaskemidler. Vaskemidlenes bidrag av
fosfor er av stor betydning i forbindelse med overgjøds-
ling av vannforekomster. Tabell 10.6 viser beregnede tall
for fosfortilførsler fra boliger.

Tabell 10.6. Innhold av fosfor (P) i forurensning fra boli-
ger. g P pr. person pr. døgn Contents of phosphorus (P) in
pollution from dwellings, g P per person per day

Fosforinnhold
Kilde
	

Content of
Source	 phosphorus

I alt Total	 2,5

Urin, fekalier Urine, faeces 	
Vaskemidler Detergents 	
Matrester etc. Food remnants etc 	

Kilde/Source: NIVA, 1981a.

Avløpsledninger

Avløpssystemene har sin opprinnelse i behovene for dre-
nering og transport av forurenset vann fra bygninger. Tid-
ligere ble ofte vannet ledet i rør til nærmeste vannfore-
komst. Med utviklingen av samfunnet har avløpsvannets
mengde og sammensetning forandret seg. Ettersom miljø-
ulempene økte, ble det fra forurensningsmyndighetene
innført krav om rensing av avløpsvann. En relativt stor
del av avløpsledningene er imidlertid bygget med andre
funksjonskrav enn de som finnes i dag. Selv relativt nye
ledninger kan også fungere dårlig, feks, på grunn av feil
dimensjonering, dårlige skjøter, feilkoplinger, kjemiske
angrep og dårlig anleggsutførelse. Det er altså ofte feil og
mangler ved ledningsnettet, slik at store mengder for-
urenset spillvann lekker ut av ledningene og ikke når
fram til renseanlegg. Figur 10.10 gir en skjematisert over-
sikt over ulike «lekkasjer» i et avløpsnett. Vann trenger
også inn i avløpsledningene, særlig i perioder med mye
nedbør og blir en ekstra belastning som kan forårsake
driftsproblemer ved renseanleggene. En undersøkelse av
renseresultater ved norske avløpsrenseanlegg (Storhaug,
1987) viser at dårlig ledningsnett ofte er årsak til utilfreds-
stillende driftsresultater. For å få en vellykket rensing av
avløpsvann er man altså avhengig av at renseanleggene
og transportsystemet for avløpsvann fram til rensean-
leggene fungerer tilfredsstillende. Utbedring av avløps-
ledninger er derfor en viktig del av arbeidet med d reduse-
re forurensningstilførslene fra befolkning og industri.

Statens forurensningstilsyn regner med at det fram mot
dr 2000 vil bli større kloakkutslipp pga. for dårlig ved-
likehold og for lave vedlikeholdsinvesteringer i lednings-
nett og renseanlegg. Det påpekes at «Vi skyver milliardut-
gifter foran oss og pådrar oss betydelige merutgifter pga.
aksellererende forfall.» (SFT, 1986b).

Kommunalt avløpsvann består av:

* Spillvann: Kommer direkte fra husholdninger, eventu-
elt industri, skoler, institusjoner, etc.

* Overvann: Oppstår under regnvær og snøsmelting og
ledes til ledningsnettet via sluk, utette ledninger osv. Man
er etter hvert blitt mer og mer klar over at overvann ikke
kan betraktes som «rent». Spesielt i byområder og langs
sterkt trafikerte veier har det vist seg at overvann kan
være betydelig forurenset.

* Infiltrasjonsvann: Grunnvann og lekkasjer fra vannled-
ninger som lekker inn i avløpsledninger. Dette vannet
betraktes vanligvis som «rent».

En undersøkelse utført av Statistisk Sentralbyrd i samar-
beid med Norske kommuners sentralforbund (Brunvoll,
1987) viste at det i Norge ved utgangen av 1984 var om
lag 27 400 km avløpsledninger (stikkledninger ikke inklu-
dert). Av dette var om lag 9 200 km fellessystem (34 pro-
sent) og om lag 18 200 km separat— eller dobbeltsystem
(66 prosent). Det sistnevnte var fordelt med 11 000 km
spillvannsledninger og 7 200 km overvannsledninger.
Lengden av kommunale avløpsledninger fordelt på sys-
tem og fylke er vist i tabell 10.7.

Figur 10.10. Transport av avløpsvann fra boliger Trans-
port of waste water from dwellings

Kilde/Source: NIVA, 1981a.

Tilveksten i 1984 er beregnet til om lag 800 km. Dette var
om lag 300 km mindre enn det som ble beregnet for 1980.
Tilveksten i 1984 var drøye seks ganger storm enn det
som ble rehabilitert og utskiftet.

1 1984 ble det skiftet ut 97 km gamle ledninger og 30 km
ble rehabilitert. Med denne utskiftingstakten vil det ta fle-
re hundre år å skifte ut det eksisterende ledningsnettet,
samtidig er det en årlig tilvekst som er flere ganger større
enn det som skiftes ut. Forfall i avløpsledningsnettet vil
derfor kunne bli et alvorlig miljøproblem i tiden som
kommer og med fare for økt eutrofiering av en rekke
vannforekomster og potensiale for forurensning av
grunnvann.

Tilknytningen til avløpsnettet ved utgangen av 1984 er
beregnet til om lag 1,1 millioner leiligheter (68 prosent)
og om lag 3,0 millioner personer (72 prosent).

Avlopsrenseanlegg

I Statistisk Sentralbyrå er det i samarbeid med Statens
forurensningstilsyn etablert et register over avløpsrense-
anlegg i Norge. Registeret omfatter alle renseanlegg som
betjener 50 personenheter (PE) eller mer.

1,6
0,7
0,2
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Tabell 10.7. Lengde kommunale avløpsledninger og fordeling på system. Fylke. 1984. Km Length of municipal sewers
distributed on sewerage system. County. 1984. Km

Fylke
County

Lengde fordelt på system
Length distributed on sewerage system

Total lengde
avløpsledninger
Total length
of sewers

km

Fellessystem
Combined
system

Spillvanns-
ledninger

Sewers

Overvanns-
ledninger
Storm water

sewers
Prosent Per cent

I alt Total 27 370 34 40 26

Østfold 1 800 46 32 22
Akershus 2 800 24 45 31
Oslo 2 000 41 32 27
Hedmark 1 490 8 59 33
Oppland 1 210 23 54 23
Buskerud 1 430 38 39 23
Vestfold 1 640 51 28 21
Telemark 990 42 36. 22
Aust-Agder 800 36 44 20
Vest-Agder. 1 090 27 46 27
Rogaland 2 380 27 40 33
Hordaland 1 970 27 43 30
Sogn og Fjordane 	 700 26 46 28
Møre og Romsdal 	 1 700 31 41 28
Sør-Trøndelag 1 660 37 32 31
Nord-Trøndelag 	 830 25 51 24
Nordland 1 520 46 35 19
Troms 780 52 31 17
Finnmark 580 44 40 16

Kilde/Source: Brunvoll, 1987.

Renseanleggene kan deles inn i fire hovedtyper:

Biologiske renseanlegg. Rensing av avløpsvann ved hjelp
av mikroorganismer. De viktigste organismene er bakte-
rier. Det er hovedsakelig organisk materiale som fjernes.

Aktivslam: Anlegg med suspendert bakteriekultur

Biorotor og biofilter: Anlegg med fastsittende bakteriekul-
turer

Kjemiske (mekanisk/kjemiske) renseanlegg. Rensing av
avløpsvann ved hjelp av kjemikalier. Hensikten er å felle
ut og fjerne fosfor. Det oppnås også betydelig rensing av
organisk materiale.

Primærfelling: Ingen sedimentering før den kjemiske fel-
lingen

Sekundærfelling: Sedimentering før den kjemiske fellin-
gen

Biologisk/kjemiske renseanlegg. En kombinasjon av bio-
logisk og kjemisk rensing.

Forfelling: Kjemisk felling etterfulgt av biologisk nedbry-
ting

Simultanfelling: Kjemisk felling foretas i forbindelse med
den biologiske nedbrytingen

Etterfelling: Btologisk nedbryting etterfulgt av kjemisk
felling

Mekaniske renseanlegg. Ren mekanisk behandling av
avløpsvann ved hjelp av f eks. siler, rister eller sedimente-
ringsbasseng. Mekanisk rensing benyttes ofte som for-
behandling for f eks. kjemisk rensing. I dette avsnittet er
mekaniske anlegg delt i to grupper; mekaniske (silanlegg
og sedimenteringsanlegg) og forbehandlingsanlegg (rist-
anlegg og slamavsldllere).

Figur 10.11 viser utviklingen i rensekapasitet for de for-
skjellige anleggstypene i perioden 1962-1983. Fram til
1960 var det bygd få avløpsrenseanlegg i Norge. Antallet
økte noe fram mot 1970, da utviklingen skjøt fart. Fra
1970 til utgangen av 1978 økte antall anlegg fra om lag
119 til 523, og ved utgangen av 1983 var det registrert 639
renseanlegg.

De første anleggene som ble bygget, var mekaniske. Der-
etter ble det bygget stadig flere biologiske anlegg. I siste
del av perioden har det skjedd en kapasitetsreduksjon ved
biologiske anlegg, mens det er bygget en rekke kjemiske
og biologisk/kjemiske anlegg. Dette skyldes delvis møns-
teret i nybyggingen, men også at gamle anlegg har blitt
ombygd.

Den kapasiteten som eksisterte i 1962, ble hovedsakelig
utgjort av anlegg som ble bygget i Oslo på 1930—tallet,
samt en viss utbygging i forbindelse med militære anlegg.
Fra 1970 steg kapasiteten fra om lag 700 000 PE til om
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Figur 10.11. Hydraulisk kapasitet ved avløpsrenseanlegg.
1962- 1983 Hydraulic capacity of waste water treatment
plants. 1962-1983

Kildel Source: Brunvoll, 1986.

lag 1,9 millioner PE i 1978 med en gjennomsnittlig årlig
økning på 150 000 PE. Fram til utgangen av 1983 økte
så kapasiteten til om lag 2,8 millioner PE med en gjenn-
omsnittlig årlig økning på om lag 160 000 PE i denne sis-
te perioden. En stor del av økningen fra 1982 til 1983
skyldtes imidlertid ikke nybygging, men tildels betydelige
kapasitetsjusteringer ved eksisterende anlegg. Nybyggin-
gen fra 1982 til 1983 utgjorde om lag 20 000 PE, noe som

må kunne karakteriseres som en meget moderat utbyg-
ging.

Av landets 454 kommuner er 261 (57 prosent) registrert
med renseanlegg.

Tabell 10.8 viser antall renseanlegg, dimensjonerende
hydraulisk kapasitet og hydraulisk tilknytning fordelt på
renseprinsipp i 1978, 1982 og 1983. I tillegg til de mer
høygradige anleggene som omfattes av tabell 10.8, kom-
mer 540 jordrenseanlegg, slamavslcillere og rister (for-
behandlingsanlegg) med samlet kapasitet på 379 000 PE
og tilknytning på 307 000 PE.

I 1983 utgjorde de mekaniske anleggene 17 prosent av
total rensekapasitet, de biologiske 4 prosent, de kjemiske
54 prosent og de biologisk/kjemiske 26 prosent (se tabell
10.9)

Rensekapasiteten i fylkene er bl.a. avhengig av befolk-
ningsmengde, rensebehov og utbyggingstempo. Valg av
rensemetode er avhengig av avløpsvannets sammenset-
ning og resipientenes tilstand og mottakskapasitet. An-
legg med kjemisk rensing utgjør en høy andel av renseka-
pasiteten på Østlandet. I andre landsdeler er det en drei-
ning mot mer mekanisk og biologisk rensing. Generelt er
både den totale kapasitet og kapasiteten pr. innbygger
klart større i alle Østlandsfylkene enn i landet forøvrig.
Total kapasitet og andel med kjemisk rensing i de for-
skjellige landsdeler ved utgangen av 1983 er vist i tabell
10.10.

Ved kjemisk rensing kan innholdet av fosfor reduseres
med rundt 90 prosent i anlegg som fungerer godt. I anlegg
med biologisk rensetrinn og også i rene kjemiske anlegg
kan det oppnås en betydelig reduksjon av innholdet av
organisk materiale (70-80 prosent). Med de nåværende
renseprosesser fjernes nitrogen bare i relativt liten grad.
En rekke renseanlegg fungerer imidlertid dårlig pga.
driftsproblemer og mangelfullt vedlikehold, slik at man
ikke oppnår de ønskete renseeffekter.

I Norge er om lag 70 prosent av befolkningen, om lag 2,9
millioner personer, bosatt i tettbygde strøk. Tilknytnin-
gen til renseanlegg inkludert forbehandlingsanlegg var i

Tabell 10.8. Antall avløpsrenseanlegg, kapasitet og tilknytning ved anleggene i 1978, 1982 og 1983. Renseprinsipp
Number of wastewater treatment plants, capacity and connection to plants 1978, 1982 and 1983. Type of treatment

Renseprinsipp
Type of treatment

Antall anlegg
Number of Plants

Kapsitet
Capacity (1000 PE)

Tilknytning
Connection (1000 PE)

1978 1982 1983 1978 1982 1983 1978 1982 1983

1
I alt	 Total 523 617 639 1 942 2 558 2 754 1 464 2 031 2 181

Mekanisk Mechanical 72 74 83 254 414 459 143 237 283
Biologisk Biological 	 232 173 167 146 102 99 98 64 63
Mekanisk/kjemisk
Mechanical/chemical 	 71 99 106 923 1 335 1 482 686 1 147 1 244
Biologisk/kjemisk
Biological/chemical 148 271 283 619 708 715 537 583 592

Kilder: SFT, 1983, SSB 1983 og Brunvol1,1986 Sources: SFT, 1983, CBS 1983 and Brunvol1,1986.



10. VANN	 209

Tabun 10.9. Antall anlegg, kapasitet og tilknytning fordelt på metoder innenfor de forskjellige hovedrenseprinsipp.
1983 Number of plants, capacity and connection distributed on methods within the different types of treatment. 1983

•

Rensemetode
Type of treatment

Anlegg
Plants

Kapasitet
Capacity

Tilknytning
Connection

Antall	 Prosent
Number Per cent

Prosent
1 000 PE	 Per cent

Prosent
1 000 PE	 Per cent

I alt Total 639 100 2 754 100 2 181 100

Mekanisk i alt Mechanical, total 83 13 459 17 283 13
Sedimentering Sedimentation 22 3 176 6 114 5
Siler Sieves 61 10 283 10 169 8

Biologisk i alt Biological, total 167 26 99 4 63 3
Aktivslam Activated sludge 148 23 73 3 45 2
Biorotor Biological disc 5 1 5 0 4 0
Biofilter Trickling filter 7 1 18 0 13 1
Biologisk dam Biological pond 7 1 2 0 2

Mekanisk/kjemisk i alt
Chemical, total 106 17 1 482 54 _ 1 244 57
Primærfelling	 Primary precipitation 56 9 1 096 40 1 004 46
Sekundærfelling Secondary precipit. 50 8 386 14 240 11

Biologisk/kjemisk i alt
Biological/chemical, total 283 44 715 26 592 27
Biologisk/kjemisk etter fellingsmetode:
Biological/chemical by precipit. method:

Simultanfelling
Simultaneous precipitation 141 22 452 16 430 20
Forfelling Pre-precipitation 1 0 2 0 2 0
Etterfelling Post-precipitation 139 22 260 9 159 7
Biologisk dam med felling
Biological pond with precipitation 2 0 1 0 1

Biologisk/kjemisk etter biologisk trinn:
Biological/chemical by biological step:

Aktivslam Activated sludge  	 209 33 645 23 553 25
Biorotor Biological disc 66 10 63 2 35 2
Biofilter Trickling filter 5 1 5 0 3 0
Biodam Biological pond 3 0 2 0 1 0

Kilde/Source: Brunvoll, 1986.

1983 om lag 2,5 millioner PE. Hvis man regner at indu-
stritilknytningen utgjorde om lag 0,5 millioner PE (Stor-
tingsmelding nr. 51, 1984-85), kan det antydningsvis sies
at om lag 2 millioner personer var tilknyttet renseanlegg.
Forbehandlingsanlegg er tatt med fordi man må regne
med at det i noen tettsteder ikke vil bli aktuelt med mer
avansert rensing enn med f.eks. slamavsldllere, bl.a. pd
grunn av at rensebehovet ikke er sd stort. Med en ut-
byggingstakt på 25 000 PE i året, vil det da ta om lag 35
år før alle personer i tettbygde strøk vil være tilknyttet
renseanlegg, forutsatt at all ny kapasitet utnyttes fullt ut
og at tilknytningsprosenten til eksisterende anlegg forblir
uforandret. Ved en tilknytning pd 70-80 prosent i nybyg-
de anlegg, må imidlertid tidsrammen utvides til om lag
50 år. Det må anmerkes at det i disse beregningene ikke
er tatt hensyn til mindre anlegg (med kapasitet mindre
enn 50 PE) og at industritilknytningen er meget usikker.

(fosfor og nitrogen) og organisk materiale som er av for-
urensningsmessig betydning. Fosfor er under normale
forhold en vekstbegrensende faktor for alger. Okt tilførsel
av fosfor fra avløpsvann kan forårsake økt algevekst.
Sammen med økte tilførsler av nedbrytbart organisk
materiale kan dette føre til store og uønskete forandringer
av vannkvaliteten og de økologiske forhold i resipienten.
Utslipp av urenset kloakk kan 'også inneholde sykdoms-
fremkallende mikroorganismer. Kommunalt avløpsvann
kan også inneholde miljøgifter, som f.eks. tungmetaller,
avhengig av graden av industritilknytning til det kommu-
nale avløpsnettet og type industri.

Utslipp (tilknytning) fordelt på resipienter er vist i tabell
10.11.

Bare 23 prosent av fjordutslippene er kjemisk renset når
utslippene til Indre Oslofjord holdes utenfor.

Kommunalt avløpsvann kan utgjøre en betydelig belast-
ning på resipientene. Det er særlig plantenæringsstoffer Deponering på fyllplass er den vanligste måten å dispone-
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Tabell 10.10. Kapasitet ved avløpsrenseanlegg og andel med kjemisk rensing. 1983. Landsdeler. PE og prosent Capaci-
ty of treatment plants and share with chemical treatment. 1983. Regions. PE and per cent

Kapasitet
	

Andel med kje-
Landsdeler
	

Total kapasitet	 pr.innbygger	 misk rensing
Part of the country
	

Total capacity
	

Capacity per
	

Percentage with
inhabitant	 chem. treatment

1000 PE
	

PE
	

Prosent Per cent

I alt	 Total 2 754 0,7 80

Østlandet Eastern Norway
Fylker med kystlinje
Counties with coastline 2 013 1,2 85
Hedmark og Oppland 412 1,1 98

Sørlandet Southern Norway 80 0,3 49
Vestlandet Western Norway 104 0,1 7
Trøndelag 87 0,2 32
Nord-Norge Northern Norway 	 58 0,1 13

Kilde/Source: Brunvoll, 1986.

Tabell 10.11. Utslipp fordelt på resipienter. 1983. Prosent
Emissions distributed on recipients. 1983. Per cent

Tabell 10.12. Antall avløpsrenseanlegg og tilknytning for-
delt på slamdisponeringsmåter. 1983 Number of waste
water treatment plants and connection distributed on type
of sludge disposal. 1983

Prosent
av total

Prosent med
kjemisk

Resipient tilknytning rensing Antall Til-
Recipient Per cent of Per cent with anlegg knytning

total con- chemical Disponeringsmåte Number Connec-
nection treatment Way of disposal of

plants
tion

I 000 PE

Elv/bekk
River/Creek 	 22 83 Deponering Depositing 	 279 1 023
Innsjø Lake 	 10 91 Grøntareal Parks etc. 	 27 100
Fjord Fjord 	 67 85 Jordbruk Agriculture 	 131 1 655
Kyst Coast 	 1 0 Annen disponering

Other disposal 24 28

Kilde/Source: Brunvoll, 1986.
KildelSource. Brunvoll, 1986.

re slam fra avløpsrenseanlegg på. Tabell 10.12 viser dis-
poneringsmåter for slam ved utgangen av 1983 (et anlegg
kan ha oppgitt flere disponeringsmåter).

10.4 UTSLIPP FRA JORDBRUKET

Man skiller ofte forurensninger fra jordbruk i punktvise
og diffuse forurensninger. Som punktforurensninger reg-
nes tilførsler fra anlegg på garden: silo, våflutingsanlegg,
gjødsellager og melkerom. Diffuse forurensninger kom-
mer fra arealene. Det er imidlertid ikke noe klart skille
mellom punktvise og diffuse tilførsler. Eksempelvis kan
fosfor komme som punktforurensning fra anlegg på går-
den og sd inngå videre i den diffuse forurensning etter d
ha blitt spredt derfra på eller i jorda. Figur 10.12 viser
forurensningskilder i jordbruket.

Aktivitetene i jordbruket representerer et potensiale for
vannforurensning. Hvor stor del av den potensielle for-

urensningsmengde som tilføres vannforekomsten, vil av-
henge av mange forhold. F.eks. vil tilført mengde kunst-
gjødsel pr. arealenhet og tidspunktet for gjødsling ha be-
tydning. Utstyr og rutiner for lagring og viderebehandling
av silopressaft og husdyrgjødsel er også vesentlig i denne
sammenheng. Måten arealene brukes på og de jordbear-
beidingsmetoder som benyttes, spiller også inn.

Ved siden av disse forhold, som i hovedsak er forårsaket
av mennesker, vil også en del naturgitte forhold ha betyd-
ning for omsetning av stoffer i jordbruket. Ulike tempera-
turer og nedbørforhold vil gi ulik omsetning av plantenæ-
ringsstoffer og organiske stoffer i jordsmonnet, og dermed
ulik utvasking av disse stoffene til vassdrag. Jordtypen
vil ha betydning for erosjon, kjemiske og fysiske bin-
dings— og forvitringsprosesser og avrenningsforhold. To-
pografien vil også virke inn pd avrenningsforhold.

Om lag 1/4 av våre større vannforekomster er sterkt eller
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Figur 10.12. Utslipp til vann fra jordbruket (skjematisert) 	 markert overgjødslet, og landbruket bidrar betydelig til
Emission to water from agriculture (schematized)	 denne forurensningen.
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Kilde/Source: NIVA, 198 la.

Figur 10.13. Forbruk av kraftfôr. 1955-1986. 1 000 tonn
Consumption ofconcentrated feed. 1955 - 1986. 1 000 tons
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Kilde: SSB, NOS Jordbruksstatistikk Source: CBS, NOS
Agricultural Statistics.

I store korndistrikter, som f.eks. på Østlandet, ligger store
arealer uten plantedekke høst og vår, noe som fører til økt
utvasking og tap av næringsstoffer.

Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet, i
samarbeid med Statens forurensningstilsyn, har lagt fram
en handlingsplan mot landbruksforurensninger. Hand-
lingsplanen tar for seg tiltak mot punktutslipp og arealav-
renning og legger vekt pd informasjonsarbeid.

Landbruksforurensningene antas å øke i årene som kom-
mer, særlig på Østlandet, Jæren og i Trøndelag. Utslippe-
ne fra punktkilder kommer trolig til å avta noe, men vil
fortsatt ligge på et høyt nivå (SFT, 1986b).

Naturgjødsel

Husdyrgjødsel er en av de største kildene til forurensning
fra jordbruket. Forurensningproblemene ved slik gjødsel
har både med lagringsmåte og bruken av gjødsel å gjøre.
Det har skjedd betydelige forandringer i husdyrbruket de
senere år. Antall dyr er konsentrert til et mindre antall
bruk. Mengdene av kraftfôr og silofôr har økt vesentlig
(se figur 10.13 og 10.14). Gjødselproduksjonen pr. dyre-
enhet har økt og gjødsla har blitt bløtere. Dette har med-
fort økt forurensning. Tabell 10.13 viser mengde og total-
innhold av nitrogen, fosfor og kalium i husdyrgjødsel for-

Figur 10.14. Volum av nedlagt silofôr. 1938-1986. Millio-
ner m 3 Volume of silage. 1938-1986. Million m 3

Kilde: SSB, NOS Landbrukstelling og ND Avlingsstatis-
tikk 1986 Source: CBS, NOS Census of Agriculture and
Forestry and ND Crop Statistics 1986
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delt på dyreslag. Gjødselmengdene vil imidlertid variere
med fôrtype. Etter gjennomsnittstallene i tabell 10.13 ble
det f. eks. av melkekyr (antall 376 000) i 1985 produsert
om lag 6,8 millioner tonn gjødsel, inneholdende 5 400
tonn fosfor og 31 800 tonn nitrogen.

Både spredning og lagring av naturgjødsel er regulert ved
forskrifter.

Det er av vesentlig betydning at naturgjødsel blir brukt i
mengder som er tilpasset vekstenes behov, og at spred-
ningstidspunktet velges slik at gjødselstoffene blir utnyt-
tet best mulig. En større del av næringsstoffene som blir
tilført, vil bli utnyttet av plantene når spredningen foregår
ved starten av vekstsesongen, samtidig som risikoen for
vannforurensning er langt mindre enn ved senere spred-
ning. Spredning av naturgjødsel på frossen mark vil føre
til større tap av næringsstoffer enn spredning om våren
med rask nedmolding. Gjødsellagrene er imidlertid ofte
for små, slik at husdyrgjødsla må spres utenom vekstse-
songen.

Sig fra gjødselkjellere har flere steder fort til forurensning
av vannforekomster. Forurensningene føres ut gjennom
gjødselport og videre pd jordoverflaten til et vassdrag el-
ler de transporteres via sprekker i kjellergulv til drensled-
ninger som munner ut i et vassdrag.

Kunstgjødsel

Feil bruk av kunstgjødsel bidrar også i betydelig grad til
forurensning av grunnvann og vassdrag. Det har vært en
sterk økning i bruken av kunstgjødsel, særlig i årene etter
annen verdenskrig, men bruken ser nå ut til å ha stabili-
sert seg noe (figur 10.15).

I 1986 var forbruket 106 tusen tonn nitrogen, 23 tusen
tonn fosfor og 63 tusen tonn kalium. Dette tilsvarer om
lag 11,1 kg nitrogen, 2,4 kg fosfor og 6,6 kg kalium pr.
dekar jordbruksareal i drift.

Figur 10.15. Forbruk av handelsgjødsel. 1900-1986. 1 000
tonn nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) Consumption
of commercial fertilizers. 1900-1986. 1 000 tons of N, P
and K

Kilde: SSB, NOS Jordbruksstatistikk Source: CBS, NOS
Agricultural Statistics.

En del av fosforet som ikke tas opp i planter, bindes til
j ordpartikler, men kan vaskes ut ved overflateavrenning.

Tap av nitrogen fra kunstgjødsel til vann skjer vesentlig
gjennom sigevann (grøftevann), men også en del med
overflatevann. Nitrogen kan også lekke ned i grunnvan-
net og forurense dette. Nitratholdig drikkevann er skade-
lig både for dyr og mennesker når innholdet kommer
over en viss mengde. Statens institutt for folkehelse har
fastsatt grensen for akseptabelt innhold av nitrat-N i
drikkevann til 2,5 mg/l. Det har vist seg at mange brøn-
ner som ligger nært jordbruksareal, overskrider denne
grensen.

Kunstgjødsel har også et visst innhold av kadmium. Kad-
mium er en av de miljøgiftene som SFT vil sette inn tiltak
for å begrense utslippene av, og herunder er foreslått gren-

Tabell 10.13. Total gjødselmengde pr. dyreart og totalinnhold av nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K) i husdyrgjødsel
Total amounts of manure per species of animal and total co ntent of N, P and K in manure

Dyreslag
'Type of animal

Mengde kg/Ar
Amount kg/year

Innhold av	 Content of

N P
kg/tonn kg/ton

K

Hest Horse 8 000 5,5 1,0 5,0
Mjølkeku Cow.. 18 000 4,7 0,8 3,6
Ungdyr over 1 At
Young animals 1 year and older 	 10 000 4,5 0,8 3,4
Ungdyr under 1 Ar
Young animals under I year 	 5 000 4,6 0,8 3,4
Avlsgris Pig for breeding 4 500 5,1 1,6 2,2
Slaktegris Pig for slaughtering 2 000 5,0 1,5 2,0
Sau og geit Sheep and goat 1 800 8,3 1,4 5,6
Verpehone Hen 35 14,0 7,1 8,6
Slaktekylling Chicken for slaughtering 10 20,0 10,0 10,0
Rev Fox 75 29,3 5,3 4,0
Mink Mink 45 31,1 5,6 4,4

1) Urin og fast gjødsel Urine and faeces.
Kildel Source: GEFO, 1986.
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se for kadmiuminnhold i kunstgjødsel (SFT, 1987a). 	 Tabell 10.14. Komponenter i silopressaft Components in
silage effluent

Mengde (kg/ms
ferdig silomasse)
Amount (kg/m3 pre-
pared silo mass)

1 1988 ble det i Norge innført avgift på kunstgjødsel og
plantevernmidler. Avgiftsmidler er bl.a. disponert til en
mer effektiv gjødselplanlegging gjennom bruk av EDB.
Avgiftene skal dessuten brukes til tiltak mot overforbruk
av plantevernmidler.

Plantevernmidler

Komponenter
Components

Det totale salget av plantevernmidler i Norge i 1985 var
om lag 1,5 millioner kg regnet som mengde aktivt stoff.
Ugrasmidlene utgjør den klart største gruppen av disse
midlene med et totalt salg på om lag 1,2 millioner kg (fi-
gur 10.16).

Figur 10.16. Salg av plantevernmidler. 1976-1985. Tonn
aktivt stoff Sales of pesticides. 1976-1985. Tons of active
ingredients

— - -- - - — Ugrasmidler Herbicides

	  Skadedymidler Insecticides etc.

	  Soppmidler Fungicides
Vekstregulerende midler Crorth regulators

1750 	 200

Organisk stoff (KOF)
Organic matter (COD)  	 14,0
Kalium Potassium  	 0,9
Nitrogen Nitrogen  	 0,3
Fosfor Phosphorus  	 0,1

Kilde! Source: NIVA, 198 1 a.

Tabell 10.15. Kjemisk sammensetning av skyllevann fra
halmluting. Kg/tonn lutet halm Chemical composition of
rinse water from lye treatment of straw. Kg/ton lye treated
straw

1500

Mengde. Kg/tonn
Komponenter
	 lutet halm

Components
	 Amount. Kg/ton lye-

treated straw

e 1250 -
k
s,o

1000 -

750 -

500 -

250

0

Kilde: SSB, NOS Jordbruksstatistikk Source: CBS, NOS
Agricultural Statistics.

Plantevernmidler er underlagt strenge regler for å bli god-
kjent for bruk i Norge. Det er regler for bruk av slike mid-
ler i nærheten av drikkevannskilder og for sprøyting di-
rekte i vann. Plantevernmidlene blir av Statens forurens-
ningstilsyn ikke vurdert å være noe stort problem i for-
bindelse med forurensning i vassdrag. Midlene kan imid-
lertid ha negative effekter på jordsmonnet og andre plan-
ter enn de som skal behandles, og de kan transporteres til
vassdrag med overflatevann eller grøftevann.

I en undersøkelse utført av GEFO og Statens Plantevern
(GEFO, 1987) er det påvist rester av plantevernmidler i
seks av åtte overvannslokaliteter. I syv undersøkte grunn-
vannslokaliteter ble det ikke påvist rester av slike midler.
Konsentrasjonene var lave, men ligger over anbefalte

Tørrstoff Total solids  	 31,2
Organisk stoff
Organic matter  	 26,0
Nitrogen Nitrogen	 0,3
Natriumhydroksyd
Sodium hydroxide  	 20,8

Kilde' Source: NIVA, 198 la.

normer for drikkevann. I rapporten fra denne undersø-
kelsen foreslås det å intensivere arbeidet omkring plante-
vernmidler i vann gjennom videre kartlegging av omfang
og årsakssammenheng og å øke forskningsvirksomheten
innen midlenes giftvirkning på organismer.

Rester av plantevernmidler omfattes av spesialavfalls-
forskriftene.

Pressaft fra silo

Utslipp av silopressaft er fortsatt en betydelig forurens-
ningskilde. Flere tilfeller av fiskedød som følge av slike
utslipp, er rapportert. Nye forskrifter om silopressaft ble
iverksatt i 1982. I følge forskriftene skal silopressaft sam-
les opp, lagres og disponeres slik at den ikke fører til for-
urensning av vassdrag eller grunnvannforekomster som
det knytter seg drikkevannsinteresser til. Mange siloan-
legg tilfredsstiller imidlertid ikke kravene i forskriftene.
Lekkasjer fra siloer representerer et stort problem. Om lag
halvparten av anleggene fungerer ikke tilfredsstillende.
Bruken av silofôr har økt sterkt de senere år (figur 10.14).
I Norge er det i dag om lag 55 000 siloanlegg og mer enn
70 prosent av brukene med husdyr har en eller flere siloer.

1975 	 1980
	  0
1985
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Silopressaften er sur (pH ca. 4) og inneholder mye lett
nedbrytbart organisk materiale og plantenæringsstoffer
som fosfor, nitrogen og kalium. Når silopressaften slippes
ut i vann, vil store mengder oksygen i vannet bli forbrukt
under nedbrytingen av det organiske materialet.

Mengden av pressaft vil variere med tørrstoffinnholdet i
den innlagte masse. Tabell 10.14 viser omtrentlige meng-
der av en del komponenter i silopressaft.

Halmluting

Skyllevann fra halmlutingsanlegg er basisk og har et høyt
innhold av lett nedbrytbart organisk materiale. Utslipp
til vann kan forårsake bl.a. fiskedød på grunn av den høye
pli-verdien. Ved nedbryting av det organiske materialet
kan det oppstå oksygenmangel. Tabell 10.15 viser kje-
misk sammensetning av skyllevann fra halmluting.

Mengden av halm som våtlutes har gått sterkt ned de se-
nere år. I perioden 1960-1970 ble det årlig produsert
mellom 300 og 370 tusen tonn våtlutet halm (tilsvarer
80-95 tusen tonn tørr halm) 11984 var produksjonen om
lag 40 tusen tonn (om lag 11 tusen tonn tørr halm) Nye
metoder for halmbehandling (ammoniakkbehandling,
tørrluting og pelletering) er tatt mer i bruk. Disse metode-
ne medfører lite forurensning. Utslipp av skyllevann fra
halmlutingsanlegg er underlagt forskrifter (1985), som
inneholder et generelt forbud mot utslipp til vassdrag og
grunnvann. For eksisterende anlegg inntrer forbudet i
1988.

Jorderosjon

Landbruket har i betydelig grad bidratt til økt erosjon ved
skogshogging, jorddyrking, planering og jordbearbeiding.
I store korndistrikter, f. eks. på Østlandet, ligger store
arealer uten plantedekke høst og vår. Dette fører til økt
utvasking og tap av jord og næringsstoffer, spesielt fosfor.

Konsentrasjonene av erosjonsmateriale i vassdrag er spe-
sielt høye i snøsmeltingsperioden og ved kraftig regnvær
på pløyd leir- og siltrik jord. Løst fosfor og fosfor bundet
til erosjonspartikler kan utnyttes av alger i vannet og føre
til algeoppblomstring.

10.5 UTSLIPP FRA BERGVERK OG INDUSTRI

Tiltakene mot forurensninger fra norsk industri har, iføl-
ge Statens forurensningstilsyn, stort sett fulgt det tiårspro-
gram Stortinget vedtok i 1974. I tidsrommet fra 1974 til
slutten av 1983 ble det brukt om lag 4,5 milliarder løpen-
de kroner til tiltak mot forurensninger fra industri. Of-
fentlig støtte har spilt en betydelig rolle i gjennomføringen
av oppryddingsprogrammet I perioden 1973-1984 ble
det bevilget lån for om lag 2 milliarder kroner, garantier
for om lag 1 milliard kroner og direkte tilskudd på om lag
150 millioner kroner. I følge en undersøkelse utført av
Statistisk Sentralbyrå (de Caprona og Hansen, 1987) ut-
gjorde investeringer i «vanntiltak» 38 prosent av de totale
miljøverninvesteringer i perioden 1974-1984. Investerin-
gene fordelte seg med 76 prosent i renseanlegg, 21 prosent
i produksjonsprosesser og 3 prosent i uspesifiserte inves-
teringer. Om lag 86 prosent av de totale investeringer i
vanntiltak i denne perioden ble foretatt innenfor de to
sektorene «Treforedling» og «Produksjon av kjemiske
råvarer».

I 1985 er de totale miljøverninvesteringer i industrien
beregnet til om lag 291 millioner kr, og av dette gikk om
lag 47 millioner kr (16 prosent) til vanntiltak. Om lag 81
prosent av disse investeringene ble foretatt i sektoren
«Produksjon av kjemiske råvarer». Investeringene i
vanntiltak fordelte seg med 35 millioner kr til rensean-
legg, 7 millioner kr til produksjonsprosesser og 5 millio-
ner kr til uspesifiserte investeringer.

Bedriftene har fått fastsatt utslippstillatelser med krav om
gjennomføring av tiltak innen fastsatte frister. Selv om
forbedringer er oppnådd, representerer industrien fortsatt
et betydelig forurensningsproblem, både pga. tidligere ut-
slipp og eksisterende. Til dels store overskridelser av ut-
slippstillatelser blir også jevnlig avslørt ved utslippskon-
troller. Vedlikehold og drift av renseinnretninger er i
mange tilfelle dårlig eller tilpasses ikke endringer i pro-
duksjonen.

Bergverksdrift

Spesielt den kis-baserte gruvevirksomhet kan gi tung-
metallforurensninger i vassdrag. Kis er svovelholdige
mineraler.

Dagens driftsformer utnytter malmens metallinnhold
bedre enn tidligere. Avfall fra moderne oppredningspro-
sesser er finmalt sand med lavt metallinnhold. Dette kan
forårsake nedslamming av vassdrag, mens tungmetall-
belastningen er relativt liten.

Ofte er dagens forurensningssituasjon i gruveområder et
resultat av tungmetalltilførsler fra gamle bergvelter med

Tabell 10.16. Transport av kobber (Cu), sink (Zn) (tonn)
og kadmium (Cd) (kg) fra gruveområder til nærmeste
vassdrag Transport of Cu and Zn (tons) and Cd (kg) from
mining areas to the nearest watercourse

Gruve
Mine

Vassdrag
Water-
course

Cu	 Zn Cd
kg/år
kg/
year

tonn/år
tons/year

Killingdal** Gaula 4 25
Kjøli* Gaula 3 <1

Rostvangen* Glomma 1 1
Kongens* Glomma 2 16 16
Storvarts* Glomma 2 7 13
Foldal verk Glomma 7 25

Dragset* Orkla 2 2 6
Undal* Orkla <1 1 3
Kvikne* Orkla 1 <1 1
Lokken** Orkla 42 54 200

Sulitjelma Sjonstå 40 37

Skorovas* Namsen 5 11

Bleikvassli Rossåga 1 4

* Nedlagt Closed **Nedlagt i 1987 Closed 1987

Kilde/Source: SFT.



Saugbruks-
foreningen 	
Borregaard 	
Greaker 	
Tofte
Industrier 	
Hunsf os
Fabrikker 	

ca. 150
	

Tista/Iddef jorden
ca. 470
	

Glomma/Singlef jorden
ca. 150
	

Glomma/Singlef jorden

ca. 1750	 Ytre Oslofjord

ca. 150	 Nedre Otra/Kristian-
sandsfjorden

10. VANN	 215

høyt restinnhold av kiselmineraler, vann fra gruverom
og avrenning fra gamle deponier for avfall fra oppred-
ningsverk.

Tabell 10.17. Antatte utslipp til vann av organisk bundet
klor fra celluloseblekerier. Tonn Cl/år Estimated emissi-
ons to water of combined available chlorine residuals from
bleaching of chemical pulp. Tons Cl/year

Ved forvitringsprosesser dannes svovelsyre som løser ut
tungmetaller fra malmen. Når surt, metallholdig avløps-
vann fra gruver avsyres, f. eks. ved fortynning nedover i
et vassdrag, vil metallioner felles ut. Utfelling av jern gir
et karakteristisk rødbrunt belegg (oker—utfelling).   

Fabrikk
Factory

Mengde
Amount

Resipient
Recipient

Høyt metallinnhold i vann kan ha skadelige virkninger
på fisk og bunnfauna. Tabell 10.16 viser utslipp av noen
tungmetaller fra gruver.

Produksjon av næringsmidler

Eksempler på bedrifter innen denne gruppen er meierier,
slakterier, potetbearbeidende industri, kjøtt— og grønn-
sakkonserves— og fiskeforedlingsbedrifter, bryggerier, mi-
neralvannfabrikker m.m.

Utslippene fra næringsmiddelproduksjon består stort sett
av organisk stoff og næringssalter. Utslipp av lett nedbryt-
bart organisk stoff kan føre til oksygensvikt i svake resipi-
enter, og utslipp av næringssalter kan føre til uønsket al-
gevekst.

Tre firmaer innen potetindustrien ble i første halvår av
1987 anmeldt av Statens forurensningstilsyn for utslipp
av fosfor til Mjøsa og Glomma.

Treforedling

Treforedlingsindustrien har et stort forbruk av vann, og
produksjonsprosessene medfører store utslipp til vass-
drag og sjø av fiber og bark, samt oppløst organisk mate-
riale og diverse kjemikalier.

Fra 1972 til 1983 har utslippene av fiber og løst organisk
materiale fra treforedlingsindustrien sunket med om lag
75 prosent (figur 10.17). Nedgangen skyldes nesten ute-
lukkende reduksjon av utslipp fra celluloseproduksjonen.
Utslippsmengdene er her redusert med over 85 prosent i
denne perioden. Dette skyldes blant annet bedrede rense-
tiltak, endringer i produksjonsprosesser og at gamle og
umoderne anlegg er lagt ned og erstattet av nye bedrifter.
Produksjon av cellulose er imidlertid fortsatt den største
forurensningskilden innen treforedlingsindustrien.

Utslipp fra blekeprosesser (kjemisk behandling av cellu-
lose som skal brukes i papirproduksjon) til vann er et
spesielt problem. Virkningene av blekeriutslipp er ikke
fullt ut kjent, men det er grunn til å tro at utslippene kan
ha store skadevirkninger. Tabell 10.17 viser utslipp av
totalt organisk bundet klor fra celluloseblekerier.

De klorerte forbindelsene som oppstår i prosessen, er
mangeartede, og mengdene av de forskjellige komponen-
ter varierer. Noen klorerte organiske forbindelser har lang
nedbrytingstid i naturen og kan opptas i forskjellige dyre-
organismer, f.eks. fisk. Akkumulering av klororganiske
forbindelser i fiskekjøtt og —lever er registrert i fisk fanget
i Iddefjorden og nedre Otra. Noen forbindelser er påvist
å ha mutagene effekter på visse organismer (bakterier) i
laboratorieforsøk. Blekeriutslippene inneholder også mye
klorider, klorat, natrium og svovel.

Treforedlingsindustrien var tidligere en betydelig kilde til
kvikksølvforurensning bl.a. i Grenlandsfjordene, Mjøsa

Kilde' Source: SFT.

og Tyrifjorden. Bruk av kvikksølv innen treforedling ble
forbudt i 1970. Kvikksølv lagret i sedimenter lekker imid-
lertid ennå ut i vannmassene og forurenser vann og or-
ganismer.

Aluminiumsindustri

Norge er i verdenssammenheng en stor produsent av pri-
mæraluminium. Det alvorligste forurensningsmaterialet
i utslipp til vann fra aluminiumsindustrien er tjærestoffer
(PAH). Enkelte tjærestoffer anses d være svært miljøgifti-
ge. Avløpsvannet inneholder også sulfater og fluorider.
Disse stoffene antas å ha liten betydning ved utslipp til
sj øresipienter.

Utslippene til vann kommer fra renseanlegg for røyk-
gassene (våtvaskere). Rensing av avløpsvannet før ut-
slipp blir foreløpig ikke foretatt.

Forurensningsmyndighetene mener imidlertid at utslip-
pene til luft har større konsekvenser enn utslippene til
vann. Tiltak mot luftforurensning har derfor vært priori-
tert.

Tabell 10.18 gir eksempler på PAH—utslipp til vann fra
to aluminiumsverk.

Samlede årlige utslipp av PAH (inkludert utslipp fra an-
nen industri) er i størrelsesorden 100-200 tonn.

Ferrolegeringsindustrien

De fleste ferrolegeringsverkene har små utslipp til vann,
bortsett fra noe kjølevann. De tre mangansmelteverkene
har imidlertid lukkede ovner med rensing av røykgassene
i våtvasker. Vaskevannet fra våtvaskerne renses nå i ren-
seanlegg, og utslippene av tungmetallrester fra malmen
og PAH fra karbonmaterialer er betydelig redusert.

Tabell 10.19 viser omtrentlige utslipp av PAH til vann fra
noen jern— og ferrolegeringsverk.
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Figur 10.17. Utslipp til vann av fiber og løst organisk stoff fra treforedlingsindustri. 1972-1983. 1 000 tonn tørrvekt
Emission to water of fibre and dissolved organic matter from manufacturing of pulp and paper. 1972-1983. 1 000 tons
dry weight
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Kilde: SSB, Ressursregnskap for skog Source: CBS, Forest Accounts.

Oljeraffinerier

Avløpsvannet fra oljeraffinerier inneholder bl.a. olje, fe-
nol, sulfid og ammoniakk. Raffineriene er pålagt høygra-
dig rensing av avløpsvannet. Det er foreløpig ikke regis-
trert miljøgiftvirkninger av særlig betydning som følge av
regulære raffineriutslipp, men enkelte utslipp etter uhell
ved lasting og lossing av båter har ført til lokale oljeska-
der i strandsonen.

Petrokjemisk industri

Den petrokjemiske industrien i Norge er konsentrert i
Bamble og fremstiller og videreforedler kjemiske produk-
ter fra olje og gass.

Alle petrokjemianlegg har høygradig rensing av avløps-
vannet, og utslippene er meget små sammenlignet med
de øvrige utslippene til Grenlandsfjordene. Kjølevanns-
utslippene er relativt store, men det er til nå ikke regis-
trert negative effekter som følge av disse utslippene.

Kjemisk industri

Den kjemiske industrien omfatter en rekke forskjellige
bedrifter som varierer både i størrelse, produksjon og ut-
slippsforhold.

Fra kunstgjødselfabrikkene utgjør næringssaltene de
største og mest forurensende utslipp til vann. Reduksjon
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Tabell 10.18. Eksempler på omtrentlige utslipp til vann
av PAH, KPAH og Benzo(a)pyren (B(a)P) fra to alumi-
niumsverk. Tonn pr. dr Examples ofapproximate emissi-
ons to water of PAH, KPAH 1 and benzo(a)pyrene (B(a)P)
from two aluminium factories. Tons per year

Bedrift/Ar
Establishment/
	

PAH	 KPAH	 B(a)P)
Year

Mosjøen
Aluminiumsverk

1977-78 	 10-70 (1)5-10 (0,1)0,5-1,5
1983-84 	 3-13 0,5-2 0,2-0,5

Lista
Aluminiumsverk

1981-82 	 8 - 15 2 - 3 0,5 - 1
1983-84 	 2- 8 0,5 - 2 0,1 - 0,2

1) KPAH = sum av kreftfremkallende PAH KPAH = sum
of carcinogenous PAH.

Kildel Source: SFT, 1986c.

Tabell 10.19. Eksempler på omtrentlige utslipp til vann
av PAH, KPAH og benzo(a)pyren (B(a)P) fra noen jern-
og ferrolegeringsverk. Tonn pr. år Examples of emissions
of PAH, KPAH and benzo(a)pyrene (B(a)P) from some
iron- and ferro-alloy-factories. Tons per year

Bedrift/Ar
Establishment/
Year

PAH KPAH B(a)P

Norsk Jernverk
1980-85 	 (10)30-60 (4)6-11 (1)2-4

PEA (Elkem)

1983-84 	 3-10

Sauda Smelteverk

	

1982-84 	

øye Smelteverk

	

1984-85 	

0,5-	 1

0,2-0,3

0,2-0,3

0,01

0,05-0,1

<0,01

Kildel Source: SFT, 1986c.

i næringssaltutslippene har vesentlig skjedd ved bedrift-
sinterne tiltak.

Andre utslipp av spesiell betydning er tungmetaller og
klorerte hydrokarboner. Bruk av kvikksølv har medfort
betydelige utslipp, som fremdeles utgjør et alvorlig for-
urensningsproblem, f eks. i Grenlandsområdet. Effektive
renseanlegg og omlegging av prosessene har imidlertid
redusert utslippene med 90-99 prosent i forhold til tid-
ligere i enkelte bedrifter.

Utslipp av klorerte hydrokarboner er også betydelig redu-
sert. Dette har bl.a. skjedd ved prosessomlegginger med
sikte på å unngå at slike forbindelser dannes.

Galvanoteknisk industri

Bedrifter som arbeider med kjemiske og elektrolytiske
prosesser i forbindelse med overflatebehandling av me-
taller, kalles galvanoteknisk industri.

Metaller som ofte forekommmer i utslippene fra galvano-
tekniske prosesser er sink, nikkel, krom, kobber, tinn,
jern og aluminium. Avløpsvannet fra denne industrien
inneholder også cyanider, mineralsyrer (salt-, svovel- og
salpetersyre) og organiske forbindelser.

Bedrifter innen galvanoteknisk industri har i dag renseut-
styr for avløpsvann. Driftsundersøkelser har imidlertid
vist at galvanoindustriens renseanlegg fungerer dårlig.
Om lag 50 prosent av anleggene overskred ett eller flere
av de pålagte rensekrav (Indrens, 1983).

Oljeutslipp

Skadevirkninger av oljesøl i havet vil være avhengig av
lokalitet, årstid, oljetype og hvor mye som slippes ut.
Bortsett fra skader ved tilsøling som følge av direkte kon-
takt med olje, er det spesielt de aromatiske hydrokarbon-
forbindelsene i oljen som er giftige og skadelige for mari-
ne organismer.

Man skiller mellom akutte og langsiktige virkninger av
oljeforurensning. De akutte skadevirkningene er bl.a. ska-
der på/tilsoling av sjøfugl, rekreasjonsområder, havne-
og kaianlegg, båter og fiskeredskaper, fiskeegg og -yngel.
Langsiktige virkninger av oljeforurensning på plante-
plankton, fisk og økosystemet, hvor organismer utsettes
for lave konsentrasjoner over tid, er mer usikre.

11986 var det en økning i antall meldinger om akutt for-
urensning i forhold til tidligere år. Økningen gjelder små
utslipp (0-5 tonn) og utslippskildene synes hovedsakelig
å være skip. De mest utsatte områdene er de sørlige deler
av Vestlandet. Det var i 1986 bare ett større utslipp ( >
50 tonn). Dette stammet fra et rørledningsbrudd på bri-
tisk sokkel. Utslippet forårsaket minimale miljøskader.
Et oljeutslipp på Finnmarkskysten i januar 1986 førte til
omfattende sjofuglskader (SFT, 1987b). Tabell 10.20 vi-
ser innrapporterte utslipp i årene 1985 og 1986 fordelt på
kilder og størrelse av utslippene. Av de 41 utslippene fra
landbasert virksomhet i 1986 gikk 22 til sjø og 19 til fersk-
vannsforkomster.

Ved produksjon av olje slippes det ut en del olje til sjøen
ved boring og ved produksjonsuhell og søl. Det totale ol-
jeutslippet fra plattformer på norsk kontinentalsokkel i
1986 var på 2 473 tonn. Dette var en reduksjon på om lag
30 prosent i forhold til utslippet i 1985, som var på 3 490
tonn. Det største utslippet i forbindelse med borevirk-
somhet i 1986 kom fra Statfjordfeltet, hvor det ble boret
17 brønner med et samlet oljeutslipp på 1 377 tonn.

Figur 10.18 viser oljeutslippene fra offshorevirksomhet i
perioden 1981-1986. Nedgangen fra 1985 til 1986 skyldes
reduksjon i utslippene i forbindelse med boring med olje-
basert slam. 11985 og 1986 ble det boret hhv. 33 og 32
brønner med oljebasert slam.
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Tabell 10.20. Antall innrapporterte utslipp av olje etter størrelsesorden og kilder. 1985 og 1986 Number of reported
emissions of oil. Order of magnitude and sources. 1985 and 1986

Størrelsesgrupper Emission size groups Tonn Tons

Kilde	 Source
I alt Total 0-5 5-10 10-50 > 50
1985 1986 1985 1986 1985 1986 1985 1986 1985 1986

I alt	 Total 	 92 148 77 127 7 14 4 6 4 1

Landbasert Landbased 	 44 41 34 33 4 6 4 2 2 -
Skip	 Ships 	 46 90 43 84 2 6 - - 1 -
Offshore 2 17 10 1 2 4 1 1

Kilde/Source: SFT, 1987b.

Oljevern

Enhver virksomhet som driver med boring, produksjon
transport, lagring eller bearbeiding av olje, innebærer en
risiko for uhell som kan føre til akutte oljeutslipp av va-
rierende omfang. Oljevernet har som oppgave å begrense
skadevirkningene av slike uhell.

Ansvaret for landets oljevernberedskap er delt mellom
private, kommunene og staten. Den private beredskap
som industrien og oljeselskapene på land har bygd opp,
inngår som en viktig del av den kommunale beredskap.

Figur 10.18. Utslipp av olje fra offshorevirksomhet.
1981-1986. Tonn Emissions from offshore operations.
1981-1986. Tons

1981	 1982	 1983	 1984	 1985	 1986

Kilde/Source: SFT, 1987c.

Forurensningsloven, som nå har avløst oljevernloven,
har ikke endret denne tredelingen av ansvaret for landets
oljevernberedskap.

Målsettingen med oljevernberedskapen er å redusere ska-
devirkningene ved oljesøl, i første rekke ved å samle opp
mest mulig olje med mekaniske oppsamlingssystemer.
Av miljøhensyn er det ført en restriktiv politikk når det
gjelder bruk av kjemiske bekjempningsmidler, såkalte
dispergeringsmidler (SFT, 1984).

Operatørenes beredskap. Operatørene på den norske
kontinentalsokkel har organisert sin virksomhet gjennom
Norsk Oljevemforening for Operatørselskaper (NOF0).
NOFO har et beredskapsopplegg som er etablert av ope-
ratørselskapene i fellesskap, for å dekke de krav til olje-
vern som er pålagt av myndighetene.

Det kommunale/interkommunale oljevern. Kysten er delt
inn i 52 interkommunale beredskapsområder, som om-
fatter mer enn 300 kommuner. For beredskapsområdene
skal det utarbeides beredskapsplaner, som skal godkjen-
nes av Statens forurensningstilsyn. Kommunene skal hol-
de i beredskap personell og materiell som tilfredsstiller
krav til sikring mot oljeskader, som kan inntreffe i kom-
munens område. Som oftest vil det dreie seg om å be-
kjempe mindre utslipp som følge av transport, lagring og
bruk av olje.

Det statlige oljevern. Det statlige oljevern skal primært tre
støttende til når et oljeutslipp er av et slikt omfang at den
kommunale/interkommunale beredskap ikke makter
oppgaven alene, f eks. når olje fra et tankskiphavari eller
ukontrollert utslipp (blowout) truer kysten. Det er oppret-
tet tolv utstyrsdepoter på viktige steder langs langs kysten
(figur 10.19). Ved alle depoter finnes statlige depotstyr-
ker.

10.6 OVERVÅKNING AV VANNKVALITETEN

Det statlige programmet for overvåkning av forurens-
ningsforholdene i vassdrag, grunnvann, fjorder og hav-
områder ble startet i 1980. Målsetningen med program-
met er å gi informasjon om utviklingen av forurensnings-
situasjonen, registrere virkningen av iverksatte tiltak og
danne grunnlag for vurdering av nye tiltak. Overvåknin-
gen er tiltaksrettet, og innsatsen rettes mot områder hvor
forurensningssituasjonen anses som alvorlig. Tabell
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Figur 10.19. Statlige depoter for oljevernutstyr State de-
pots for oil protection equipment

Tabell 10.21. Lokaliteter som inngår i overvåkningspro-
grammet for vannforurensninger pr. 1. januar 1987 Loca-
lities covered by the State Monitoring Program on water
pollution per 1 January 1987

Vassdrag Watercourse:

Haldenvassdraget
Vannsjø og Hobølvassdraget
Gjersjøen
Øyern
Vorma og Glåma i Akershus
Nitelva og Leira
Folla
Øvre Glåma
Storsjøen i Rendalen
Gudbrandsdalslägen
Hunnselva
Mjøsa
Begnavassdraget
Tyrifjorden og Steinsfjorden
Otra
Figgjovassdraget
Orkla
Sulitjelmavassdraget

Fjorder Fjords:

Iddef jorden
Indre Oslofjord
Drammensfjorden
Grenlandsfjordene i Telemark
K ris tiansandsfj orden
Fedafjorden
Fjordområdene ved Egersund
Sørfjorden og Hardangerfjorden

Kilde' Source: SFT, 1986a.

10.21 viser lokaliteter som inngikk i de ulike delene av
overvåkningsprogrammet for vannforurensninger pr. 1.
januar 1987.

Finansieringen av overvåkningsprogrammet skjer i ho-
vedsak over statsbudsjettet med SFT som ansvarlig for
gjennomføringen. Den praktiske, faglige gjennomførin-
gen av overvåkningen av vannforurensninger utføres av
følgende institusjoner:

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norges geologiske undersøkelser (NGU)
Direktoratet for naturforvaltning (DN)
Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt (FHI)

10.7 VANNKVALITET I ELVER

Elvene Orkla og Otra er valgt som eksempler på vannkva-
litet i elver. I Orkla er forurensning med tungmetaller det
viktigste problemet, mens Otra har forsuring og forurens-
ning med organiske miljøgifter som hovedproblem.

Orkla

Det sentrale forurensningsproblemet i Orkla er belastning
med tungmetaller. Bortsett fra dette er vannkvaliteten i
Orkla meget god, og elva er en av Norges betydeligste lak-
se- og sjøaureelver regnet i oppfisket kvantum pr. sesong.

Tungmetallene stammer fra nedlagt og igangværende gru-
veindustri. Det er spesielt konsentrasjonene av jern, kob-
ber og sink som er høye. Konsekvensene er redusert plan-
tevekst i vannet og mindre produksjon av næringsdyr for
fisk nedenfor utslippsstedene.

Figur 10.20 viser forskjellen i konsentrasjon av jern (Fe),
bly (Pb), sink (Zn), kobber (Cu) og kadmium (Cd) på
målestasjoner henholdsvis ovenfor (Meldal) og nedenfor
(Vormstad) det viktigste tungmetallutslippet til Orkla.
Figur 10.20 viser også at i løpet av perioden 1980 til 1986
har belastningen med tungmetaller fra gruveindustrien
avtatt betydelig p.g.a. gjennomførte rensetiltak. Produk-
sjonen av bunndyr ser ut til å ha økt ettersom utslippene
ble redusert (se figur 10.21).,

Otra

Otra, som ligger i Agderfylkene, har fra naturens side io-
nefattig, svakt surt vann. Nedslagsfeltet ligger i et område
som har svært sur nedbør og berggrunnen i de nedre dele-
ne av nedslagsfeltet har liten evne til å nøytralisere van-
net før det når elva. I tillegg forsterker kraftverksoverfø-
ringer og utslipp av syre og sulfitt fra treforedlingsindu-
strien forsuringen av vassdraget. Vannet er spesielt surt i
perioder med lav vannføring.

Otra var tidligere en god lakseelv. Laksebestanden er i
dag nærmest utryddet på grunn av forsuringen, men elva
har fortsatt en god ørretbestand på strekningene opp-
strøms industriutslippene.

Otra er også påvirket av organisk forurensning i form av
løste organiske stoffer og klororganiske forbindelser fra
industrien. De løste organiske stoffene gir betydelig sopp-
vekst som er til sjenanse for rekreasjon, mens de Idororga-
niske stoffene kan være toksiske.



220	 10. VANN

Figur 10.20. Årsmiddelkonsentrasjon av Fe, Pb, Zn, Cu og Cd på to målestasjoner i Orkla. 1980-1986 Annual mean
concentration of Fe, Pb, Zn, Cu and Cd at two monitoring stations in the river Orkla. 1980-1986
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Tabell 10.22. Hydrologiske og morfometriske data fra Tyrifjorden og Steinsfjorden Hydrological and morphometrical
data from lake Tyrifjorden and lake Steinsjorden

Tyrifjorden	 Steinsfjorden

Areal nedbørfelt Area of drainage net (km2) 	 9808	 63,7
Areal innsjøoverflate eksklusive øyer
Area of lake surface exclusive islands (km2) 	 121,3	 13,9
Største dyp Maximum depth (m)	 295	 22
Midlere dyp Mean depth (m)	 114	 10,2
Volum Volume (10 6 m3 )	 13830	 142
Teoretisk oppholdstid Theoretical water renewal time (år years)  	 2,7	 4,6

Kilde/Source: NIVA, 1986a.
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Figur 10.21. Totalt antall bunndyr på to målestasjoner i
Orkla. 1980- 1986 Total number of benthos at two monito
ring stations in the river Orkla. 1980-1986

Totalt antall bunndyr pr. prove
Total number of benthos per sample

Figur 10.22 viser at pH-verdien i Otra avtar fra ca. 6,0 -
6,5 i den øvre delen av vassdraget til ca. 5,0 - 5,5 i den
nedre delen. Fra 1981 til 1986 har pH-verdiene vist en
synkende tendens i de nedre delene av elva. Resten av
vassdraget har hatt små endringer i pH i denne perioden
(NIVA, 1987b).

Det vanlige monsteret i forsurede vassdrag i Norge er at
pH-verdiene er svært lave i de øvre og høyereliggende
delene av vassdraget hvor løsmassedekket er sparsomt
slik at nedbøren får liten kontakt med jordsmonnet for
vannet kommer ut i vassdraget, og at pH-verdien stiger
ettersom løsmassene blir mektigere og påvirkningene fra
landbruk og befolkning øker. I Otravassdraget er de geo-
logiske forholdene gunstigst i områdene rundt de ovre
delene av vassdraget. I tillegg kommer syretilførselen fra
industrien til de nedre delene av vassdraget.

10.8 VANNKVALITET I INNSJØER

Innsjøene Tyrifjorden, Steinsfjorden, Vansjø, Mjøsa og
Gjersjøen er valgt som eksempler på vannkvalitet i inn-
sjøer. Felles for alle innsjøene er at vannkvaliteten reflek-
terer at innsjøene er utsatte for eutrofiering.

Tyrifjorden og Steinsfjorden

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Kilde/Source NIVA, 1987a.

Figur 10.22. Årsmiddelverdier, minimums- og maksimumsverdi for pH på målestasjoner i Otra. 1986 Annual mean
value, maximumvalue and minimumvalue of pH in the river Otra. 1986

Tyrifjorden og Steinsfjorden i Buskerud er skilt fra hver-
andre bare med en vegfylling over et smalt sund og det
skjer vannutveksling mellom innsjøene. Likevel er inn-
sjøene svært forskjellige og kontrastene kan belyse mer
almengyldige forskjeller mellom to ulike innsjøtyper.
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Tyrifjorden er en stor, dyp innsjø med stort nedslagsfelt,
mens Steinsfjorden er en liten, relativ grunn innsjø med
lite nedslagsfelt (se tabell 10.22).

Geologisk ligger innsjøene i utkanten av Oslofeltet og spe-
sielt rundt Steinsfjorden er det mye kalkrike kambro-silur
bergarter.

I områdene rundt Tyrifjorden bor det rundt 32 000 men-
nesker, mens det lokalt rundt Steinsfjorden bor ca. 2 000
mennesker. Det er knyttet betydelige interesser til begge
innsjøene når det gjelder rekreasjon, fiske og krepse-
fangst. Steinsfjorden har Norges rikeste krepsebestand,
mens Tyrifjorden er kjent for svært storvokst ørret. Tyri-
fjorden har også stor betydning som drikkevannskilde.

Belastning med næringssalter fra sanitæravløp og som
avrenning fra jordbruket er de viktigste forurensningskil-
dene i begge innsjøene. En sammenlikning av eutrofie-
ringssituasjonen viser at Steinsfjorden er betydelig mer
eutrofiert enn Tyrifjorden. Det store vannvolumet i Tyri-
fjorden gjør at innsjøen greier å ta imot store tilførsler av
næringssalter uten å komme ut av økologisk likevekt. Det
er bare i overflatelaget (ned til 10 meters dyp) at sympto-
mer på eutrofiering i det hele tatt er synlige, og selv her
er symptomene svake sammenliknet med Steinsfjorden.
Steinsfjorden klassifiseres som en middel næringsrik (me-
sotrof) innsjø, og viser eutrofieringstegn som redusert
oksygeninnhold mot bunnen når innsjøen er skilctet, og
høy pH-verdi p.g.a. stor primærproduksjon i vekstseson-
gen.

Eutrofitilstanden i Steinsfjorden påvirkes også sterkt av
bestanden av undervannsplanten vasspest (Elodea cana-
densis) som i 1985 dekket et areal som tilsvarer ca. 1/4
av innsjøens overflateareal. Friske bestander av vasspest
konkurrerer med algene om næringsstoffer og gir innsjø-
en et mindre eutroft preg ved at konsentrasjonen av fos-
for (som er begrensende for algeveksten) avtar ute i vann-
massene. Når vasspesten dør og råtner frigjøres det imid-
lertid store mengder fosfor til vannmassene og algemeng-
den øker. Det antas at endringer i vasspestbestanden kan
forklare utviklingen i fosforinnhold og algevolum i
Steinsfjorden fra 1980 til 1983 (se figur 10.23). Bortsett
fra dette har det vært en svak forbedring i eutrofieringssi-
tuasjonen i begge innsjøene i 1980-årene.

Fram til 1970 var tilførslene av kvikksølv fra trefored-
lingsindustrien stor til Tyrifjorden. Miljøgiften ble opp-
konsentrert i næringskjedene og skapte problemer med
svært høye konsentrasjoner spesielt i fiskespisende rov-
fisk. Det ligger fortsatt et reservoar av kvikksølv i innsjø-
sedimentene, og selv om konsentrasjonen av kvikksølv i
dag stort sett er lav i fisk fra Tyrifjorden, finnes det fort-
satt ørret og gjedde hvor konsentrasjonen overstiger
WHO's grense for konsumfisk.

Vansjo i Østfold er en relativt grunn innsjø med svært
uregelmessig utforming med mange øyer og grunne tersk-
ler mellom bassengene. Store deler av nedbørfeltet ligger
under marin grense og erosjon av løsmassene har stor
betydning for vannkvaliteten i innsjøen. Dessuten er
arealene rundt Vansjø enten intensive jordbruksområder
eller tettbygde områder. Dette gir betydelige tilførsler av
plantenæringsstoffene fosfor og nitrogen i avrenning fra
jordbruket og i kloakk fra boligbebyggelse.

Fra 1960 til 1980 ble Vansjø stadig mer produktiv og alge-
veksten i vannmassene økte. Dette var spesielt uheldig

fordi innsjøen brukes som drikkevannskilde for ca.
50 000 personer i tilgrensende kommuner.

De siste årene har det vært små endringer i vannkvalite-
ten i Vansjø, men en svak tendens til nedgang i algemeng-
den målt som klorofyll a (se figur 10.24). Dette indikerer
at de forurensningsbegrensende tiltakene har begynt d gi
positive effekter. Algesamfunnet domineres fortsatt av
middels næringskrevende algegrupper. Figur 10.24 viser
verdiene for utvalgte eutrofieringsparametre i Vansjø fra
perioden 1980 til 1986. Tallene tyder på at utviklingen i
fosforbelastning til innsjøen har vært mer gunstig enn til-
svarende utvikling for nitrogen. Nitrogenbelastningen i
Vansjø er alvorligere enn fosforbelastningen sett i forhold
til normalverdier for nitrogen og fosfor.

Mjøsa ligger i Oppland og Hedmark fylker og er Norges
største innsjø. Det bor ca. 200 000 personer i nedbørfeltet
til Mjøsa. 150 000 av disse bor i innsjoens umiddelbare
nærhet, hovedsakelig i byene Hamar, Lillehammer og
Gjøvik. Mjøsa er drikkevannskilde for ca. 55 000 perso-
ner. Rundt innsjøen ligger dessuten et av de beste jord-
bruksområdene i Norge.

Fra midten av 1950-tallet gjennomgikk Mjøsa en markert
eutrofiering på grunn av økte tilførsler av fosfor og nitro-
gen fra kloakkvann, jordbruksvirksomhet og industriut-
slipp. De ulike tilførslene resulterte i stor algevekst i
vannmassene og hygieniske problemer for drikkevanns-
forsyningen.

Figur 10.25. Primærproduksjonen på målestasjonen
Skreia i Mjøsa. 1975-1985. gC/m  2 å  Primary production
at the monitoring station Skreia in lake Mjøsa. 1975-
1985. gC/m 2 year
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Figur 10.23. Eutrofieringssituasjonen i Tyrifjorden og Steinsfjorden 1978-1985 Eutrophication in lake Tyrifjorden and
lake Steinsfjorden. 1978-1985
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Figur 10.24. Eutrofieringssituasjonen i Vansjø. 1980-1986 Eutrophication in lake Vansjo. 1980 -1986

Total fosfor Total phosphorus Total nitrogen Tote/ nitrogen

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

o 5 10 	 15
Ala /

20 0 	 200 400 	 600
/ I

800 1000 1200

Siktedyp Secchi disk transparency Klorofyll a. Chlorophyll a

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

0	 .5	 1.0	 1.5	 2.0	 2,5 	 3.0
	

2.5
	

5.0 	 7.5
	

10.0
	

12.5
	

15.0
Meter Meters 	 „ug / I

Kilde/Source: SFT, 1987d.

1 1973 ble det satt i verk omfattende tiltak for å redusere
forurensningstilførslene til Mjøsa. Under Mjøsaksjonen
1976 til 1981 ble det bygget en rekke nye avløpsrensean-
legg, det ble skiftet ut og lagt nye avløpsledninger og ut-
slippene fra industri, jordbruk og spredt bebyggelse ble
redusert.

Mjøsaksjonen stanset den uheldige eutrofieringen og
vannkvaliteten forbedret seg betydelig fra 1977 til 1982.
Senere har denne utviklingen stanset opp og forholdene
har gradvis forverret seg igjen. Størrelsen på produksjo-
nen av alger (primærproduksjonen) er en god indikator
på eutrofieringsgraden i en innsjø. I Mjøsa var primær-
produksjonen på ca. 100 g karbon (C)/m 2 år i 1975. I
1980 var tilsvarende tall helt nede på ca. 20 g C/m 2 år.
Dette er et akseptabelt nivå. 1 1985 var primærproduksjo-

nen over 60 g C/m 2 dr, noe som må betraktes som en
betenkelig utvikling (se figur 10.25).

Sommeren og høsten 1985 inneholdt Mjøsa så mye kise-
lalger at vannet ble uklart og fikk en gulgrønn farge. Alge-
ne skapte problemer med filtre som grodde igjen i vann-
verk og var til sjenanse for bading og annen rekreasjon
ved innsjøen (tilsoling av båter og fiskegarn). Bakterie-
innholdet i vannet var også betydelig, og tydet på fekal
forurensning.

Overgjødslingen i Mjøsa er mest utpreget i nedbørrike
perioder med stor vanntilførsel fra nærområdene. Dette
tyder på sammenheng med økt arealavrenning fra land-
bruket og overbelastet avløpsnett i regnrike perioder (NI-
VA, 1986b).
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Figur 10.26. Eutrofiutviklingen i Mjøsa 1900-1985 Eutrophication in lake Mjøsa 1900- 1985

Figur 10.27. Teoretisk beregnet fosforbudsjett for Mjøsa. 1985 Theoretical phosphorus budget for lake Mjosa. 1985
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Kilde/Source: NIVA, 1986b.

Utviklingen de siste årene har vist at Mjøsaksjonen må
følges opp for at Mjøsa ikke skal falle tilbake til den kritis-
ke situasjonen som eksisterte i begynnelsen av 1970-
årene. Figur 10.26 viser hvordan Mjøsa gradvis beveget
seg over i en mer betenkelig eutrofiutvikling i løpet av
1950 og 60-årene og inn i en kritisk tilstand på 1970-tal-
let. Figuren viser også effektene av Mjøsaksjonen fram til
1980.

Beregninger fra 1985 viser at fosfortilførselen til Mjøsa
er på ca. 270 tonn pr. dr. Av dette stammer 180 tonn fra
antropogene kilder hvorav jordbruket står for 98 tonn (se
figur 10.27). Det kreves en ytterligere reduksjon i belast-
ningen fra antropogene kilder med 90-95 tonn fosfor for
å nå en akseptabel belastning på innsjøen (NIVA, 1986b).
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Giersjøen. Vannforsyning er den viktigste brukerinteres-
sen; 40 000 mennesker anvender i dag Gjersjøen som
vannkilde. Gjersjøen har i flere år vært et viktig studie—
og forskningsobjekt, bl.a. i NTNFs eutrofieringsforsk-
ning.

Gjersjøen mottar næringsrikt avløpsvann fra hushold-
ninger og landbruk. Etter 1972 har det ikke vært vesent-
lige reduksjoner i tilførslene. For 1986 er tilførselen bereg-
net til 3.5 tonn fosfor. Tilførslene av nitrogen har økt
jevnt siden 1972, trolig som følge av økt avrenning fra
jordbruksarealer, og ble i 1986 beregnet til 90 tonn. Dar-
lig ledningsnett for kommunalt avløpsvann er den vik-
tigste årsak til at Gjersjøen fortsatt er forurenset med
plantenæringsstoffer og indikatorbakterier for dårlig drik-
kevannshygiene.

Avskjærende spillvannsledninger og bygging av rensean-
legg fra ca. 1970 ga nedgang i tilførte fosformengder i det-
te tidsrommet (figur 10.28). Vårkonsentrasjonen av ni-
trogen har derimot vist økende tendens siden målingene
startet på slutten av 1960-tallet (figur 10.28). Fra 1985 ser
imidlertid også nitrogenkonsentrasjonen ut til d minke.

Tendensen til reduksjon av planteplankton har først vært
observert fra og med 1982. Den forsinkede reaksjonen
(sett i relasjon til reduksjonen i fosfortilførsler) kan skyl-
des flere forhold. En årsak kan være at fosfor har vært
lagret i innsjøsedimentene og gir en kontinuerlig tilbake-
føring av fosfor. Det kan også skyldes den store tetthet
av mort (Rutilus rutilus) i innsjøen i begynnelsen av
1980-årene. Bestanden av mort spiller stor rolle i innsjø-
ens selv-gjødsling (se avsnitt om biomanipulering under
10.1). Morten spiser sediment som den seinere transpor-
terer til de frie vannmassene. I tillegg kontrollerer morten
trolig dyreplanktonsamfunnet gjennom effektiv beiting
og derved indirekte planteplanktonsamfunnet i innsjøen
slik at innsjøen får et mer eutroft preg (høyere algebio-
masse) enn den ville hatt uten denne arten tilstede.

Blågrønnalgen Oscillatoria agardii dominerte plante-
planktonsamfunnet fram til 1982, men ble kraftig redu-
sert fra 1982-85 (se figur 10.29). Utsetting av gjørs (Stizo-

Figur 10.28. Konsentrasjon av fosfor (P) og nitrogen (N)
i Gjersjøen. 1965-1986. mg/m 3 Concentration of P and N
in lake Gjersjoen. 1965 -1986. mg/m3
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Kilde/Source: SFT, 1987d.

stedion lucioperca) i 1982 har ført til etablering av denne
arten i Gjersjøen. En relativ stor mengde abbor (Perca flu-
viatilis) har sammen med gjørsen sannsynligvis resultert
i de meget små mengder av mort som nå finnes i innsjø-
en. Dette har trolig igjen hatt innflytelse på planteplank-
tonsamfunnet og gjort det lettere tilgjengelig for beiting
av dyreplanktonet.

Figur 10.29. Total algebiomasse og andel blågronnalger i Gjersjoen. 1980- 1985. mg/1 og prosent Total biomass ofphyto-
plankton and proportion of bluegreen algae in lake Gjersjoen 1980-1985. mg/I and per cent

Kilde/Source SFT, 1986a.
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Utviklingen av planteplankton har vist en gunstig ten-
dens i de seinere år til tross for fosforbelastningen. Kon-
sentrasjonen av fosfor er fortsatt for høy. Tiltak mot land-
bruksforurensninger samt ytterligere tiltak innenfor den
kommunale sektor, særlig pd ledningsnettet, er nødven-
dig.

10.9 INTERNASJONALE TALL FOR VANNKVALI-
TET I ELVER OG INNSJØER

Tall for vannkvalitet i elver og innsjøer i ulike land er
vanskelige å 'sammenlikne både på grunn av forskjeller i
måleprosedyrer, plassering av målestasjoner og fordi an-
tallet observasjoner som legges til grunn for tallene som
rapporteres til internasjonale organisasjoner varierer.
Tallene som presenteres i dette avsnittet må derfor kun
betraktes som en grov oversikt som antyder størrelsesor-
den pd de forurensningene som omtales. Begge tabellene
i dette avsnittet bygger på data fra OECD's miljøstatis-
tikk-kompendium (OECD, 1987).

Vannkvalitet i elver. Nitrogeninnholdet i de store elvene
i Europa, Nord-Amerika og Japan har okt i perioden 1975
til 1985. Konsentrasjonen av nitrogen varierer fra 100 til
500 pg/1 i de utvalgte elvene i Norden og i Canada til
over 4000 pg/1 i elver som Rhinen, Weser, Guadalquivir
og Donau. Når det gjelder fosfor har konsentrasjonene
stort sett gått noe ned i den samme tidsperioden. Dette
har trolig sammenheng med at fosfor lettere fjernes fra
avløpsvann ved rensing enn nitrogen. Det geografiske
mønsteret er det samme for fosforinnhold som for nitro-
geninnhold med høyest konsentrasjon i elvene i Mellom-
Europa og relativt lave konsentrasjoner i Norden, Cana-
da og Japan (se tabell 10.23).

Innholdet av tungmetallene Pb og Cd har også blitt ve-
sentlig redusert i de fleste av de utvalgte elvene i perioden
1975 til 1985. Elver som Rhinen, Rhone og Clyde har
fremdeles høye konsentrasjoner av disse tungmetallene
(se tabell 10.23).

Vannkvalitet i innsjøer. Innholdet av næringsstoffene fos-
for og nitrogen i utvalgte innsjøer i Europa, Nord-Ameri-
ka og Japan har i likhet med elver i de samme områdene
hatt en reduksjon i konsentrasjonen av fosfor fra 1975 til
1985, mens konsentrasjonen av nitrogen har økt. Mjøsa,
Vættern, Pæijænne og Ontariosjøen skiller seg ut med
total-fosfor verdier på under 15 pg/1, mens f. eks. Ijssel har
total-fosfor konsentrasjon på nesten 300 pg/l. Når det
gjelder total-nitrogen har spesielt Knud Sø, Ijssel og Ka-
sumigaura høye konsentrasjoner (se tabell 10.24).

10.10 VANNKVALITET I FJORDER OG KYSTOM-
RADER

Industrien langs kysten benytter ofte fjorder og kystfar-
vann som resipient for avløpsvann og avfallsprodukter.
Utslipp av forskjellige miljøgifter, som tungmetaller og
visse organiske forbindelser, har fort til at flere fjorder har
sterkt redusert vannkvalitet, forurensningspåvirket dyre-
og planteliv og redusert bruksverdi for f eks. fiske og re-
kreasjon.

Utslipp fra befolkning og landbruk og visse industriut-
slipp har forårsaket overgjødsling, særlig i fjorder med li-
ten vannutskifting. Denne overgjødslingen leder til stor
algevekst, som igjen påvirker oksygenforholdene i fjorde-
nes vannmasser når planterester nedbrytes ved oksygen-
forbrukende prosesser.

Tabell 10.23. Utviklingen i årlig middelkonsentrasjon av næringsstoffer og tungmetaller i utvalgte elver. 1975, 1980
og 1985. pg/1 Trends in annual mean concentration of nutrients and heavy metals in selected rivers. 1975,1980 and 1985.
pg/l

Elv River
Nitrat (NO 3) Fosfat (PO41_ Bly (Pb) Cadmium (Cd)

1975	 1980	 1985 1975	 1980	 1985 1975 1980 1985 1975 1980 1985

Glomma, Norge 	 .. 330 3501 20 171 1,7 0, 1 , 0,2 0,1 1

Dalaälven, Sverige 	 107 136 106 16 23 16 • •

Kymijoki, Finland 	 580 28 30 272 0,3 4 0 , 52,4 <0,1 4 <6,1
Seine, Frankrike 	 4177 5352 .. 26,0 5,4 8,0 1 ,64 1,0 4

Weser, Forbunds-
republikken Tyskland 	 4300 5420 5080 670 530 360 2,0 2,8 _ 0,5 0,5
Po, Italia  	 1350 1630 3280 231 280 220 0,4 0,6 0,2 5 0,1
Rhinen,
Lobit, Nederland 	 3270 3930 4510 720 660 620 22,0 15,0 4,2 2,3 1,6 0,1
Gudenå, Danmark 	 1250 1700 2000 1 300 160 180 1

Gudalquivir, Spania 	 7200 13500 830 860 610 12,1 <0 .,.1 <6;1 <0 .5 .1
Rhone (Port du Scex),
Sveits 519 540 117 102 127 3,4 3,6 ..
Clyde, Storbritannia 	 2600 1850 2160 692 497 319 .. 18,0 8,0 .. 1,1 0,8
Donau, Jugoslavia 	 1700 5800 4,4 30,0 0,2 6,0
Ishikari, Japan 	 5303 90 903 70 1 1,0 5,0 .. <0,1 3

St. Lawrence, Canada 	 230 160 21.02 10 24 6 2 .. 1,0 1,02 <0,1 1,0 1,0 2

Delaware-Trenton, USA 	 880 1080 100 8 130 1 6,0 2,0 3,0 0,9 0,8 0,5

1) 1983.	 4) Ovre verdi Upper level value.	 Kildel Source: OECD, 1987.
2) 1984.	 5) 1977.
3) 1979.
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Tabell 10.24. Utviklingen i årsmiddelkonsentrasjon av fosfor (P) og nitrogen (N) i utvalgte innsjøer. 1975, 1980 og
1985. pg/1 Trends in annual mean concentration of P and N in selected lakes. 1975, 1980 and 1985. pg/1

Innsjø 	Lake

Total fosfor
Total ahosnhorus

Total nitrogen
Total nitrogen

1975 1980 1985 1975 1980 1985

Mjosa, Norge 	 8 8 8 400 420 470
Knud So, Danmark 	 601 50 282 2000 3000 2900
Pæijænne, Finland 	 11 9 103 460 460 4903
Vættern, Sverige 9 9 6 562 625 681
Aydat, Frankrike 53 .. .. 694 .. ..
Ennel, Irland 894 294 324, 270 470 388
Como, Italia 68 78 52 710 800 800
Ijssel, Nederland 	 350 350 290 4025 4385 4140
Alcantara, Spania 3875 25706 .. 1341 5 28645 ..
Constance, Sveits 78 77 657 861 900 9207
Bodensee, Forbundsrep. Tysk! 99 99 71 763 856 875
Zeller See, Østerrike 	 17 18 .. .. .. ..
Ontario, Kanada 22 17 13 283 308 572
Kasumigaura, Japan 	 40 80 707 1200 1000 11007

1) 1976.	 5) 1974.	 Kilde/Source OECD, 1987.
2) 1983.	 6) 1977.
3) 1982.	 7) 1984.
4) Oksidert nitrogen Oxidized nitrogen.

Myndighetene skal etter Forurensningsloven føre tilsyn
med den alminnelige forurensningssituasjonen og med
forurensning fra de enkelte kilder. Forurensningsloven
dekker også all marin forurensning. Denne plikten til
overvåking er også nedfelt i enkelte av de internasjonale
miljøkonvensjoner som Norge har sluttet seg til. Av disse
kan nevnes:

Oslokonvensjonen (1972) — Konvensjon om bekjempelse
av havforurensning ved dumping fra skip og fly.

Londonkonvensjonen (1972) — Overenskomst om be-
kjempelse av havforurensning ved dumping fra skip og
fly.

Pariskonvensjonen (1974) — Konvensjon om bekjempel-
se av havforurensninger ved utslipp fra land.

Oslokonvensjonen er regional (Nordsjøen), og i tillegg til
forbud mot dumping av særlig skadelige stoffer, slår kon-
vensjonen fast at ingen stoffer eller gjenstander må dum-
pes uten godkjennelse av de nasjonale myndigheter.

Londonkonvensjonen er en videreføring av Oslokonven-
sjonen, men har et mer globalt siktemål.

Pariskonvensjonen har som mål å verne det marine miljø
mot forurensninger fra land.

I det følgende omtales vannkvaliteten og effekter av for-
urensningspåvirkning i en del fjorder som inngår i Det
statlige program for forurensningsovervåking. Opplys-
ningene er i det alt vesentligste hentet fra rapporter utgitt
under dette programmet. Miljøgifter og overgjødsling er
de viktigste forurensningsbelastningene i fjorder, og eks-
emplene belyser spesielt disse typene forurensninger i uli-
ke deler av Norge.

Sorfjorden. Sørfjorden har hatt meget store tilførsler av
tungmetaller helt siden sinkverket startet sin virksomhet
i Odda i 1929. De viktigste tungmetallene i utslippene til
denne fjorden er kadmium, bly, kvikksølv og sink. Ut-
slippene har ført til høye konsentrasjoner av disse tung-
metallene i blåskjell, tang, vann og sedimenter i Sørfjor-
den og, som følge av transport av partikler med høyt
metallinnhold, også i deler av Hardangerfjorden. Figur
10.30 viser konsentrasjoner av noen tungmetaller i over-
flatesedimenter i Sørfjorden og Hardangerfjorden.

En betydelig del av utslippene stammer fra gamle deponi-
er, og det er satt igang tiltak for å redusere slik utvasking.
Jarosittutslippene fra Norzink A/S ble i 1986 overført til
fjellhaller. Dette medførte over 90 prosent reduksjon i
tungmetallutslippene (SFT, 1987d).

Undersøkelser pd innhold av tungmetaller i blæretang og
grisetang i Sørfjorden og Hardangerfjorden viser en tyde-
lig gradient fra innerst i Sørfjorden og utover, og særlig
sink og kadmium kan spores langt ut i Hardangerfjorden.

Sørfjorden er også belastet med organiske miljøgifter
(PAH), nitrogentilførsler fra industri og urenset avløps-
vann fra befolkning. Overgjødslingsproblemene er ikke
spesielt iøyenfallende, men dette kan skyldes at høye
metallkonsentrasjoner hemmer algeproduksjonen.

Forurensningssituasjonen i Sørfjorden har ført til restrik-
sjoner både på utøvelse av yrkesfiske, havbruk, sports-
fiske og skjellsanking. Bunnfaunaen innerst i Sørfjorden
er preget av forurensningstolerante arter og artsmang-
foldet er lavt.

Grenlandsfjordene. De indre deler av fjordsystemet i
Grenlandsområdet er viktige resipienter for store og man-
geartede utslipp fra smelteverk, kjemisk industri, trefor-
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Figur 10.30. Konsentrasjon av tungmetaller i overflatesedimenter i Sørfjorden og Hardangerfjorden. ppm Concentrati-
on of heavy metals in surface sediments in Sørfjorden and Hardangerfjorden. ppm
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Figur 10.31. Årlige utslipp til Skienselva og Frierfjorden Annual emissions to the river Skienselva and Frierfjorden
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Figur 10.32. Konsentrasjoner av kvikksølv (Hg) og noen klorerte hydrokarboner i lever og muskel av torsk fra Frier-
fjorden. 1970- 1986. ppm Concentration of Hg and some chlorinated hydrocarbons in liver and muscle of cod from Frier-
fjorden. 1970-1986. ppm
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edlingsindustri og kommunale avløp. Figur 10.31 viser
utslippsmengder av forskjellige stoffer til Skienselva og
Frierfjorden. I Frierfjorden har det høye innholdet av
miljøgifter begrenset bruken av fisken. Bruken av fjorden
som rekreasjonsområde er også innskrenket. Figur 10.32
viser konsentrasjoner av kvikksølv og noen klorerte hyd-
rokarboner i lever og muskel av torsk fra Frierfjorden.

Fjordsystemet mottar store mengder organisk materiale
fra treforedlingsindustri og kommunalt avløpsvann. Lan-
ge perioder med råttent dypvann er vanlig i Frierfjorden.
Undersøkelser har vist at slike tilstander begynte å gjøre
seg gjeldende allerede for 100 år siden, samtidig med sto-
re etableringer av industri og befolkning i området (NI-
VA, 1986d). En terskel ved Brevik med største dyp på 23
meter er et vesentlig hinder for utskiftingen av dypvannet
i Frierfjorden.

Fosfor— og nitrogenforbindelser tilføres fjordsystemet fra
kunstgjødselfabrikken på Herøya og fra befolkning og gir
seg utslag i overgjødslingssymptomer.

Miljøgiftforurensningene stammer hovedsakelig fra indu-
stri. Norsk Hydros magnesiumfabrikk er den største kil-
den til klorerte organiske forbindelser. Det er også betyde-
lige utslipp av polysykliske aromatiske hydrokarboner
(PAH) fra Elkem (PEA).

Kvikksølvforurensningen nå skyldes i hovedsak at tid-
ligere utslipp fra bl.a. treforedlingsbedrifter og kjemisk
industri fremdeles påvirker omgivelsene ved at det har
blitt en opphoping av miljøgifter, særlig i sedimenter.
Dette vil prege fjorden også i tiden fremover, selv om
utslippene har blitt redusert. Fram til 1974 hadde f. eks.
Norsk Hydro et årlig utslipp på over 600 kg kvikksølv fra
kloralkali—fabrikken (SFT, 1987a). Disse utslippene er
redusert, men i den senere tid er det imidlertid blitt på-
vist relativt store urapporterte utslipp av kvikksølv. Ta-
bell 10.25 viser utviklingen i konsentrasjonen av tung-
metaller og organiske miljøgifter i overflatesedimenter på
målestasjon i Frierfjorden fra 1975 til 1986. For de fleste
komponentene steg konsentrasjonen fra 1975 til 1980 og
har etter 1980 hatt en betydelig reduksjon. Spesielt de
klororganiske forbindelsene HCB og OCS hadde høye
verdier i 1980 (se tabell 10.25).

Indre Oslofjord. Oslofjorden er en typisk terskelfjord.
Indre Oslofjord er skilt fra de ytre deler av fjorden ved
Drøbakterskelen med et dyp på 19,5 meter. Indre Oslo-
fjord er delt i 2 store bassenger; Vestfjorden og Bunnefjor-
den.

Figur 10.33. Fosfortilførsel til indre Oslofjord. 1930-
1986. Tonn Supply of phosphorus to inner Oslofjord.
1930-1986. Tons

Kilde/Source SFT, 1987d.

Den dominerende forurensningstilførselen til Indre Oslo-
fjord er kommunalt og industrielt avløpsvann fra Oslo
og Bærum kommuner.

Bruken av fjorden som resipient for avløpsvann har i lan-
ge tider vært i konflikt med andre brukerinteresser, spesi-
elt rekreasjon, friluftsliv og fiske.

Figur 10.33 viser beregnete fosfortilførsler til Indre Oslo-
fjord i perioden 1920-1986. Det var en gradvis økning
fram til begynnelsen av 1970—årene og deretter en reduk-
sjon. 1 1984, 1985 og 1986 er tilførslene anslått til hhv.
319, 304 og 270 tonn fosfor (NIVA, 1986e og SFT,
1987d). Det er anslått at av den totale produserte for-

Tabell 10.25. Konsentrasjoner av tungmetaller og organiske miljøgifter i overflatesedimentene på målestasjon i Frier-
fjorden. 1975 - 1986. pg/g Concentration of heavy metals and organic compounds in surface sediments at monitoring stati-
ons in Frierfjorden. 1975-1986. pg/g

Ar Year	 Hg	 Zn
	

Pb	 Cd	 Cu	 HCB OCS	 PAH

1975 1,7 154 49 1,5 17 0,83 0,32
1980 4,6 529 214 3,8 78 30,80 3,10 32,2
1986 1,1 265 114 2,2 39 0,15 0,06 19,6

Kilde' Source: NIVA, 1987e.
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urensningsmengde, fjernes 65 prosent fosfor, 7 prosent
nitrogen og 25 prosent organisk stoff gjennom rensetek-
niske tiltak (SFT, 1987c).

Figur 10.34 viser totalfosforkonsentrasjonene i overflate-
laget i Bunnefjorden (august) og Vestfjorden (mai) i perio-
den 1973-1984. Det er en svak tendens til avtagende fos-
forkonsentrasjoner, og dette kan relateres til rensetiltak,
f.eks. bygging av VEAS-anlegget. Nitrogenkonsentrasjo-
nene både i Bunnefjorden og Vestfjorden ser imidlertid
ut til å øke. Om dette skyldes økte nitrogentilførsler, fos-
forbegrenset algeproduksjon med større mengder nitro-
gen i overflatelaget som resultat eller andre årsaker, er
imidlertid usikkert.

Figur 10.34. Total fosforkonsentrasjon i overflatelaget
(0-8 m) i Vestfjorden og Bunnefjorden. 1973-1984. pg/1
Total phosphorus concentration in the surface layer (0-8
m) in Vestfjorden and Bunnefjorden. 1973-1984. 1g/1

Kilde/Source: NIVA, 1986e.

De store næringssalttilførsl ene fører til økt produksjon av
planteplankton. Dette fører igjen til at vannets gjennom-
skinnelighet (siktedypet) minker. Når dødt planteplank-
ton synker ned under fotosynteselaget, nedbrytes det ved
oksygenforbrukende prosesser. Denne nedbrytingen av
planteplankton sammen med tilført organisk materiale i
avløpsvann fører til at fjordens dypere vannmasser i pe-
rioder har meget lavt oksygeninnhold. I visse deler av
fjorden forbrukes oksygenet fullstendig, og det dannes
hydrogensulfid, som er en dødelig gift for nesten alt ma-
rint liv. Overgjødslingen og det derav forandrete miljøet
har ført til forandringer av fjordens dyre— og planteliv.
Det har vært registrert store bunnområder uten liv eller
totalt dominert av fa, forurensningstolerante arter.

At Oslofjorden er en terskelfjord har stor betydning for
hvor effektiv dypvannsutskiftningen i fjorden blir. Ved

dypvannsutskiftning tilføres fjorden oksygenrikt vann fra
ytre fjord. Dette skjer når vann over terskelnivå utenfor
Drøbak har større egenvekt enn dypvannet i indre fjord.
Denne situasjonen kan inntreffe i perioden november til
mai, men er mest vanlig i januar til april (NIVA, 1986e).
Beregnete dypvannsutskiftninger i perioden 1975-1985
er vist i tabell 10.26.

Tabell 10.26. Beregnet dypvannsfornyelse i Oslofjorden.
1975-1985. Mill. m 3 og prosent Estimated water renewal
in the Oslofjord. 1975-1986. Mill. m 3 and per cent

Prosent av
fjordens volum
under 20 meters

Utskiftet
	

dyp
vannvolum
	

Per cent of
Exchanged
	

fjord volume
Ar	 volume of

	
below 20 meter

Year	 water
	

depth

1973 	 1 200 20
1974 	 8 300 140
1975 	 1 200 20
1976 	 3 300 55
1977 	 5 900 100
1978 	 2 800 45
1979 	 3 700 60
1980 	 3 200 54
1981 	 3 200 54
1982 	 4 600 77
1983 	 2 100 35
1984 	 6 300 106
1985 	 4 400 74

Gjennomsnitt
Average 3 860 65

Kilde/Source NIVA, 1986f.

Oksygenverdier under 2 m1/1 regnes som kritiske for fjor-
dens dyreliv. Normalt konsentrasjonsnivå i åpne og upå-
virkede havområder er 5-6 m1/1. I en terskelfjord som
Oslofjorden kan man imidlertid bare i korte perioder for-
vente slike oksygenforhold, bortsett fra i de øverste 'vann-
lag.

Oksygenforholdene i Oslofjordens dypvann var dårligst i
begynnelsen og midten av 1970—årene. Etter dette har til-
standen ikke blitt dårligere, men forholdene er fortsatt
kritiske for fjordens dyreliv.

I de senere år er det registrert stadig synkende oksygen-
konsentrasjoner i dypvannet utenfor terskelen ved Drø-
bak. Hvis denne utviklingen fortsetter, kan det få konse-
kvenser for dyrelivet i indre fjord og virkningen av tiltak
mot forurensning kan bli redusert.

Indre Oslofjord har også en viss miljøgiftbelastning. Ta-
bell 10.27 viser innholdet av kvikksølv i torskefilet og
PCB og DDE i torskelever fra stasjoner innerst og utover
i Oslofjorden. Konsentrasjonene av disse miljøgiftene
avtar utover i fjorden. Det er ikke foreløpig lagt noen re-
striksjoner på konsum av fisk fra Indre Oslofjord.
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Tabell 10.27. Normaliserte verdier av kvikksølv (Hg) i
torskefilet og PCB og DDE I i torskelever fra Oslofjorden
mg/kg våtvekt Normalized values of Hg in filet of cod and
PCB arid DDE I in liver of cod from the Oslofjord area
mg/kg wet weight

PCB i
lever

DDE i
lever

Kvikksølv
i filet

Lokalitet PCB in DDE in Mercury in
Locality liver liver fillet

Osloøyene 	 5,9 0,63 0,32
Bærumsøyene 4,3 0,46 0,24
Drøbaksundet 2,3 0,22 0,10
Færder 	 1,7 0,13 0,11

1) Nedbrytningsprodukt av DDT Decomposition product
of DDT.

Kilde/Source: NIVA, 1984.

Figur 10.35. Konsentrasjon av PCB, DDT (DDT+DDE),
kadmium (Cd) og kvikksølv (Hg) i blåskjell i Oslofjorden,
Singlefjorden og Langesundsfjorden. ppm våtvekt Con-
centration of PCB, DDT-derivates, Cd and Hg in blue
mussel in Oslofjorden, Singlefjorden and Langesundfjor-
den. ppm wet weight

Kilde/Source SFT, 1987d.

Et liknende monster med reduserte konsentrasjoner ut-
over i Oslofjorden gjenspeiler seg i en undersøkelse på
innhold av PCB, DDT-derivater, kadmium og kvikksølv
i blåskjell (se figur 10.35). Sammenliknet med andre fjor-

der med miljøgiftbelastning som f. eks. Langesundsfjor-
den og Singlefjorden er det spesielt konsentrasjonene av
PCB og DDT-derivater som er høye i Oslofjorden.

Ranafjorden Ranafjorden er sterkt belastet med for-
urensningstilførsler fra industri. Det er særlig tjærestoffer
(PAH-forbindelser) som er det alvorligste forurensnings-
problemet, og overkonsentrasjoner i organismer finnes i
hele fjorden. Utslippene er av størrelsesorden 50-70 tonn
PAH pr. år. PAH akkumuleres særlig i muslinger. Nivået
av PAH i blåskjell er blant det høyeste som er registrert i
Norge og ligger på et høyt nivå i hele Nordrana (10-20
mg/kg våtvekt eller høyere). Nivået er så høyt at konsum
av blåskjell må regnes som risikofylt. Benzo(a)pyrene er
en av de potensielt kreftfremkallende PAH-forbindelse-
ne. Konsentrasjonen av dette stoffet er høyt i blåskjell fra
Nordrana. Det er registrert konsentrasjoner som er om
lag 30 ganger maksimalverdien i røkt fisk fra engelske
undersøkelser. Fisk og reker hadde langt lavere innhold
av PAH enn blåskjell og 0-skjell (Modiolus modiolus).
Figur 10.36 viser PAH-innhold i blåskjell og 0-skjell i
forskjellige avstander fra utslippsområdet Innholdet i
blåskjell holder seg høyt langt utover i fjorden, mens inn-
holdet i 0-skjell er lavere og avtar raskere med avstanden
fra utslippsområdet. Denne forskjellen kan forklares ved
at blåskjell representerer forholdene i brakkvannslaget,
mens 0-skjell, som lever noe dypere, representerer for-
holdene i dypere vannmasser. PAH-utslippene vil for-
tynnes i braklcvannslaget og føres raskt utover i fjorden.
Belastningen pd de dypere vannlag skjer ved sedimente-
ring, som er raskest nær utslippet og langsommere videre
utover i fjorden.

Forurensningsvirkninger av metaller (særlig bly), akutt
virkende giftstoffer (cyanid, hydrogensulfid m.m.), par-
tikler (nedslamming) og plantenæringsstoffer er også be-
tydelige, men virkningene er i hovedsak avgrenset til de
indre delene av fjorden.

De årlige utslipp av partikulære forurensninger til  Rana-
fj orden (ca. 2,2 millioner tonn) representerer, sammen
med Titaniautslippet til Dyngadjupet, de største utslippe-
ne til fjordområder i Norge (NIVA, 1986g). Utslipp av
partikulært materiale fra Rana Gruber utgjør en massiv
påvirkning på de midlere dyp i Ranafjorden. Effekten er
imidlertid relativt lokal, og noen få kilometer fra utslippet
er påvirkningen pd vannmassene betydelig redusert. Ut-
slippene innvirker på organismesamfunnene både ved
nedslamming og ved forhøyet metallinnhold.

Forurensning i havområder

Forurensningmengden i havet økte sakte i løpet av 1900-
tallet. De rent organiske emnene ble mer innblandet med
industrielle avfallsprodukter, men organisk avfall var
fortsatt det viktigste utslippet. En summarisk beregning
viser at den globale forurensningsgraden i marint miljø
omkring 1950 var mindre enn 10 prosent at hva den nå
er, bare 40 år seinere. Det åpne havet var stort sett forskå-
net for forurensning og i kystnære farvann utgjorde om-
rådene med forurensning bare spredte punkter på ver-
denskartet (Føyn, 1987).

Næringssalter i Nordsjøen og Skagerrak. Nordsjøen med
Skagerrak er et av de mest fiskerike områder i verden.
Med en årlig avkastning på 2-3 millioner tonn fisk repre-
senterer dette relativt lille havområdet et viktig bidrag til
verdens fiskeriproduksjon. Omkranset av tett befolkede
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Figur 10.36. Konsentrasjon av PAH i blåskjell og ()-
skjell i Ranafjorden. 1980 og 1981. mg/kg Concentration
of PAH in blue mussel and horse mussel in Rana/jorden.
1980 and 1981. mg/kg

1 	 2 	 3 	 4	 5	 6	 7	 8	 9
Stasjon Station

KildelSource. NIVA, 1986g.

områder med betydelig industri er Nordsjøen og Skager-
rak utsatt for påvirkninger fra forurensninger både i form
av miljøgifter og næringsstofftilførsler.

Det har de siste år i høstperioden vært utført målinger av
næringssalter i Nordsjøen og Skagerrak. Karakteristiske
snitt er vist i figur 10.37. Kyststrømmen har på denne
årstiden lave verdier av nitrat som er den viktigste be-
grensende faktoren for planteplanktonvekst i saltvann.
Skagerrak har også lave verdier av næringssalter, sam-
menliknet med f. eks. indre Oslofjord som er betydelig
forurenset. Oppstrømming av næringsrikt Atlanterhavs-
vann i den sentrale delen av Skagerrak synes d være en
viktig kilde til gjødslingen i de frie vannmasser i Skager-
rak.

Våren 1988 oppsto så det som kan karakteriseres som en
miljøkatastrofe i Nordsjøen. Det ble masseoppblomst-
ring av algen Chrysochromulina polylepis som tilhører

gruppen nakne flagellater. Konsentrasjoner på 30-40 mil-
lioner alger pr. liter ble målt. Algen har hatt omfattende
giftvirkninger på både planter og dyr i deler av Nordsjøen
og Skagerrak og kan ha forstyrret den økologiske balansen
for lang tid fremover.

10.11 BRUK AV VANN

Drikkevannsanleggene i Norge

Norge har god tilgang på drikkevann. Den årlige leveran-
sen av vann til alminnelig forsyning utgjør om lag 700
millioner m 3 eller om lag 2 promille av den totale avren-
ningen av ferskvann fra norske arealer (Stortingsmelding
nr. 51, 1984-85). Om lag 85 prosent av befolkningen for-
synes med overflatevann og 15 prosent med grunnvann.

Statens institutt for folkehelse (SIFF) har etablert et regis-
ter over alle vannverk som forsyner mer enn 100 perso-
ner (Vannverksregisteret). Tall fra Vannverksregisteret
viser at i 1983 var om lag 3,6 millioner eller 87 prosent
av Norges befolkning tilknyttet vannverk som forsynte
mer enn 100 personer.

Anleggsstrukturen i norsk drikkevannsforsyning kjenne-
tegnes av mange små anlegg. Av tilsammen 1321 drikke-
vannsanlegg med kjent størrelse i Vannverksregisteret
står de 364 anleggene som forsyner mer enn 1000 perso-
ner, for nesten 80 prosent av vannforsyningen, se tabell
10.28. De fleste private vannverkene forsyner mellom
100 og 500 personer og står for en beskjeden del av den
totale vannforsyningen selv om de utgjør nesten halv-
parten av antall anlegg.

I Norge er overflatevannet svært ofte surt og saltfattig og
har lavt kalsiuminnhold og lav alkalinitet. Slikt vann er
korrosivt overfor en rekke materialer. Korrosjonen kan
ha skadelige virkninger f.eks. ved at tungmetaller løses
ut fra ledningsnettet og forekommer i drikkevannet i kon-
sentrasjoner som innebærer helserisiko. En betydelig øko-
nomisk effekt av korrosjon er at ledningsnettets levetid
forkortes og at driftskostnadene økes pga. større behov
utskifting og rehabilitering av gamle ledninger og økt be-
hov for utspyling og rengjøring av det eksisterende led-
ningsnettet. Lekkasjer forårsaket av korrosjon øker også
faren for at det suges inn kloakk og andre forurensninger
i drikkevannsledningene (SIFF, 1987).

Tabell 10.29 viser en oversikt over vannledningsnettets
fordeling på ulike materialer og på alder. Støpejern, PVC
og asbestsement er de vanligste materialtypene i drikke-
vannsledningene. En stor del av både asbestsement- og
støpejernsledningene er lagt før 1965. Disse materialene
er samtidig av de mest utsatte for korrosjon. Korrosjon
av jernrør gir grumset og rødbrunt vann med uønsket
smak. Dessuten avsettes det rust i rørnettet og vannet kan
misfarge klesvask. Korrosivt vann løser ut asbestfibre og
kalsium fra asbestsementrørene. Utløsingen av kalsium
kan gi svært høy pH-verdi på vannet og gi ulemper med
utfelling av kalsiumkarbonat i kokekar og varmtvannsin-
stallasjoner (SIFF, 1987). Store mengder asbestfibre i
drikkevannet hevdes i enkelte undersøkelser å innebære
en økt risiko for magekreft. Det er imidlertid fortsatt et
åpent spørsmål om asbestfibre i drikkevann virkelig har
en slik virkning. Skadevirkning av asbest er i første rekke
kjent gjennom lungeskader fra innånding av asbeststøv
fra luft.
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Figur 10.37. Konsentrasjonen av nitrat i Nordsjøen og Skagerrak. November 1985. pM/1 Concentrations of nitrate in
the North Sea and Skagerrak. November 1985. 01/1
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Kilde/Source: Føyn, 1987.

Tabell 10.28. Vannverkenes antall, størrelse og eiendomsforhold. 1983 Water works. Number, capacity and ownership.
1983

Antall
personer
Number of persons

Vannverk Water works 1000 personer persons
I alt
Total

Privat
Private

Offentlig
Public

I alt
Total

Prosent
Per cent

Privat
Private

Offentlig
Public

I alt	 Total 	 1705 626 786 3599,9 87,3 501,6 3066,9

Ukjent Unknown 	 384 92 77 . . . .
101-	 500 	 728 374 297 189,4 4,6 94,2 81,2
501- 1000 226 95 116 167,2 4,1 69,5 86,7

1001- 5000 	 245 59 183 570,3 13,8 118,5 445,9
5001-20000 	 95 4 91 912,8 22,1 28,6 884,2

>20000 	 24 2 22 1753,7 42,5 188,0 1565,7

Kilde: SIFF, Vannverksregisteret Source: SIFF, Register of water works.
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Tabell 10.29. Drikkevannsanleggenes ledningsnett fordelt på materiale og alder. 1983. Km The pipeline network of
water works by type of material and age. Km

Rørmateriale
Pipe material

I alt
Total

Prosent
Per cent

Lagt i perioden	 From the neriod

Før 1900
Be fore

1900

1900-44 1945-64 1965-83

I alt	 Total

Asbestsement Asbestos-cement 	
Støpejern Cast-iron 	
PVC
PEL
PEH
Stål	 Steel
Tre Wood
Betong Concrete 	
GUP
Ukjent Unknown 	

22

2
8
5
1

2

117

956
855
193
505
881
337

16
140

7
226

13,5
40,0
23,5

6,8
4,0
1,5

0
0,7

-
10,1

368

0
368

0

1

1

594

46
503

14
2

23
1

5

4

2

208

979
597
216
178
43
86
13
45

50

15

1
4
4
1

2

947

931
387
963
325
838
228

2
95

7
121

Kilde: SIFT, Vannverksregisteret Source: SIFF, Register of water works.

Tabell 10.30. Potensielle kilder til forurensninger i nedbørfeltene til drikkevannskildene. 1983 Potential pollution sour-
ces in the drainage fields of drinking water sources. 1983

Potensielle forurensningskilder
Potential pollution sources

Vannkilder med angitte forurensnings-
kilder	 Water reservoirs with reported

vollution sources
Antall
Number

Prosent
Per cent

Gardsbruk Farms 179 23,7
Boliger	 Dwellings 201 26,7
Hytter	 Cabins 286 39,3
Serviceinstitusjoner Service institutions 79 10,5
Industrianlegg Manufacturing plants 62 8,3
Olje- og kjemikalielager Oil- and chemical depots 57 7,9
Avfallsplasser Waste treatment plants 24 3,3
Jernbane	 Railroads 25 4,5
Alle typer veier All types of roads 264 34,3

En eller flere forurensningskilder
One or more pollution sources 443 53,4

Kilde: SIFF, Vannverksregisteret Source: SIFF, Register of water works.

Aktiviteten i drikkevannskildenes nedslagsfelt har stor
betydning for hvor utsatte drikkevannskildene er for for-
urensninger. Tabell 10.30 viser at over 50 prosent av
vannkildene som er registrert i Vannverksregisteret, har
en eller flere potensielle forurensningskilder i nedslags-
feltet. Hytter, boliger, gardsbruk og ulike typer veier er
de hyppigste potensielle forurensningskildene. Det er og-
så verdt å merke seg at om lag 10 prosent av drikkevanns-
kildene har enten olje- og kjemikalielager eller avfalls-
plass i sitt nedslagsfelt. Etter kildene å dømme er det mi-
lcrobiologsk forurensning og forurensning med miljøgifter

som utgjør de største truslene for drikkevannsforsynin-
gen.

Drikkevannskvalitet

I de siste 10 år har forekomst av halogenerte metanfor-
bindelser i drikkevann, de såkalte haloformer eller halo-
metaner, forårsaket adskillig bekymring og diskusjon, på
grunn av disse forbindelsenes potensielle kreftfremkallen-
de effekt. Haloformene dannes ved klordesinfisering av
humusholdig vann og vann med høyt innhold av andre
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organiske stoffer. Undersøkelser har vist at det primært
dannes Idoroform og i mindre grad bromdiklormetan
(vanligvis mindre enn 10 prosent av konsentrasjonen av
kloroform). Vanligvis kan det ikke påvises haloformer i
råvannet selv i vann fra svært forurensede lokaliteter. I
rentvannsprøvene (kranvann) ble det derimot påvist Ido-
roform i 93 prosent av lokalitetene, og bromdiklormetan
i 90 prosent av prøvene. Påvisning av trihalometaner og
de ovennevnte stoffene i drikkevann har imidlertid ikke
ennå gitt grunn til engstelse, siden stoffene er flyktige, lett
nedbrytbare og konsentrasjonene lave.

Ved klorering av humusholdig vann dannes det imid-
lertid betydelige mengder av ikke-flyktige klororganiske
forbindelser, mange med signifikant mutagen reaksjon.
Det trengs mer forskning for å fastslå dannelsen av og
skjebnen til de store antall stoffer som dannes ved klorde-
sinfisering. Videre vil det være viktig å bestemme effek-
ten av de ulike behandlingsmåter på potensielle mutage-
ne forbindelser.

Innholdet av uorganiske stoffer i drikkevann er analysert
over flere ti-år i norske vannverk. Det finnes opptil 35
ganger høyere mengder nitrat i grunnvann under dyrket
mark enn under skogsmark. Dette skyldes bruk av orga-
nisk gjødsel. Det er imidlertid ikke påvist noen sterk sam-
menheng mellom nitrat i drikkevannet og kreft. Alumini-
um er giftig for dialysepasienter i så lave konsentrasjoner
som 10 pg/1 Al, og alle vannverk på Sørlandet har verdier
over dette, mange rundt 200 pg/1 Al. Det er ikke umulig
at Al også er giftig og spiller en sykdomsfremkallende rol-
le (degenerative ben- og hjernesykdommer) hos pasienter
med normal nyrefunksjon. Undersøkelser foretatt i SSB
under prosjektet «Miljø og levekår» viste en samvaria-
sjon mellom aluminiumsinnholdet i norske råvannskil-
der (innsjøer) og frekvensen av senil- og presenil demens
(Vogt, 1987).

Generelt sett har norsk drikkevann lave konsentrasjoner
av sporelementer, (Låg, 1987) og er uten betydning i for-
hold til det totale inntak gjennom maten. Unntak kan i
visse tilfelle være aluminium, fluor, kopper og sink, der
de to sistnevnte kommer fra vannledningene.

Kommunal økonomi i forbindelse med vannforsyning og
avløp

Figur 10.38 viser årlige investeringer (utgifter til nybygg
og nyanlegg) i vannverk og avløp i perioden 1972-1986.
Tallene omfatter kommmuneforvaltning (by-, herreds-
og fylkeskommuner), kommunale bedrifter og aksjesel-
skap og felleskommunale foretak.

Investeringsvolumet regnet i faste priser (1981-kroner) i
vannverk og avløp, økte kraftig i 1970-årene til et maksi-
mum i 1978 og 1979 på om lag 1 600 millioner kroner. I
perioden 1980-1985 har investeringene avtatt, mens de i
1986 har hatt en viss økning.

Vann- og avløpsinvesteringenes andel av de totale inves-
teringene i kommunene i perioden var høyest i 1976 med
13 prosent. 1 1986 var andelen 8,2 prosent.

Kommunenes utgifter til vannforsyning og avløp dekkes
av avgifter (gebyr), skatt og statlige tilskudd. Forholdet
mellom disse inntektskildene varierer imidlertid fra kom-
mune til kommune. Det er store forskjeller i fylkenes inn-
dekking av utgiftene, både for vannverk og avløp. Varia-
sjon i kommunenes avgiftsnivå er av stor betydning for

Figur 10.38. Investeringer i vannverk og avløp. 1972-
1986. Millioner 1981-kroner og prosent av totale investe-
ringer' Investments in water works and sewerage systems.
1972-1986. Million 1981-Nkr and per cent of total invest-
ments'

1) Ved deflateringen er det for perioden 1972-1983 benyt-
tet Aspelin-Stormbulls indeks for byggkostnader (bolig-
blokk i Oslo-området medregnet rørlegger- og elektriker-
arbeid). Fra 1984 er SSBs byggekostnadsindeks benyttet
(boligblokk total) The Asplin-Stormbull building costs in-
dex is used for deflatation from 1972-1983 and the CBS
building costs index is used from 1984

Kilde: Kommuneregnskapene, SSB Source: Municipal
accounts, CBS.

fylkenes inndekking. At store investeringer utgiftsføres i
kommuneregnskapene kan forårsake store variasjoner i
bruttoutgifter fra år til dr, særlig på kommunenivå. Ad-
ministrasj onsutgifter innenfor VAR-sektoren kommer
ikke fram i kommuneregnskapene, da disse er samlet
under posten «Fellesadministrasjon, tekniske etater».

Innenfor vannforsyning og avløp består avgiftene av en
årsavgift og en tilknytningsavgift.

11986 var bruttoutgiftene til vannverk (investeringer in-
kludert) 1 415 millioner kr, mens bruttoinntektene var
1 225 millioner kroner. De tilsvarende tall for avløp var
1 776 millioner kr og 1 599 millioner kroner.
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1 1 . STØY
Kapitlet omhandler hvordan støy måles og hvilken stoyeksponering folk utsettes for i bomiljøet.

Støy er uønsket lyd. Dette er den enkleste og mest brukte definisjonen på støy. En mer utfyllende
definisjon omfatter støyens fysiske (akustiske), fysiologiske og psykososiologiske virkninger:
«Støy er ethvert akustisk fenomen som forårsaker en merkbar følelse av ubehag eller forstyrrelse
for et individ eller gruppe» (OECD, 1985). Støy er altså den subjektive opplevelsen av lyd, og
følgelig kan det som er nydelig musikk for en person oppleves som støy for en annen.

I forurensningsloven er støy definert som forurensning på linje med skadelige utslipp til luft, jord
eller vann. I motsetning til annen forurensning er støy et typisk lokalt problem. Støy brer seg ikke
over store avstander, men begrenser seg til stoykildens nærmeste omgivelser. Støy har dessuten
ikke de samme økologiske langtidsvirkninger som andre forurensninger.

11.1. REGISTRERINGER OG MALINGER AV STØY	 Figur 11.1. Oversikt over lydnivået i ulike situasjoner
Noise levels of different situations

Enheten for måling av lyd er desibel (dB). 0 desibel tilsva-
rer det laveste lydnivå oret oppfatter. Nivåer over 120 dB
kan gi fysisk smerte selv ved kort varighet. Den minste
forandringen i lydtrykket vi kan oppfatte med øret er ca.
1 dB. Av praktiske årsaker er desibelskalaen logaritmisk.
Et lydnivå på 10 dB representerer således 10 ganger mer
energi enn et lydnivå på 0 dB. En endring i lydnivået fra
70 til 80 dB innebærer dermed en langt større økning i
fysisk lydenergi enn ved endring fra av lydnivået fra 60
til 70 dB.

Dobling av lydenergien tilsvarer en økning i lydnivået på
3 dB. Men for at vi subjektivt skal oppfatte en lyd som
dobbelt så kraftig trengs det en økning i lydnivået på ca.
10 dB, f. eks. fra 65 dB, som tilsvarer vanlig tale, til 75 dB
som tilsvarer opplevelsen av støy innendørs fra sterkt tra-
fikert gate (se figur 11.1).

Støy eller lyd måles ved hjelp av elektroniske instrumen-
ter. For at lydnivået som måles skal gi et riktig bilde av
hvordan mennesket opplever lyd, benyttes ulike filtre
som registrer lyd på samme måte som det menneskelige
øret. Vanligvis måles lyden ved hjelp av et A—filter som
tar vekk de laveste frekvensene (tilsvarende ørets reak-
sjon ph svak lyd) og lydnivået betegnes dBA.

Ikke bare lydnivået, men også lydens sammensetning,
dvs, hvilke frekvenser som forekommer har betydning
for opplevelse av lyden. Til dette er det konstruert phon-
kurver, som angir lydnivåer med ulik frekvens som opp-
fattes som like sterke. F.eks. vil en tone med frekvens
1000 Hz og lydnivå 10 dB høres like sterkt som en tone
med frekvens 63 Hz og lydnivå 40 dB.

Støy fra jetfly karakteriseres ved at innslaget av høye to-
ner er sterkt fremtredende. For måling av denne støyen
benyttes måleenheten PNdB (Perceived Noise Level—
«følt støy»), hvor de ulike frekvenser gis forskjellig vekt
for å tilpasses ørets følsomhet. Støyforholdene eller støy-
belastningen rundt en flyplass beskrives ved CNR—meto-

Kilde: Norsk forening mot støy Source: The Norwegian
Association against Noise
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den (Composite Noise Rating), som beregnes ut fra ly-
dens enerigimiddelverdi og antall flybevegelser pr. dag
eller natt. CNR-verdien angis i dB. Etter dette karakteri-
seres arealene rundt flyplasser i støysoner, hvor Miljø-
verndepartementet har utarbeidet egne retningslinjer for
arealutnyttelse til utbyggingsformål.

Støy har som regel et varierende lydnivå. Den totale støy-
belastningen beskrives ved ekvivalentnivået som uttryk-
ker energimiddelverdien av støyen i et visst tidsrom.
Dette er et uttrykk for det konstante lydnivå som har den
samme virkning på hørselsorganet som den varierende
støyen.

For flystøy og veitrafikkstøy kan det ofte være mer rele-
vant å angi lydens maksimalnivå i en gitt periode. Enkel-
te høye maksimalnivåer kan f. eks. forstyrre søvnen, selv
om ekvivalentnivået i samme periode ikke er spesielt
høyt.

11.2. VEITRAFIKKSTØY

I Norge er veitrafikkstøy den støykilden som hittil har
blitt best undersøkt og registrert. Fysisk kartlegging av
veitrafikkstøy gjøres på grunnlag av veitrafikkmengde,
avstand til vei og type bebyggelse. Vanligvis oppgis eks-
ponering for veitrafikkstøy i antall boliger (husholdnin-
ger) som har et utendørs støynivå på 60 dB eller mer (dag-
tid). I Norge er veitrafikkstøy den støykilden som hittil
har blitt best undersøkt og registrert. Tabell 11.1 viser tall
for befolkningens trafikkstøybelastning for hele landet.

Tabell 11.1. Husholdninger utsatt for veitrafikkstøy i
Norge. 1980-84. Beregnet antall og prosent Households
exposed to road traffic noise in Norway. 1980-84. Estima-
ted number and per cent

Antall
husholdn.
Number of
households

Prosent
Per
cent

Ekvivalentnivå
over 60 dbA
Equivalentlevel
over 60 dbA 	 430 000 28
Utsatt for støy
Exposed to noise 	 220 900 15
Plaget av støy
Bothered by noise 	 152 400 10
Hører støy
Hearing noise 	 578 900 38

Kilder: SSB, 1980 og Nielsen, 1985 Sources: CBS, 1980
and Nielsen, 1985.

11.3 SUBJEKTIV STØYBELASTNING

Både arbeidsmiljøloven og forurensningsloven har be-
stemmelser om støynivåer. Arbeidsmiljøloven definerer
øvre grense og eksponeringtid på arbeidsplassene. Gren-
sene er satt ut fra faren for hørselskade. Vanligvis opple-
ves langt lavere dB—nivåer som plagsomme.

Figur 11.2 og 11.3 viser hvordan opplevd støybelastning
fordeles på de enkelte støykilder. Veitrafikkstøy, nabo-

støy og flystøy er de støykilder som berører flest personer
i Norge, med veitrafikkstøy som den klart dominerende.

Figur 11.2. Andel personer utsatt for støy i boligen etter
kilde. 1980. Prosent Percentage of persons exposed to noi-
se from different sources in their dwellings. 1980 
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Kilde: SSB, 1980 Source: CBS, 1980.

Figur 11.4 viser at en fjerdedel av Norges befolkning i
1980 oppga å være utsatt for støy i boligen fra en eller fle-
re kilder (SSB, 1980). Oslo og Akershus skiller seg ut i
forhold til resten av landet. Av befolkningen i Oslo er
over 40 prosent utsatt for støy i boligen, mens det tilsva-
rende for Akershus er ca. 35 prosent. Dette skyldes delvis
veitrafikkstøy, men også konsentrert bebyggelse hvorav
mange boligblokker, som gir en potensiell økning i antall
personer som utsettes for støy sammenlignet med spredt-
bygde strøk. I fylkene Hedmark — Oppland og Sør—og
Nord Trøndelag er prosentandelen som føler seg utsatt
for støy i boligen lavest.

Figur 11.5 gir en oversikt over den subjektive trafikkstøy-
belastningen i fylker/fylkespar i 1980. Ca. 14 prosent av
befolkningen oppga at de var utsatt for støy fra gate/vei.
Fylker/fylkespar som ligger høyere enn tallene på landba-
sis er Oslo, Vestlandsfylkene og fylkene i Nord—Norge. I
Oslo oppgir ca. 20 prosent å være utsatt for støy. De høye
verdiene for flere fylker langs kysten har trolig sammen-
heng med at mye av bosettingen i disse fylkene er lokali-
sert nær de store trafikkårene.

Utviklingen i antall støyutsatte husholdninger i perioden
1973 til 1981 viser at en økt andel av befolkningen sjene-
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Figur 11.3. Andel husholdninger som hører eller er plaget
av støy i boligen etter kilde. 1981. Prosent Percentage of
households hearing or being bothered by noise from diffe-
rent sources in their dwellings. 1981

Horer støy (omfatter ogsa plaget ay støy)

Hearing noise (includes annoyed by noise)

Fl Plaget av støy Annoyed by noise
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1 Nabo Neighbour
2 Vannrør, radiator 1Vater pipes, radiator
3 Oppgang, trapp Staircase
4 Trafikk Traffic
5 Barn som leker ute Children playing outdoors
6 Fly Aircraft
7 Anleggsmaskiner Construction machines
8 Annen støy Other noise

Kilde: SSB, 1981 Source: CBS, 1981.

res av forskjellig typer støy, se figur 11.6. Økningen er
tydeligst for den gruppen som oppgir «hører støy». Nabo-
støy og flystøy er blant de støykildene som har økt ster-
kest. Trafikkstøy og nabostøy er de støykildene som of-
test oppgis av de som «hører støy» eller «plages av støy»
både i 1973 og 1981. Forholdet mellom de ulike støykil-
dene i 1973 og 1981 ser ut til å holde seg noenlunde kons-
tant. Unntakene er støy fra barn som leker ute og støy fra
fly. Flystøyen har økt i betydning både fordi flytrafikken
har økt og fordi det har skjedd en bosettingskonsentra-
sjon rundt større byer med flyplass i denne perioden.
Andelen som sjeneres av støy fra barn som leker ute er
redusert fra 1973 til 1981. Det har også vært en økning i
den prosentandelen av befolkningen som «hører» trafikk-
støy, men ikke i andelen «plaget» av trafikkstøy.

Ca. 60 prosent av husholdningene i Norge oppga i 1973
at de ikke hørte noen form for støy inne i boligen. 11981
var det bare ca. 40 prosent av husholdningene som ikke
hørte støy utenfra. Den andelen av befolkningen som ik-
ke var plaget av noen form for støy inne i boligen sank

Figur 11.4. Andel personer utsatt for støy i boligen fra en
eller flere kilder. Fylker/fylkespar. 1980. Prosent Percen-
tage of persons exposed to noise from one or several sour-
ces. County/cluster of counties. 1980
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Kilde: SSB, 1980 Source: CBS, 1980

fra ca. 90 til 85 prosent i samme periode. Tallene tyder
på at det har vært en økning i omfanget av subjektiv støy-
belastning i bomiljøet over perioden 1973-81.

En internasjonal sammenligning av prosentandelen av
befolkningen som utsettes for veitrafikkstøy over 60 dBA
er vist i figur 11.7. Dagekvivalent støynivå brukes av de
fleste land som mål på støybelastningen. Metodene som
er brukt varierer mellom de forskjellige land, men over-
sikten gir likevel et visst bilde av forholdene.

Bare Østerrike har større prosentdel av befolkningen ut-
satt for støy fra veitrafikk enn Norge. Forbundsrepublik-
ken Tyskland, Nederland og USA kommer best ut av
denne oversikten. Årsaken er sannsynligvis at en større
del av motorveiene i disse landene er lagt utenom tett-
bygde strøk, og at det har blitt satt i verk tiltak for å be-
grense trafikkulempene på et tidligere tidspunkt i disse
landene. I land med mye fjell som Norge, Sverige og Øs-
terrike vil både boliger og ferdselsårer bli konsentrert i
dalførene. Det er likevel overraskende at et lite og tett
befolket land som Nederland har prosentvis færre som
utsettes for veitrafikkstøy over 60 dBA enn f eks. Dan-
mark.

Virkninger av støy

Ved siden av støy på arbeidsplassen som kan gi hørselska-
der, virker støy sjenerende og forstyrrende bl.a. på søvn,
konsentrasjon, samtale og på undervisning Mye tyder på
at støy ikke virker direkte på kroppens fysiologi (hørsel
unntatt), men i stedet påvirker kroppen gjennom psyko-
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Figur 11.7. Andel av befolkningen i ulike land som utset-
tes for veitrafikkstøy over 60 dBA. 1983. Prosent Percen-
tage of population in different countries exposed to noise
higher than 60 dBA from road traffic. 1983

Figur 11.5. Personer vanligvis utsatt for støy fra gate/vei.
1980. Prosent Persons usually exposed to noise from ro-
ads. 1980. Per cent

0 	 5 	 10 	 15 	 20 	 25
Prosent Per cent

Figur 11.6. Andel husholdninger som hører eller er plaget
av støy i boligen etter kilde. 1973 og 1981. Prosent Percen-
tage of households hearing or being bothered by noise in
their dwellings by source. 1973 and 1981

logiske mekanismer som virker inn på nervesystemet og
gir de observerte reaksjoner. De vanligste reaksjonene er
forhøyet blodtrykk og stress. Det hersker liten tvil om at
støy påvirker søvnkvaliteten. Støy forlenger innsovnings-
tiden, øker antallet oppvåkninger om natten og påvirker
søvndyp og hjertefrekvens. Sannsynligvis skjer det en til-
yenning til støy over tid. Søvnforstyrrelsene kan også gi
forlenget reaksjonstid og svekket konsentrasjonsevne un-
der arbeid.

For nærmere analyse av opplevelse av støy og forholdet
mellom støy og helse henvises det til publikasjonen «Støy
og helse» fra SSB (Grøtvedt, 1988).

Referanser:

Grøtvedt, L. (1988): Støy og helse. Noise and Health. SOS
nr.66, Statistisk Sentralbyrd, Oslo-Kongsvinger

Nielsen, G. (1985): Veitrafikkstøy 1970-2000. Et forsøk
på framskrivning av trafikkstøyproblemene i Norge. TOI
(Transportøkonomisk Institutt). Notat av 10.5.85

OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) (1985): The State of the Environment
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SSB (1980) . Levekårsundersøkelsen 1980 Survey of Level
of Living 1980

SSB (1981): Boforholdsundersøkelsen 1981 Survey of
Housing Conditions 1981

SSB (1986): Naturressurser og miljø 1985. Rapp. 86/1

Foto: Frode Brunvoll
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12. AVFALL
I kapitlet om avfall presenteres hovedtall fra en registrering av kommunale avfallsbehandlingsan-
legg. Videre omtales den norske organiseringen av arbeidet med spesialavfall. Kapitlet avsluttes
med et avsnitt om stoffgruppen dioksiner som inneholder svært alvorlige miljøgifter.

Avfall fra husholdninger og industri representerer et stort
forurensningsproblem. Problemene knytter seg både til
eksisterende og tidligere avfallsbehandling. Mange ned-
lagte fyllplasser, særlig med industriavfall, kan inneholde
mange skadelige stoffer som lekker ut til omgivelsene.
Det oppdages også steder hvor det har foregått ulovlig
deponering av skadelige stoffer.

Restprodukter/avfall kan deles inn i følgende hovedty-
per:

* Forbruksavfall: Som forbruksavfall regnes vanlig avfall,
også større gjenstander som inventar o.l. fra hushold-
ninger, mindre butikker o.l. og kontorer. Det samme gjel-
der avfall av tilsvarende art og mengde fra annen virk-
somhet.

* Produksjonsavfall: Som produksjonsavfall regnes avfall
fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art og
mengde atskiller seg vesentlig fra forbruksavfall.

* Spesialavfall: Som spesialavfall regnes avfall som ikke
hensiktsmessig kan behandles sammen med forbruksav-
fall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre
alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker
eller dyr.

12.1 KOMMUNALT AVFALL

Kommunene har et ansvar for å samle inn og behandle
forbruksavfall, men tar også ofte imot visse typer produk-
sjonsavfall.

Kommunalt avfall omfatter det avfallet som tradisjonelt
går til kommunale avfallsbehandlingsanlegg.

Figur 12.1 viser sammensetningen av kommunalt avfall.
Papir og matrester utgjør om lag 50 prosent av dette av-
fallet.

11987 foretok SSB i samarbeid med SFT en registrering
av kommunale avfallsbehandlingsanlegg. Tabell 12.1 vi-
ser antall avfallsbehandlingsanlegg i 1985/86 og mengde
avfall fordelt på fylke.

Total registrert avfallsmengde til kommunale avfalls-
behandlingsanlegg i 1985/86 var om lag 2,0 millioner
tonn. Dette tilsvarer om lag 470 kg kommunalt avfall pr.
innbygger pr. år og er noe høyere enn det som tidligere
er angitt. Halmø (1984) angir en produksjon på 450 kg
pr. innbygger pr. dr, fordelt med 198 kg husholdningsav-
fall og 252 kg annet avfall.

Fyllinger er den vanligste anleggstypen. Ses det bort fra
rene grovavfallsfyllinger, utgjorde denne anleggstypen 82
prosent av totalt antall anlegg, og 77 prosent av avfalls-
mengden ble deponert på fylling i 1985/86.

Sammenlignet med tidligere registreringer, er andelen av
avfallsmengden som går til fyllinger omtrent som før,
mens andelen til oppmalings- /komposteringsanlegg er
redusert og andelen til forbrenningsanlegg har økt (se fi-
gur 12.2).

Totalt antall anlegg (eksklusiv grovavfallsfyllinger) er re-
dusert fra 395 i 1978/79 til 279 i 1985/86 (se figur 12.3).
Det er særlig fyllinger som har blitt lagt ned.

Figur 12.4 gir en oversikt over antall kommuner som be-
tjenes av avfallsanlegg. Antall kommuner som betjenes
av en-kommunale anlegg, har gått klart ned sammen-
lignet med tidligere. Antall kommuner som betjenes av
anlegg med 2-3 kommuner tilknyttet, er omtrent ufor-

Figur 12.1. Sammensetning av kommunalt avfall. Pro-
sent Composition of municipal waste. Per cent

-44 Plast/tekstil/gummi

Mast/c/Text/les/Robber

`■-) Vegetabilsk/animalsk (matrester)

Vegetable/An/mat (food materials)

Annet ikke brennbart (stein, keramikk, aske)

Other non—inflammable (stone, ceramics, ashes)

-.<3 Metaller/glass Ale/a/s/Glass

<3 Annet brennbart (tre, bein, kar)

Other inflammable (rree, bone, leather)

-4111 Papir Paper

Kilde/Source: Stortingsmelding nr. 51, 1984-85.
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Tabel! 12.1. Antall avfallsbehandlingsanlegg og avfallsmengde  (1 000 tonn) fordelt på anleggstype. Fylke.  1985/1986
Number of waste treatment plants and amount of waste (1 000 tons) distributed on type of plant. 1985/86

Anleggstyper TYDeS of olants

Fylke
County

I alt
Total

Oppmaling/
Fyllinger	 kompostering

Garbage dumps	 Grinding/
corn vostin

Forbrenning
Combustion 

Grovavf all
Dumps for

bulk v matters      
Antall	 Mengde Antall 	 Mengde Antall 	 Mengde Antall 	 Mengde Antall	 Mengde
Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount

Ialt Total 	 342 1 968 230 1 462 12 160 37 274 63 72

Østfold 13 158 4 70 1 30 1 40 7 18
Akershus 	 14 208 14 208 - -. - - -

Oslo 3 361 1 241 - 2 120 - -

Hedmark 	 22 66 16 43 1 12 1 2 4 9
Oppland 	 15 59 12 49 1 7 1 3 1 0
Buskerud 	 18 135 12 124 - 1 8 5 3
Vestfold 	 5 104 3 47 2 57 - - - -

Telemark 	 16 69 9 53 - 6 12 1 4
Aust-Agder 	 12 34 12 34 - - - - -

Vest-Agder 	 13 63 4 15 2 26 - - 7 22
Rogaland 	 17 140 17 140 - - - - -

Hordaland 	 16 170 Il 163 - 2 6 3
SognogFjordane 	 25 28 8 12 - 6 13 11 3
Møre og Romsdal 	 21 79 14 54 1 11 3 12 3 2
Sør-Trøndelag 	 23 95 17 51 - - 4 44 2
Nord-Trøndelag 	 24 39 l8 29 1 7 1 1 4 2
Nordland 	 38 81 27 72 1 4 5 4 5
Troms 1 	 21 52 13 48 - 1 4 7
Finnmark 	 26 27 18 9 2 6 3 5 3 7

1) Antall anlegg i Troms fylke er det som ble registrert for 1985/86. Avfallsmengdene er fra 1983 pga. manglende meng-
deopplysninger i den siste registreringen Number of plants in Troms county is as registered for 1985/86. The waste
amounts refers to 1983.

Kilde: SSB Source. CBS.

andret, mens antall kommuner som betjenes av anlegg
med flere enn 3 kommuner tilknyttet, har økt. Det er en
klar utvikling mot mer kommunalt samarbeid om av-
fallsbehandling. Interkommunalt samarbeid bidrar til  ef-
fektiv avfallshåndtering og mere økonomisk riktige og
miljømessig gode løsninger.

Av de 279 anleggene som ble registrert  i 1985/86, betjente
200 anlegg bare en kommune, 46 anlegg betjente 2-3
kommuner og 33 anlegg betjente flere enn 3 kommuner.
I 1985/86 ble 69 prosent av avfallsmengden behandlet
ved flerkommunale anlegg, mot 61 prosent i 1978/79 (ta-
bel! 12.2).

11985/86er det registrert 215 kommunale avfallsbehand-
lingsanlegg (eksklusiv grovavfallsfyllinger),  29 interkom-
munale anlegg og 35 private anlegg.

Kommunalt avfall kan medføre både vann- og luftfor-
urensninger og i tillegg forårsake lokale hygieniske og triv-
selsmessige problemer. Figur 12.5 viser vurdering av mil-
jøvirkninger ved avfallsanlegg i 1978/79. Kommunene
har ansvar for forsvarlig disponering av kommunalt av-
fall.

Sigevann fra avfallsfyllinger representerer et vannfor-
urensningsproblem. Når vann passerer gjennom avfalls-
fyllinger, kommer det ut som forurenset sigevann. Ut-
slipp av sigevann i følsomme vannforekomster gir dårlig
vannkvalitet. Karakteristisk for dette sigevannet er høyt
innhold av organisk stoff, nitrogen, jern, tungmetaller, il-
leluktende forbindelser og patogene mikroorganismer.
Slike utslipp kan føre til algevekst, fiskedød, jernutfelling,
giftvirkninger på planter og dyr og bakterievekst/smitte-
spredning.

Sigevannsbelastningen vil bl.a. være avhengig av vãnn-
mengde gjennom avfallet (nedbørforhold og eventuelle
tiltak for å redusere vanngjennomstrømmingen), avfal-
lets sammensetning og alder, samt resipientenes mottaks-
kapasitet.

Rensing av sigevann er lite utbredt. Bare ved om lag 5-10
prosent av fyllingene blir sigevannet renset. Vannfor-
urensning oppgis å være et problem ved over 50 prosent
av fyllingene og problemet antas å berøre om lag 40 000
mennesker (SFT, 1984).

Figur 12.6 viser andelen av antall anlegg og andelen av
avfallsmengden ved anlegg med utslipp av sigevann til
forskjellige resipienter i 1985/86. Figuren omfatter alle
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Figur 12.2. Prosentfordeling av avfallsmengden etter an-
leggstype. 1978/79, 1983, 1984, 1985/86 Per cent distribu-
tion of amount of waste by type of plant. 1978/79, 1983,
1984, 1985/86
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Figur 12.4. Antall kommuner' tilknyttet avfallsanlegg.
1978/79, 1983, 1984, 1985/86 Number of municipalities'
connected to waste treatment plants. 1978/79, 1983, 1984,
1985/86

IM 1 kommune 1 municipally

I:1 2-3 kommuner 2-3 municipalities

111 Flere enn 3 kommuner Yore than J municip.

1) Noen kommuner er tilknyttet flere anlegg Some muni-
cipalities are connected to several treatment plants.
Kilde: SSB Source: CBS.

Figur 12.3. Antall anlegg fordelt pd anleggstype. 1978/79,
1983, 1984, 1985/86 Number of plants by type of plant.
1978/79, 1983, 1984, 1985/86

▪ Fylling Garbage dumps

El Oppmaling/kompostering Grinding/composting

• Forbrenning Combustion

1978/79 	 1983 	 1984 	 1985/86

Kilde: SSB Source: CBS.

Figur 12.5. Vurdering av miljøvirkninger ved avfallsan-
legg. 1978/79 Evaluation of environmental effects of waste
treatment plants. 1978/79
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1 Forurensning av vann Water pollution
2 Flygeavfall Fly-waste
3 Røyk Smoke
4 Skadedyr Pests
5 Lukt Smell
6 Støv Dust
7 Insekter Insects
8 Forsøpling fra kjøretøyer Littering from vehicles
9 Trafikk Traffic

10 Støy Noise

Kilde: SSB, 1984 Source: CBS, 1984.

12.2 SPESIALAVFALL

Ukontrollert dumping av spesialavfall har ført til miljø-
skader i mange land og resultert i tvangsopprydding for
de impliserte firmaer, samt utbetaling av milliardbeløp i
skadeerstatninger, saneringer og flere konkurser (MD,
1985).

Spesialavfall som helles i avløp, kan forurense vannkilder
eller forstyrre driften av renseanlegg. Avfall som graves
ned, legges på fyllinger eller etterlates i naturen, kan med-
føre forgiftninger av mennesker og dyr eller forurense

Tabell 12.2. Antall anlegg og avfallsmengder etter hvor mange kommuner som betjenes av anleggene I . 1978/79, 1983
og 1985/86 Number of plants and amounts of waste by how many municipalities served by the plants 1978/79, 1983
and 1985/86

Anlegg som betjener
Plants servinz

1 alt
Total

En kommune
One

municipality

To-tre kommuner
Two-three

municipalities

Flere enn tre
kommuner

More than three
municipalities

1978/79:
Antall anlegg Number of plants  	 395 340 42 13
Prosent av avfallsmengden
Per cent of amount of waste 	 100 39 42 19
Avfallsmengde pr. anlegg (1000 tonn)
Amount of waste per plant ( 1000 tons) 	 3,8 1,6 14,6 21,8

1983:
Antall anlegg Number of plants 	 329 262 43 24
Prosent av avfallsmengden
Per cent of amount of waste 	 100 32 43 25
Avfallsmengde pr. anlegg (1000 tonn)
Amount of waste per plant ( 1000 tons) 	 4,5 1,8 14,6 15,6

1985/86:
Antall anlegg Number of plants 	 279 200 46 33
Prosent av avfallsmengden
Per cent of amount of waste 	 100 31 31 38
Avfallsmengde pr. anlegg (1000 tonn)
Amount of waste per plant ( 1000 tons) 	 6,8 2,9 12,8 22,0

1) Grovavfallsfyllinger ikke inkludert Dumps for bulky matters not included.	 Kilde: SSB Source: CBS.

anlegg med opplysninger om sigevannsresipienter. For-
brenningsanlegg med tilhørende grovavfallsfylling er in-
kludert, men ikke rene forbrenningsanlegg. Anlegg med
opplysninger om sigevannsresipient utgjorde om lag 90
prosent av totalt antall anlegg og av total avfallsmengde.

De fleste anleggene har fjord/kyst (35 prosent) og elv (24
prosent) som sigevannsresipient. Anlegg som har sige-
vannet tilknyttet offentlig avløp med rensing, utgjorde
bare 6 prosent av antall anlegg, men hele 38 prosent av
avfallsmengden.

Om lag 30 prosent av anleggene hadde utslipp av sige-
vann til elv eller bekk (lokalresipient) som rant ut i større
hovedresipient (resipientene i figur 12.6) 0-1 km fra ut-
løpet av sigevannet.

jord og vann. Løsningsmidler eller spillolje som brennes
åpent eller brukes som fyringsolje i anlegg som ikke er
godkjent for dette, kan gi forurensende utslipp til luft.

Det rettslige grunnlaget for kontrollert håndtering og dis-
ponering av spesialavfall reguleres gjennom Forurens-
ningsloven. Med hjemmel i denne loven fastsatte Miljø-
verndepartementet 10. april 1984 «Forskrifter om leve-
ringsplikt, innsamling, mottak og behandling/dispone-
ring av visse grupper spesialavfall».

Følgende grupper av spesialavfall omfattes av forskrifte-
ne (i parentes er angitt grensen for leveringsplikt):

1. Spillolje (200 kg)
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2. Oljeavfall fra renseanlegg for olje og oljeholdig av-
løpsvann (200 kg)

3. Oljeemulsjoner (1000 kg)
4. Organiske løsningsmidler (20 kg)
5. Maling, lim, lakk og trykkfargeavfall (200 kg)
6. Destillasjonsrester (200 kg)
7 Tjæreavfall (200 kg)
8. Avfall som inneholder kvikksølv eller kadmium i

kjemisk forbindelse eller i metallisk tilstand (1 kg)
9. Avfall som inneholder vannløselige kjemiske for-

bindelser av bly, kopper, sink, krom, nikkel, arsen,
selen eller barium (10 kg)

10.Avfall som inneholder cyanid (1 kg)
11 .Kasserte plantevernmidler (5 kg)

I tillegg til typer regulert gjennom forskrift, er følgende
grupper spesialavfall definert:

12. PCB—holdig avfall
13. Isocyanater
14. Annet organisk avfall
15. Sterke syrer
16. Sterke baser
17. Annet uorganisk avfall

Enkelte grupper spesialavfall med særlig farlige egenska-
per er underlagt egne forskrifter. Dette gjelder polyklorer-
te bifenyler (PCB), smittefarlige, eksplosive og radioakti-
ve stoffer.

Statens forurensningtilsyn er kontrollmyndighet og be-
myndiget til å gi nødvendige tillatelser og dispensasjoner.
Forskriften gir videre SFT muligheter til å fastsette at for-
skriften også skal omfatte andre grupper spesialavfall enn
det som er angitt. Arbeidet med å bygge opp et landsom-
fattende system for behandling av spesialavfall har hittil
vært basert på en utredning fra 1981 (MD, 1981). Det ble
i første omgang satset på et desentralisert system for inn-
samling og behandling av spesialavfall. Dette i motset-
ning til i de andre nordiske land, som har store sentrale
behandlingsanlegg. Som en forsøksordning er landet delt
inn i syv regioner. I hver region er det en regionansvarlig
som er pålagt å se til at mest mulig av det spesialavfallet
som oppstår blir samlet inn og levert til godkjent behand-
ling. De skulle videre utarbeide planer for mottakssyste-
met i regionene. Det meste av avfallet skulle tas hånd om
ved eksisterende behandlingsmuligheter i norske bedrif-
ter. Erfaringer som er gjort med dette systemet, har imid-
lertid vist en rekke svakheter både når det gjelder ad-
ministrasjon, innsamling, mottak og behandlingskapasi-
tet. På grunnlag av en konsulentutredning (Oil-consult/
SFT, 1988) og anbefaling fra SFT har Regjeringen frem-
met forslag for Stortinget om å bygge et landsdekkende,
sentralt behandlingsanlegg i Mo i Rana. Investeringskost-
nadene til 1. byggetrinn, som skal stå ferdig i 1992, er
anslått til 590 millioner kroner. Fullt utbygget (kapasitet
ca. 150 000 tonn/år) vil investeringene være om lag 1
milliard kroner. På statsbudsjettet for 1988 ble det ved-
tatt å etablere en sentral administrativ enhet med ansvar
for all koordinering av samtlige avfallsstrømmer som er
underlagt forskrifter, og som bedriftene ikke kan destrue-
re internt. Enheten, som er kalt NORSAS, er et aksjesel-
skap der staten har 52 prosent av aksjene. Resten er likt
fordelt mellom kommunene (Norske Kommuners Sen-
tralforbund) og industrien. Etter godkjenning i Stortinget
vil NORSAS kunne eie, planlegge og drive behandlings-
anlegg for spesialavfall, bl.a. et eventuelt sentralt behand-
lingsanlegg.

Figur 12.6. Resipienter for sigevann fra avfallsbehand-
lingsanlegg. 1985/86 Recipients for vadose water from
waste treatment plants. 1985/86

1111 Prosent av antall anlegg Per cent of number of plants

1=} Prosent av avfallsmengde Per cent of amount of waste

Grunnvann Ground water -=	
Bekk Brook

Elv River
	 •■■•••••■••■1

Innsjø Lake 	 7

Fjord/Kyst fjord/Coast

Off , avløp uten rens /)

Off. aviøp med rens 2)

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Prosent Per cent

1) Municipal runoff without treatment. 2) Municipal
runoff with treatment.
Kilde: SSB Source: CBS.

Oversikten over hva som dannes av spesialavfall og hvor
det tar veien er ennå relativt dårlig. Det er anslått at det
i Norge årlig dannes om lag 200 000 tonn miljøfarlig av-
fall. Av dette skal om lag 120 000 tonn fanges opp av spe-
sialavfallssystemet. Foreløpig blir bare om lag halvparten
av dette tatt hånd om på en forsvarlig måte. Figur 12.7
gir en skjematisk oversikt over spesialavfallsstrømmen. I
figuren er det skilt mellom generert mengde, som er den
totale mengde spesialavfall som dannes, bortsett fra kon-
sesjonsregulerte utslipp til vann og luft og system—meng-
de, som er den mengde miljøfarlig avfall som det ikke er
hensiktsmessig å behandle i tilknytning til de respektive
primærkilder. Dette er da den mengden som skal fanges
opp av et eksternt behandlingssystem. I tabell 12.3 er sys-
tem—mengden spesialavfall fordelt på avfallsgrupper.

Tabell 12.4 viser mengder spesialavfall innsamlet i 1987.
Hvordan det innsamlete avfallet ble behandlet er vist i
tabell 12.5.
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Figur 12.7. Generert mengde miljøfarlig avfall og system-mengde spesialavfall. 1987. Tonn pr. år Generated amount
of hazardous waste and amount to be handled by the system for collection and treatment og hazardous waste. 1987.
Tons per year
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Tabell 12.3. System -mengde spesialavfall. 1987 Amount to be handled by the system for collection and treatment of
hazardous waste. 1987

Gruppe
Group

Betegnelse
Denomination

Kategori
Category

Tonn/år
Tons/year

Prosent
Per cent

I alt Total 120 000 100,0

1 Spillolje Organisk
Waste oil Organic 40 000 33,3

2 Oljeavfall	 Oil waste from treatment of
oil-containing waste water 9 000 7,5

3 Oljeemulsjoner Oil emulsions 6 000 5,0
4 Løsningsmidler	 Solvents 14 000 11,7
5 Maling, lim, lakk	 Paint, glue etc. 5 000 4,2
6 Destillasjonsrester	 Destillation residues 200 0,2
7 Tjæreavfall	 Tar . waste 1 000 0,8
8 Kvikksølv- og kadmiumavfall Uorganisk

Waste containing mercury and cadmium Inorganic 2 900 2,4
9 Vannløselige metallforbindelser

Water soluble metal compounds 17 000 14,7
10 Cyanid-avfall Waste containing cyanide 100 0,1
11 Plantevernmidler	 Pesticides Organisk 270 0,2
12 PCB 250 0,2
13 Isocyanater	 lsocyanates 120 0,1
14 Annet organisk avfall 	 Other organic waste 4 160 3,4
15 Sterke syrer	 Concentrated acids Uorganisk 2 000 1,7
16 Sterke baser	 Concentrated bases 2 000 1,7
17 Annet uorganisk avfall Other inorganic waste 16 000 13,3

Kildel Source: SFT / Oilconsult, 1988.

Tabell 12.4. Innsamlede mengder spesialavfall. 1987. 	 Tabell 12.5 Behandling av innsamlet spesialavfall. 1987.
Tonn Collected amounts of hazardous waste. 1987. Tons	 Tonn Treatment of collected hazardous waste. 1987. Tons

Type avfall
	

Mengde innsamlet
Type of waste	 Amount collected

I alt Total  	 57 000

Spillolje Waste oil	 26 000
Annet organisk
Other organic  	 19 000
Uorganisk Inorganic  	 12 000

Kildel Source: SFT / Oilconsult, 1988.

Behandlingsmåte
Type of treatment

Mengde behandlet
Amount treated

I alt	 Total 	 57 000

I norsk industri
In Norwegian industry 	 27 600
Eksportert Exported 	 13 300
Forbrent til havs
Burned at sea 	 8 000
Uspesifisert disponering
Unspecified disposal 	 8 100

KildelSource. SFT / Oilconsult, 1988.

12.3 DIOKSINER

Dioksiner har i de senere drene vært i søkelyset bl.a. i for-
bindelse med utslipp av disse stoffene fra avfallsforbren-
ningsanlegg. Dette er imidlertid ikke den største kilden til
dioksinutslipp i Norge.

Stoffgruppen dioksiner består av 210 ulike kjemiske for-
bindelser innen gruppene polyklorerte dibenzo-p-dioksi-
ner (PCDD) og dibenzofuraner (PCDF).

De forskjellige forbindelsene har stor variasjon i giftighet.
2,3,7,8-tetraklor-dibenzo-p-dioksin-isomeren (TCDD)
er en av de sterkeste giftene en kjenner.

Noen av dioksinforbindelsene kan forårsake hudsyk-
dommer, lever-, nerve- og genskader og undertrykke
immunsystemet. Videre kan de forsterke effekten av
kreftfremkallende stoffer (SFT, 1986).

Dioksinforbindelser har ulik giftighet overfor ulike dyre-
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arter. Mennesker synes å høre til de minst følsomme
gruppene.

Forbindelsene er fettløselige, og de brytes relativt lang-
somt ned. Det kan derfor skje en akkumulering av diok-
sinforbindelser i næringskjeder. Dioksiner tas opp av
mennesker og dyr via innånding, hud og føde.

Følgende kilder antas å kunne gi utslipp av dioksiner:

—Biler
—Papirmassefabrikker
—Kjemisk industri
—Smelteverk
— Fyringsanlegg (olje, kull, torv, ved, spillolje, halm)
—Avfallsforbrenningsanlegg

Man kjenner ennå lite til om hvilke kilder eller tilførsels-
veier som er av størst betydning for eksponering av men-
nesker for dioksin.

Statens forurensningstilsyn påpeker i en rapport om mil-
jøgifter (SFT, 1987) at det er nødvendig å iverksette tiltak
snarest mulig på de kilder man vet om for å unngå uak-
septable miljønivåer over tid. Statens forurensningstilsyn
foreslår tiltak for kartlegging av utslipp fra bl.a. industri
og avfallsforbrenning, og krav om utslippsreduksjoner.

Referanser:

Halmø, T. M., 1984: Fast avfall. Håndbok og lærebok.
Tapir forlag. Universitetet i Trondheim.

MD (Miljøverndepartementet) (1981): Utredning om
landsomfattende system for innsamling, transport og be-
handling av spesialavfall. Rapport fra styringsgruppa.

MD (1985): Miljøverndepartementets informasjonsbros-
jyre om spesialavfall.

SSB (Statistisk Sentralbyrå) (1984): Kommunale avfalls-
behandlingsanlegg. Miljøstandard. RAPP. 84/4

SFT (Statens forurensningstilsyn) (1984): Vårt felles mil-
jø. En rapport fra SFT om forurensninger, støy, kjemiske
stoffer og skadelige produkter i dagens Norge. TA-591

SFT (1986): Miljøgifter og overvåkningsresultater 1984.
Rapport nr. 216/86

SFT (1987): Miljøgifter i Norge. SFT-rapport nr. 79/87

SFT / Oilconsult (1988): Alternative løsninger for sen-
tralt behandlingsanlegg for spesialavfall i Norge. Utred-
ning utført for SFT av Oilconsult A/S, Bergen

Stortingsmelding nr. 51(1984-85): Om tiltak mot vann-
og luftforurensninger og om kommunalt avfall. Miljø-
verndepartementet

Foto: Yngve Vogt
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13. RADIOAKTIVITET
Kapitlet gir en oversikt over ulike mål for radioaktivitet og hvilke kilder som forårsaker radioak-
tiv stråling. Det drøftes også hvordan radioaktivitet tas opp i næringskjedene og hvordan strålin-
gen påvirker mennesker. Av spesielle problemer med radioaktivitet tar kapitlet opp Tsjernobyl-
ulykken og radongass i boliger.

Kilder til og virkninger av radioaktivitet ble et aktuelt tema i 1960—firene. Prøvesprengninger av
atomvåpen forte til radioaktivt nedfall også over Norge, og mengden av radioaktivitet i matvarer
steg urovekkende. Prøvestansavtalen mellom Storbritannia, USA og USSR i 1963 forbød atom-
våpenprøver i lufta, under vann og i det ytre rom. Reaktorulykken i Tsjernobyl i 1986 forårsaket
igjen radioaktivt nedfall over store deler av Europa og Norge. Nedfallet fra reaktorulykken i Tsjer-
nobyl var mer tidsbegrenset og hadde større geografisk variasjon enn nedfallet i 1950- og 1960-
årene. Sammensetningen av nedfallet fra Tsjernobyl-ulykken var også vesentlig anderledes enn
nedfallet fra bombeprovene. Blant annet inneholdt ikke nedfallet fra Tsjernobyl strontium-90, den
komponent som sammen med cesium-137 var dominerende i nedfallet i perioden etter 1963.

13.1 HVA ER RADIOAKTIVITET?

En radioaktiv kilde inneholder ustabile atomer. Såkalte
kjernekrefter holder positivt ladde (protoner) og elektrisk
nøytrale (nøytroner) kjernepartikler sammen i atomkjer-
nen, mens elektromagnetiske vekselvirkninger binder
elektronene til atomet. Det må være en noenlunde balan-
se mellom antall nøytroner og antall protoner i kjernen,
for at kjernekreftene skal klare å binde alle partiklene til
atomkjernen. Blir det for mange partikler av ett slag, eller
for mange partikler i alt, «slipper» kjernekreftene taket,
og atomkjernen spaltes. Dette kalles fisjon. Spaltnings-
produktene kan igjen være ustabile og fortsette fisjons-
reaksjonen. Til slutt vil imidlertid resultatet bli et av de
stabile grunnstoffene som omgir oss, f eks. jern eller bly.
For eksempel starter uran-radium serien med Uran-238
og gjennomgår 14 desintegrasjoner (spaltninger) før den
ender opp som et stabilt blyatom.

Tiden det tar før en viss andel av de ustabile atomkjerne-
ne i en radioaktiv kilde spaltes varierer sterkt, fra millio-
ner av år ned til brøkdeler av et sekund. Den tid det tar
før halvparten av de ustabile kjernene er spaltet, kalles
(den fysiske) halveringstiden. Radium-226 (226 partikler
i kjernen) og Uran-238 har halveringstider på henholds-
vis 1600 år og 14 milliarder år, mens Jod-131 har en hal-
veringstid på vel en uke.

Samtidig med at kjernen deles i to, vil det også bli sendt
ut endel energirike partikler, såkalt radioaktivitet eller
ioniserende stråling. Det skilles vanligvis mellom tre ty-
per stråling:

- a (alfa) stråling, som består av heliumkjerner, det vil
si en «pakke» med to nøytroner og to protoner.

- B (beta) stråling, som består av elektroner. Disse elek-
tronene blir dannet i kjernen (fra nøytroner) ved spal-
tingen.

- y (gamma) stråling, som består av masselose fotoner,
det vil si vanlig elektromagnetisk stråling, som regel

med høy energi. Røntgenstråling, som produseres
kunstig, har samme karakter, men noe lavere energi
enn y-stråling.

a-partiklene er tyngst og blir lett stoppet av f eks. tøy,
glass, vegger o.l.. Selv i luft blir partiklene stoppet etter
noen ra centimeter. Ytre bestråling med a-partikler er
derfor lite helsefarlig. I det heliumkjernene stoppes avgir
de imidlertid relativt mye energi. Ved inntak av a-partik-
ler ved inhalering eller gjennom føde, kan de derfor gjøre
stor skade på celler i menneskekroppen ved at mange bin-
dinger mellom molekyler og atomer ødelegges

B-partiklene er mye lettere (ca. 8000 ganger lettere) enn
a-partikler og er vanskeligere å stoppe. De trenger allike-
vel ikke inn mer enn ca. en centimeter i kroppsvev. De
har relativt liten ioniserende virkning og avgir mindre
energi når de blir stoppet. y-partikler er uten masse, men
ikke uten energi. De kan være meget vanskelige å stoppe
(liten ioniserende virkning), og vil generelt gjøre mindre
skade enn a- og B- stråling (med samme energi) når de
stoppes.

Ved utsendelse av ioniserende stråling vil kjernerestene
(rekylkjernene) selv f'a et dytt. Hvis spaltingen foregår i
menneskelig vev, vil rekylkjernene også være med på å
skade vevet.

13.2 MAL FOR RADIOAKTIVITET

Intensitet

Intensiteten eller aktiviteten av en radioaktiv kilde måles
i antall spaltinger (desintegrasjoner) pr. tidsenhet. Intensi-
teten måles vanligvis i Becquerel (Bq), som er definert
som:

1 Bq = 1 desintegrasjon pr. sekund.

Tidligere ble enheten Curie (Ci) (etter M. Curie som iden-
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tifiserte og isolerte radium for første gang) brukt som mål
for intensitet av stråling. I forhold til Ci er Bq en svært
liten enhet:
1 Ci = 3,7 x 10 I° Bq

1 Ci tilsvarer omtrent antall desintegrasjoner pr. sekund
i 1 gram Radium-226.

Spesifikk intensitet eller aktivitet er antall Bq pr. kg, liter
eller m 2, avhengig av hvordan man avgrenser kilden.
Mennesket inneholder endel naturlige radioaktive isoto-
per. Spesifikk intensitet av K-40 (kalium) isotoper i men-
nesker er ca. 62 Bq/kg, mens C-14 (karbon) isotopene bi-
drar med ca. 30 Bq/kg.

Becquerel er en ørliten måleenhet. Ved undersøkelser på
sykehus benyttes rutinemessig radioaktive kilder med in-
tensitetet på mange millioner becquerel. Det er kun godt
måleutstyr som gjør at det er mulig å oppdage radioaktive
kilder med intensiteter på mindre enn 100 Bq.

Absorbert dose

Det er ikke nok å kjenne intensiteten av radioaktiv strå-
ling for å bestemme hvor farlig den er for mennesker. Det
er den avsatte energimengden når partiklene stoppes i
menneskelig vev som betyr noe. Dette måles i enheten
Grey (Gy) eller Radiation Absorbed Dose (rad) og er et
mål på energimengde (Joule) avsatt pr. kg. vev:

1 Gy = 100 rad = 1 J/kg
HE =

logisk effekt av ulike strålekvaliteter) definert ved:

H(rem) = Q x D (rad) (Roengten Equivalent Man)

1 Sv (Sievert) = 100 rem

hvor Q er kvalitetsfaktoren, D er absorbert dose (målt i
rad eller Gy) og H er doseekvivalent stråling målt i rem.
Rem er den gamle enheten for lik biologisk effekt av ulike
strålekvaliteter, mens Sievert (Sv) er den nye SI-enheten.
Når strålingen uttrykkes som doseekvivalent stråling kor-
rigeres det m.a.o. for typen av stråling (a, B, y, rekylkjer-
ner) organismen utsettes for. Stråling fra radioaktivt ned-
fall etter bombeprøver eller reaktorulykker skyldes stort
sett B- og y-stråling, som har kvalitetsfaktor lik 1. For
denne type stråling svarer 1 Sv (doseekvivalent stråling)
til 1 Gy (absorbert dose).

Sievert er en meget stor enhet, sd man opererer vanligvis
med tusendels Sievert, mSv.

Som et hjelpemiddel innen strålevern benyttes begrepet
«effektiv doseekvivalent». Dette er en størrelse som bru-
kes for å kunne sammenlikne virkninger av ulike typer
stråling som treffer forskjellige organer i kroppen. Det
blir da korrigert for at ulike deler av kroppen har forskjel-
lig følsomhet for ioniserende stråling. Doser til deler av
kroppen kan derfor oversettes til hele kroppsdoser ved å
benytte effektiv doseekvivalent. Effektiv doseekvivalent
HE måles i Sv og er definert som:

Den historiske forløperen for absorbert dose ble kalt eks-
posisjon og ble målt i Røntgen (R). 1 R tilsvarte 0,869 rad
i luft ved standard trykk og temperatur.

Inntak av 1 pCi (37000 Bq) radioaktivt stoffgir forskjellig
dose, avhengig av hvilke isotoper som sender ut strålin-
gen. 1 pCi 1-131 (jod) gir f.eks. en dose på 2000 mrad
(0,02 Gy), 1 pCi Sr-90 (strontium) gir 1300 mrad (0,013
Gy) og 1 pCi Cs-137 (cesium) gir 40 mrad (0,0004 Gy).
Når ioniserende stråling (a-, B-, eller y-stråling) treffer et
stoff, vil det dannes ioner (atomer som har mistet et eller
flere elektroner) og/eller eksiterte molekyler. De kjemiske
egenskapene til atomet eller molekylet blir derved endret
og vil kunne fortone seg som «ødelagte» sett fra en biolo-
gisk synsvinkel. Fordelingen av disse ødelagte områdene
vil avhenge av hva slags type stråling som forårsaket øde-
leggelsen. Mens B- og y-stråling vil treffe ett molekyl her
og ett der med det resultat at energien avsettes i mange
små punktområder, vil a-partikler avsette all sin energi i
et mer konsentrert område. Den biologiske virkningen av
ioniserende stråling er avhengig av hvordan stråleenergi-
en avsettes. For å kunne sammenlikne stråling av ulike
slag med forskjellig biologisk effekt, benyttes en kvalitets-
faktor Q. Denne sier noe om hvor farlig en gitt dose (målt

eks. i Grey) fra en gitt strålingstype er, relativt til samme
dose fra andre strålingstyper. Tabell 13.1 viser kvalitets-
faktorer for enkelte vanlige typer stråling. Kvalitetsfakto-
ren vil variere noe med partiklenes energinivå.

Eksponering

Når det tas hensyn til strålingstype (ved kvalitetsfakto-
ren) og den avsatte energi (ved absorbert dose) f'as et nytt
mdl for skadeligheten av radioaktivitet. Det kalles for
doseekvivalent stråling eller eksponering, og måles i en-
heten Sievert (Sv). Relativt til B-, y-, og Røntgen-stråling
(Q=1) er den doseekvivalente strålingen (enhet for lik bio-

Her er H, dosen til organ i, og W, en vektfaktor som angir
følsomheten til dette organet, se tabell 13.2.

Tabell 13.1. Kvalitetsfaktorer for vanlige strålingstyper
Quality factors of different types of radiation

Type stråling
	 Kvalitetsfaktor

Type of radiation
	 Quality factor

f3-,y Røntgen-stråling
ß-, y- , X-ray-radiation
a -stråling fra naturlig kilde

-radiat. from nat. sources  
	

10
Rekylkjerner (tunge ioner)
Heavy ions
	 20

Kilde: Holter, Ingebretsen og Parr, 1979 Source: Holter,
Ingebretsen and Parr, 1979.

13.3 KILDER TIL RADIOAKTIVITET

Radioaktivitet har alltid vært en del av vårt fysiske miljø.
Naturlig radioaktivitet eller bakgrunnsstråling består av
stråling fra verdensrommet (kosmisk stråling) og fra jord-
skorpa (terrestrisk stråling). Atmosfæren skjermer for
mye av den kosmiske strålingen, som varierer med bred-
degrad og med høyde over havet. Den kosmiske strålin-
gen er lavest ved ekvator og nær bakken. Mengden av
radioaktive stoffer i jordskorpa varierer med de geologis-
ke forhold. Bergarter som skifer og kvarts inneholder for-
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holdsvis store mengder radioaktive stoffer. Kroppen in-
neholder alltid en viss mengde radioaktivt stoff, og strå-
lMg fra dette må regnes som en del av den naturlige bak-
grunnsstråling.

Radioaktive stoffer i jorda spaltes og forsvinner etter-
hvert. Det er nå kun de meget langlivede isotopene (isoto-
per med lang halveringstid) som er igjen. F. eks. er det
bare ca. 10 prosent igjen av kaliumisotopen K-40 som har
en halveringstid på 1.20 x 10 9 år. Livet på jorda startet
og utviklet seg i et miljø som var mer utsatt for ioniseren-
de stråling enn vi er idag.

To av de radioaktive grunnstoffene i jordskorpa er uran
og thorium. Når disse brytes ned, oppstår den radioaktive
gassen radon. (Serien starter med Uran-238 og Radon-
222 kommer etter Radium-226). Radon, som sender ut
a-stråling, unnslipper til en viss grad fra jordskorpa og
blander seg med lufta. I innendørsluft vil det som regel
være høyere radonkonsentrasjoner enn i utendørsluft.
Radon i boliger utgjør størstedelen av den naturlige bak-
grunnsstrålingen, se figur 13.1.

Tabell 13.2. Vektfaktorer ved beregning av effektiv dose-
ekvivalent Weighting factors in estimation of effective
dose equivalent

Organ
Organ

Vektfaktor
Weight factor

I alt	 Total 1,00

Gonader Gonads 	 0,25
Bryst	 Chest 0,15
Rød benmarg Red bone marrow 	 0,12
Lunger Lungs 0,12
Skjoldbruskkjertel Tyroidea 	 0,03
Benoverflater Bone surfaces 	
øvrige kroppsdeler

0,03

Other parts of the body 	 0,30

Kilde/Source: ICRP, 1977.

Tabell 13.3 gir en oversikt over omtrentlige stråledoser
fra naturlige kilder og fra kilder forårsaket av menneske-
lig virksomhet.

Mennesker vil også få dosebidrag fra yrkeseksponering
og fra reaktordrift. Omregnet til person og år er disse bi-
dragene til det radioaktive miljøet vanligvis forsvinnende
små. Medisinsk bruk av røntgen er den største kilden til
«kunstig» eller menneskeskapt radioaktivitet, figur 13.1
og tabell 13.3.

Det blir tatt om lag 2,6 millioner røntgenbilder årlig i
Norge. I tillegg kommer ca. 50.000 medisinske undersø-
kelser med radioaktive isotoper og strålebehandling av
omlag 7.000 kreftpasienter årlig.

Prøvesprengninger av kjernevåpen førte til spredning av
radioaktive stoffer over hele jorda i 1960—årene. Etter
1962/63 ble det hovedsakelig foretatt underjordiske prø-
vesprengninger. Etter ulykken i Tsjernobyl ble det i Norge
målt like høy cesium—aktivitet i luft som under prove-

Figur 13.1. Anslag over strålingsmiljøet i Norge Radiati-
on sources in Norway

"c5-3 Naturlig bakgrunnestraling Nockground rod/offort

<-1 Strafing i bemiljo Rodkrtion 47 dwellings

^411 Nedfall fro Tsjernobyl (twee ar) Fall—out from ajornoOyf (it,)

Medisinske stralekilder Modica/ rvoiolim sources

ØvrIge atralskilder Other roactIon sources

Kilde: Helsedirektoratet, 1986 Source: Directorate of He-
alth, 1986.

Tabell 13.3. Stråletype og stråledose fra ulike kilder Type
of radiation and radiation dose from different sources

Dose pr.
person

Stråletype	 mSv/år
Type of
	

Dose per
radiation	 person

nzSv/year

Naturlige kilder Natural sources
Kosmisk Cosmic 	
Bakke, hus, luft
Ground, house, air 	
Kroppen Human body
Tyngre elementer
Heavy elements 	

Total bakgrunn
Total background 	

Andre kilder Other sources
Medisinsk
	

røntgen
Medical
	

X-ray
	

0,36
11
	

isotoper
1 1
	

isotopes
	

0,01
Prøvesprengninger 	 alle typer
Nuclear test blow-ups  

	 all types
	

0,04
Annet (klokker,TV,etc.)
Others (watches ‚TV)  

	
røntgen 	0,02

Total fra mennesker
Total from humans  	 0,43

Kilde: Holter, Ingebretsen og Parr, 1979 Source: Holter,
Ingebretsen og Parr, 1979.
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sprengningene på 1960— tallet, men aktiviteten i luft var
etter Tsjernobyl av kortere varighet og mer lokalt begren-
set.

Figur 13.2 gir et inntrykk av størrelsesordenen på ned-
fallet fra Tsjernobyl og prøvesprengningene sett i forhold
til naturlig bakgrunnsstråling og medisinske strålekilder.

Figur 13.2. Dose pr. tidsenhet fra ulike strålingskilder.
1955-1987. mSv pr. person pr. år Dose per time unit from
different radiation sources. 1955-1987. mSv per person per
year

) Med normal tilleggsstråling menes medisinske strålekilder
(røntgen mv.) Normal radiation are medical radiation sources (x-
ray radiation etc.).

Kilde: Helsedirektoratet, 1986 Source: Directorate of He-
alth, 1986.

13.4 BIOLOGISK OPPTAK AV RADIOAKTIVITET

Hvor farlig radioaktiv stråling er avhenger av:

— Hva slags stråling det er snakk om (a—, B—, eller y—strå-
ling).

— Hvor mye energi strålingen har i utgangspunktet.
— Hvor mye energi strålingen avsetter.
— Hvilke organer/kroppsdeler som rammes.

— Individuelle forskjeller, alder og kjønn.
— Dosehastigheten, dvs, om en bestemt stråledose gis

over kort eller lang tid.

Kroppen har mindre sjanse til å beskytte seg mot en stor
stråledose over kort tid, enn mot samme stråledose over
lang tid. Dette henger sammen med cellenes repara-
sjonsmekanismer. Mottakeligheten for ioniserende strå-
ling varierer dessuten med alder og kjønn, og de forskjel-
lige delene av menneskekroppen har forskjellig «følsom-
het» for skader, jf. tabell 13.4. Den biologisk/medisinske
betydning av en radioaktiv isotop vil også være av-
hengig av om og hvordan stoffet tas opp i organismen.
Forskjellige radioaktive isotoper finner veien til forskjel-
lige organer i kroppen, f.eks. vil Jod-131 primært tas opp
av skjoldbruskkjertelen og Strontium-90 i skjelettet.

Tabell 13.4 gir opplysninger om halveringstider for noen
biologWc viktige radioaktive isotoper, samt spesielt utsat-
te kroppsdeler. Fysisk halveringstid er den tid det tar før
halvparten av en samling radioaktive kjerner er spaltet.
Radioaktive stoffer har også en biologisk halveringstid,
som er den tid det tar inntil bare halve mengden av stof-
fet er igjen i kroppen. Det er store individuelle forskjeller
i den biologiske halveringstiden. Dessuten har de forskjel-
lige organer i kroppen forskjellige biologiske halveringsti-
der. For Plutonium-239 er f.eks. den biologiske halve-
ringstiden ett år for lungevev, mens den er på hele 200
år for skjelettet. Når det snakkes om biologisk halverings-
tid, menes vanligvis hele kroppen. I tabell 13.4 er den
biologiske halveringstiden ikke tatt med, fordi verdiene
for hver enkelt isotop er såvidt varierende. Tabell 13.5
viser noen typiske biologiske halveringstider for isotopen
Cesium-137.

Opptak av Cesium i næringskjedene

Ved radioaktivt nedfall vil cesium falle direkte ned på
vegetasjonen. Dersom vegetasjonen består av lav, tas ce-
sium direkte opp fra lufta. Består vegetasjonen av høyere
planter vaskes cesiumet ned i jordsmonnet og tas senere
opp gjennom planterøttene og transporteres ut i de voks-
ende delene av plantene.

Tabell 13.4. Noen biologisk viktige radioaktive isotoper. Fysisk halveringstid. Utsatt kroppsdel Biological important
radioactive isotops. Physical halftime. Vital part of the body

Stråletype	 Fysisk halveringstid
	

Utsatt kroppsdel
Type of radiation	 Physical half time

	
Vulnerable part of the body

Strontium-89 (St-89) 	
Strontium-90 (St-90) 	
Jod-131 (I-131) 	
Cesium-134 (Cs-134) 	
Cesium-137 (Cs-137) 	
Karbon-14 (C-14) 	
Plutonium-239 (Pu-239)
Kalium-40 (K-40) 	

B, 7
B, '7
B, 7
13, 7
, 7

B

51 døgn days
28 Ar years
8 døgn days
2 år years
30 Ar years
5800 år years
24000 år years
1,3x109 Ar years

skjelett skeleton
skjelett skeleton
skjoldbruskkjertelen tyroidea
hele kroppen whole body
hele kroppen whole body
fettvev adipose tissue
lunge, skjelett lung, skeleton
muskler, hele kroppen
muscles, whole body

Kilder: Holter, Ingebretsen og Parr, 1979 og Helsedirektoratet, 1986 Sources: Holter, Ingebretsen and Parr, 1979 and
Directorate of Health, 1986.
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Dyr som beiter på disse plantene vil ofte foretrekke de
ferskeste delene av planten og rar derfor i seg en større
mengde cesium enn gjennomsnittet for plantene. Når
dyrene spiser plantemateriale som inneholder cesium
skjer det en opphopning (bioakkumulering) av radioakti-
viteten i muskulaturen og indre organer på dyrene. Årsa-
ken til dette er at cesium likner mye på kalium som er et
næringssalt som dyrene trenger og som det finnes lite av
i naturen. Cesium går derfor inn på kaliumets plass og
hopes opp i vevet. Utskilling av cesium skjer bl.a. gjenn-
om melk.

Muskulatur og indre organer er de delene av planteeteme
som rovdyrene foretrekker og konsentreringen av cesium
i indre organer og muskulatur hos rovdyrene blir enda
større på dette nivået i næringskjeden.

I ferskvann vil det også foregå en sterk opphopning av
cesium i næringskjedene. I næringsfattig vann med lite
kalium tar planteplanktonet (algene) opp store mengder
cesium. Er vannet derimot rikt på kalium tas cesium lite
opp. Oppkonsentreringen i dyreplankton, som spiser al-
gene og i planktonisk fisk (som f eks sik, mort og krøkle)
som i neste omgang spiser dyreplanktonet, blir dermed
mer moderat.

Radioaktivt cesium bindes også i bunnslammet i elver
og innsjøer og fører til høye konsentrasjoner i bunndyre-
ne som lever av organisk materiale på bunnen. Disse
bunndyrene er viktig føde for rovfisk som større ørret,
gjedde og abbor.

Virkningen av radioaktiv stråling på mennesker

Det er viktig å skille mellom akutte skader etter store
doser ( > 1-2 Gy) og risiko for langtidsvirkninger etter
små doser ( < 0.1 Gy). Store stråledoser kan føre til at
mennesker dør uker eller måneder etter bestråling, og har
i stor grad sammenheng med celledød. Av mennesker
som blir utsatt for en stråledose på 5 Gy over hele krop-
pen, vil halvparten dø i løpet av 30 dager.

Tabell 13.5. Noen typiske biologiske halveringstider for
Cesium - 137 Typical biological half times for Cesium- 137

Medium
	

Biologisk halveringstid
Medium
	 Biological half time

Voksent menneske
Grown up person  	 ca. 3 mnd. months
Barn Children  	 under 3 mnd. less

than 3 months
Sau Sheep  	 ca. 1 mnd.
Lam Lamb  	 ca. 15 dager days
Rein Wild reindeer  	 ca. 27 dager

Kilde: Henriksen, Hole og Sagstuen, 1986 Source: Hen-
riksen, Hole and Sagstuen, 1986.

Langtidsvirkningene av små stråledoser har vært mye
diskutert. Spørsmålet er om skadevirkningene øker jevnt
med dosen, eller om det eksisterer noen nedre terskelver-
di, slik at doser under dette nivå er uten skadevirkninger.
De fleste fagfolk synes nå å enes om en lineær dose—effekt-
-kurve uten noen nedre terskelverdi. Enhver stråledose
innebærer i følge dette en viss risiko, og risikoen øker med
dosen. Langtidsvirkninger av små stråledoser er i praksis
kreftutvikling og genetisk skade. Mens kreft kan oppstå
etter mutasjoner i kroppsceller, kan direkte eller indirekte
skader på arvestoffet i kjønnscellene overføres til neste
generasjon. Det regnes altså med at enhver dose, uansett
hvor liten denne er, innebærer en viss risiko for å få kreft
eller skader på arvestoffet. Men er dosen liten, så er sjan-
sen liten. Dette kan til en viss grad sammenliknes med å
kjøre bil. Jo mer en person kjører, jo større er sjansen for
at personen skades eller drepes i trafikken. Sannsynlighe-
ten for skade øker altså med økt kjøring, selv om en per-
son som kjører mye ikke nødvendigvis blir skadet.
ICRP (International Commission on Radiological Pro-

Tabell 13.6. ICRP's anbefalinger for dosegrenser ICRP's Tecommodations of dose limits

Doseekviva-	 Tilsvarer
lent i mSy
	

inntak av
Dose equiva-	 Corresponding
lent in mSv	 to intake of

Tillatelig dose pr. Ar for noen individer i befolkn., kritisk gruppe
Allowed annual dose for some individuals from critical groups
in the population	 1	 8x104 Bq Cs-137

Tillatelig dose for ett enkelt Ar for noen individer i befolkn.,
kritisk gruppe Allowed dose for one single year for some
individuals from critical groups in the population	 5

Tillatelig dose pr. år for yrkeseksponerte
Allowed annual dose for persons exposed during work	 50

Tillatelig årsdose til enkeltorgan, yrkeseksponerte
Allowed annual dose on single organs exposed during work	 500

4x10 5 Bq Cs-137

4x106 Bq Cs-137

4x106 Bq 1-131

Kilde: Statens Institutt for Strålehygiene, 1982 Source: National Institute of Radiation Hygiene, 1982.
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tection) har fastsatt dose-grenser for den generelle befolk-
ning, tabell 13.6. Under ordinære omstendigheter skal
dosen ikke overskride 1 mSv pr. person og år. I ekstraor-
dinære tilfeller, begrenset til ett år, kan opptil 5 mSv ak-
septeres. Dette er å forstå som det aksepterte tillegg til den
naturlige stråling menneskene alltid utsettes for. Tallene
i tabell 13.6 forutsetter at dosene gjelder for en mindre
del av befolkningen, som yrkeseksponerte eller annen ut-
satt gruppe. Som middelverdi for hele befolkningen for-
ventes det at tillatelig dose ligger lavere. Verdiene i tabel-
len representerer toppverdier og ikke middelverdier.

Det er svært vanskelig å si noe om økningen i antall kreft-
tilfeller som følge av økt radioaktivitet, f.eks. etter reak-
torulykker. Mange mennesker kan få stråledoser utover
det normale, men det er nesten umulig å bestemme dose-
ne etter at bestrålingen har funnet sted. Det finnes derfor
sparsomt med informasjon om sammenhengen mellom
stråledose og forekomst av kreft.

13.5 TSJERNOBYL-ULYKKEN

Ulykken i reaktor nr.4 i Tsjernobyl kraftverk ca. 130 km
nord for Kiev i Sovjet skjedde 26. april 1986 kl. 01:23.
Utslipp av radioaktive stoffer begynte etter en gasseksplo-
sjon og varte fram til 5. mai. Brannen i reaktoren var
slukket helt 8. mai.

Umiddelbart etter ulykken dannet det seg en radioaktiv
sky i flere kilometers høyde. Den øvre delen av den opp-
rinnelige skyen ble ført raskt østover, og ble trolig spredt
i luftmassene over et stort område. Deler av dette nådde

Figur 13.4. Samlet utslipp av radioaktivitet fra Tsjerno-
byl. 24. april - 7. mai 1986. Millioner Curie Total emissi-
on of radioactivity from Tsjernobyl. 24 April - 7 May 1986.
Million Curie

Japan og USA. Etterhvert nådde utslippene bare de aller
laveste luftlag.

Luftstrømmer under 3 km's høyde drev utslippene fra 26.
april inn over midt-Skandinavia, og omfattende nedbør
i området medførte nedfall først og fremst av isotopene
Jod-131 og Cesium 134 og 137. Den nord-vestlige vind-
retningen forekommer relativt sjelden. Den snudde da
også senere og førte utslippene inn over Polen, Tsjekkos-
lovakia, Østerrike og Øst-Tyskland. Vinden snudde der-
etter enda en gang og førte mindre utslipp inn over Sør-
Norge 4. og 8. mai (se figur 13.3).

Utslippene i Tsjernobyl nådde maksimale nivåer rundt
26. april og 6. mai 1986, se figur 13.4. Utslippene bestod
av en kompleks blanding av et tjuetalls forskjellige isoto-
per. Figur 13.5 viser aktiviteten av Cesium-137 og Jod-
131 over Oslo i dagene etter ulykken. Aktiviteten i luft
av disse isotopene fulgte stort sett samme monster som
de samlede utslippene i Tsjernobyl, men noe forsinket i
forhold til disse. I figur 13.6 gis et bilde av nedfallssitua-
sjonen over Norge. Målingene ble utført i tiden 6.-30.
mai, og figuren viser mønsteret for ekstern y-aktivitet.
Nedfallet var særlig konsentrert til områdene Sør-Nord-
land, Trøndelagsfylkene, Nord-Oppland og Nord-Hed-
mark.

Effekter av Tsjernobyl-ulykken

Informasjon om de stråledoser den enkelte har fan som
følge av Tsjernobyl-ulykken mangler, og det er meget
vanskelig å IA pålitelige beregninger av dosene. Helse-

Figur 13.5. Døgnmiddelverdier av jod-131 og cesium-137
i luft over Oslo i dagene etter Tsjernobylulykken. Bq/m 3

luft Daily mean values of iodine-131 and cesium-137 in
Oslo after the Tsjernobyl accident. Bq/m 3 air

14                                                    

12                        

1-131                                               

E

y.                                                                                                                                                                                                                                       

.001 	                                                 
26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

April 	 Mai May

*Oppgave mangler Data not available
Kilde: USSR, Statskommite for bruk av atomenergi Sour-
ce: USSR State Committee for nuclear energy use.
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Kildel Source: NOU, 1987.
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Figur 13.3. Spredning av utslippene fra Tsjernobyl i dagene etter reaktorulykken Dispersal of the emissions from Tsjerno-
byl the days after the accident

Kilde/Source: NOU, 1986.
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myndighetene regner med en liten tilleggsrisiko for å få
kreft som følge av nedfallet fra Tsjernobyl for den norske
befolkning. De krefttilfeller som forventes å oppstå i Nor-
ge etter ulykken vil ikke ha spesielle kjennetegn i forhold
til andre krefttilfeller. I tillegg vil det dreie seg om svært
få tilfeller av kreft i forhold til det totale antall krefttilfel-
ler pr. år. Derfor vil det neppe være mulig å påvise antall
krefttilfeller i Norge som følge av Tsjernobyl-ulykken ved
hjelp av befolkningsundersøkelser.

Utsagn om forventet antall krefttilfeller som følge av
Tsjemobylnedfallet bygger på anslag over hvilke stråledo-
ser befolkningen har fått, og kommer til å fa. Man tar
hensyn til hvor mye som pustes inn (inhalasjonsdose),
dose fra inntak av forurensede matvarer og dose fra ra-
dioaktivitet i luft og fra nedfall som har lagt seg på bakken
(ekstern bestråling). Deretter kan det ut fra kunnskap om
sammenhengen mellom dose og virkning for store stråle-
doser, gjøres utsagn om virkningene av slike små stråle-
doser (ekstrapolering).

Anslag antyder at mellom 20 og 40 personer i Norge vil
kunne dø av kreft som folge av den strålingen som mot-
tas første året etter ulykken. Belastningen fra Tsjernobyl
det første året beregnes til å være rundt 10 prosent av
gjennomsnittlig effektiv doseekvivalent fra naturlig strå-
1Mg. Tilsvarende beregninger fra Forbundsrepublikken
Tyskland (området rundt Munchen) viser at strålingen
fra Tsjernobyl vil utgjøre et tillegg på mellom 30 og 70
prosent av den naturlige strålebelastningen det første året.
Begge steder er den naturlige radonbelastningen inkludert
i beregningene. De tyske beregningene bygger på mer de-
taljerte kartlegginger enn de norske, og det er tatt hensyn
til både B— og y-- stråling fra eksterne strålekilder.

Sovjetiske myndigheter opplyser at totale utslipp fra ulyk-
ken var av størrelsesordenen 1800x10 15 Bq (1800 PBq).
Av dette utgjorde utslipp av Jod-131 ca. 270 Pbq, Cesi-

Figur 13.6. Radioaktivt nedfall over Norge etter Tsjemo-
bylulykken Radioactive deposition in Norway from the
Tsjernobyl accident

1) Ekstern gammastråling basert på bilmålinger 6. mai -
7. juni 1986 (NGU) External gamma radiation based on
measurement from cars. 6 May - 7 June 1986 (NGU).

Kilde/Source NOU, 1987.

Tabell 13.7. Anslåtte dosebelastninger i Norden og USSR. mSv og manSv Estimated dose load in Nordic countries and
USSR. mSv and manSv

Norge Danmark Finland Sverige Sovjet

Gjennomsnittlig individualdose
Mean individual dose	 0,2

Gjennomsnittlig individualdose:

mSv

0,27

I manSv

Forste måned First month 0,065
Forste Ar First year 0,7
I alt	 Total 2,1

Dose til verst rammet person over en periode
pd 50 år Dose on worst affected person
over a period of 50 years 40

Kollektivdose Collective dose, 1986 	 9x104

Kollektivdose, neste 50 år next 50 years 	 3x105

Arlig dose fra naturlige kilder
Annual dose from natural sources 	 1 1 4,2

1

1) Eksklusive bidrag fra radon Exclusive contribution from radon.

Kilde/Source. NOU, 1987.



Slam Sediment: 7740 BqFisk Fish 1985
(7 fisker): 22-39 Bq/kg

Bunndyr, mygglarver Benthos
Gnat larvae: 1900 Bq

ørret Trout (9 stk.) 16000 Bq (9027-25456 Bq)
Mageinnhold Stomach content: 19286 Bq

Døgnfluer
May flies
4900 Bq

Døgnfluer
18500 Bq

Røye Char (15 stk.) 4544 Bq (2994-7731 Bq)
Mageinnhold: 6270 Bq

Vann 20m: 23 Bq (2-3 m over bunn)

Dyreplankton
Zooplankton:
50 - 180 Bq

Planteplankton
Phytoplankton:
830 Bq
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um-134 ca. 20 PBq, og Cesium-137 ca. 40 PBq. Anslåtte
dosebelastninger i endel land er vist i tabell 13.7.

Sovjetiske myndigheter anslår de direkte kostnadene ved
Tsjernobyl-ulykken å være av størrelsesorden 3 milliar-
der U.S. dollar. Andre eksperter mener beløpet er nærme-
re 5 milliarder dollar, se tabell 13.8.

Tabell 13.8. Estimerte direkte kostnader i Sovjetunionen
som følge av Tsjernobyl-ulykken. Millioner US $ Estima-
ted directe costs in USSR of the Tsjernobyl accident. Milli-
on US$

Tap
Loss

Estimerte
kostnader
Estimated

costs

I alt	 Total 	 2 960-5 130

Skader på reaktoren
Damage on the reactor 	 1 040-1 250
Tapt landbruksproduksjon
Loss in agricultural production 	 1 000-1 900
Opprensing av området
Restoring of the accident area 	 350- 690
Pleie av sårede og syke
Nursing of wounded and ill peop 	 280- 560
Tap av eksportinntekter
Loss of export incomes 	 220- 660
Evakuering av fastboende
Evacuation of the population 70

Kilde/Source: Financial Times, 1987.

Etter ulykken skjedde det store endringer i opinionens
mening om fremtiden til atomkraft i de fleste land, se ta-
bell 13.9.

Tabell 13.9. Opposisjon til forsatt utbygging av atomkraft
i endel land. Prosent Opposition against further develop-
ment of nuclear power plants in some countries. Per cent

Land
Country

For
ulykken
Before the
accident

Etter
ulykken
After the
accident

Storbritannia 	 65 83
Forbundsrepublikken
Tyskland 	 46 83
Italia 79
U. S. A. 	 67 78
Jugoslavia 	 40 74
Canada 	 60 70
Finland 	 33 64
Frankrike 	 52

Kilde/Source: Worldwatch Institute.

Effekter i næringskjedene

Rein (både villrein og tamrein) er de dyrene som ble har-
dest rammet av det radioaktive nedfallet over Norge etter
kjernekraftulykken i Tsjernobyl. Innholdet av radioakti-
vitet (hovedsakelig cesium) i reinskjøtt steg sterkt utover
vinteren 1986/87 da reinen gikk over fra hovedsaklig å
spise grønne vekster til d spise lav. Forskjellene var store
fra område til område, men i alle de vesentlige villrein-
områdene ble det målt cesiuminnhold i reinskjøttet som
oversteg tiltaksgrensen på 6 000 Bq/kg.

Figur 13.7 viser et eksempel pd hvordan radioaktiviteten
i en innsjø fordelte seg mellom de ulike leddene av næ-
ringskjeden, ca. 2 1/2 måned etter kjernekraftulykken i

Figur 13.7. Radioaktiviteten i ulike ledd i næringskjeden i Høysjøen, Nord-Trøndelag 16. juli 1986. Bq/kg Radioactivi-
ty in different levels of the food chain in lake Høysjøen, Nord-Trøndelag. 16 July 1986. Bq/kg

Vann Water

Kilde/Source: DN, 1987.
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Tsjernobyl. Eksempelet er fra Høysjøen i Nord-Trønde-
lag.

Blant de områdene som mottok store mengder radioaktiv
nedbør i april/mai 1986 var fjellene omkring Valdresflya
i Oppland. I dette området ligger innsjøen Ovre Heim-
dalsvann som har blitt undersøkt over flere tiår. Like et-
ter Tsjernobyl-utslippet ble det derfor satt igang omfatt-
ende målinger på fisk, planter og næringsdyr for fisk i
denne innsjøen.

I løpet av sommeren i 1986 viste konsentrasjonene av
radioaktivt cesium i fisk en jevn stigning, fra ca. 300 bq/
kg i juni til en topp på ca. 7 000 bq/kg i slutten av au-
gust. Verdiene var fortsatt høye i juni 1987. Fisken blir
radioaktiv ved å spise radioaktive næringsdyr. I Ovre
Heimdalsvann hadde døgnfluer ca. 3 000 bq/kg, marflo
hadde ca. 7 000 bq/kg og zooplankton ca. 5 000 bq/kg
(Limnos, 1987).

Variasjonen i radioaktivitet innen enkeltindivider av fisk
var spesielt stor i den første tiden etter nedfallet. Dette
henger sammen med at enkeltfiskene i bestanden i ulik
grad har spist radioaktive næringsdyr. Variasjonen mel-
lom enkeltfisk økte på høsten fordi endel fisk slutter d
spise mot gytetiden. Radioaktiviteten var tre ganger så
høy i rogn som i melke. På våren 1987 økte igjen variasjo-
nen i radioaktiviteten. Dette skyldtes sannsynligvis ny til-
førsel av radioaktivt cesium med vårflommen fra ned-
børsfeltet.

Det er lite kjent hvordan radioaktive stoffer inngår i næ-
ringsnettene i naturen og hvor lenge aktiviteten forblir i
systemet. Tsjernobyl utslippet har gitt en mulighet for d
undersøke disse forhold. Nesten all radioaktivitet i Ovre
Heimdalsvann stammer fra Tsjernobylutslippet. Dette
viser seg ved at radioaktiviteten i bunnslammet i innsjø-
en er begrenset til det øverste sjiktet.

13.6 RADONGASS I BOLIGER

Som nevnt utgjør radon i boliger størstedelen av den na-
turlige bakgrunnsstrålingen. Ved spalting produserer ra-
don radioaktive spaltingsprodukter, såkalte gradon—dø-
tre». Ved inhalasjon vil radonclotrene feste seg til lunge-
vevet, og avgi stråling her. Blant gruvearbeidere som har
vært utsatt for høye radonkonsentrasjoner over lang tid,
har man funnet en forhøyet risiko for lungekreft.

Tabell 13.10 viser hvordan radonkonsentrasjonene i in-
nendørsluft varierer i ulike områder i Norge.

Mye tyder på at røyking forsterker radonrisikoen. Med
dagens røykevaner synes det som om radon er en med-
virkende årsak til 200-300 lungekrefttilfeller årlig i Nor-
ge. Det å bo i et hus med en radon—aktivitet på ca. 10 000
Bq/m 3 er anslått å gi samme risiko som å røyke ca. 20
sigaretter daglig.

Verdens helseorganisasjon, WHO, anbefaler å gjøre mot-
tiltak når radonkonsentrasjonen er over 800 &lim 3 . Ak-
tuelle mottiltak kan i følge Statens Institutt for Strålehy-
giene være:

* Bedre ventilasjon; enten gjennom okt ventilasjon, nydi-
mensjonering av ventilasjonsanlegg for å få vekk under-
trykk i huset og ventilasjon av kjeller eller undergrunn
* Tetting av sprekker i kjellergulv/fundament og rør-
gj ennomføringer med silicon fugemasse

Tabell 13.10. Radonkonsentrasjon i hus i ulike geologiske
områder. Bq/m 3 Concentration of radon inside buildings
in different geological areas. Bq/m 3

Område
Area

Radonkonsentrasjon
Concentration of radon
Lavest
Lowest

Middel
Mean

Høyest
Highest

Thoriumrikt område,
Area with bedrocks
rich on thorium
Telemark 	 26 290 1600

Alunskiferområde,
Area with alum bedrocks
Hedmark 	 30 700 11000

Landet forøvrig
Rest of the country 	 10 100 3000

Kilde: Statens Institutt for strålehygiene, 1986 Source:
National Institute of Radiation Hygiene, 1986.

* Fjerning av radiumrik masse rundt boligen. (Radon
oppstår ved spalting av radium).

13.7 STRÅLING SOM DØDSÅRSAK

Det er vanskelig å gi presise tall for hvor farlig radioakti-
vitet er i vårt samfunn idag. I tabell 13.11 gis det likevel
noe beregninger over antall forventede strålingsinduserte
kreftdødsfall i 30-års perioden fra 1986 til 2016. Beregnin-
gene benytter ICRPs risikoanalyser for kreftdød, som
blant annet anslår at en eksponering på 1 mSv av 1 millio-
ner mennesker forer til ca. 12 stråleinduserte kreftdøds-
fall pr. år over levetiden til den ene millionen mennesker.

Tabell 13.11. Estimert antall stråleinduserte kreftdødsfall
i Norge i perioden 1986 til 2016 sammenliknet med noen
andre typer dødsfall Estimated cancer mortality in Nor-
way from 1986 to 2016 induced by radiation compared to
some other types of mortality

Strålekilde
Radiation source

Antall
Number

Radon 6 000
Kosmisk stråling Cosmic radiation 	 ' 525
Ekstern radioakt. External radioact 720
Intern radioakt. Internal radioact 	 555
Medisinsk bruk av stråling
Medical use of radiation 	 1 050
Tsjernobyl 17

Ondartet hudkreft Skin cancer 	 4 500
Røyking Smoking 	 90 000
Trafikkulykker Traffic accidents	 12 000

Tallene for døde av røyking baserer seg på amerikanske
undersøkelser. Antall hudkrefttilfeller har økt dramatisk
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de siste årene, og årlig dør nå ca. 150 personer som følge
av dette i Norge. Det er en klar sammenheng mellom
denne kreftformen og soling.

Selv om tallene i tabell 13.11 tildels bygger på mange
usikre antakelser, synes det likevel klart at stråling som
følge av Tsjernobylulykken representerer et svært lite hel-
seproblem i Norge sammenliknet med andre risikofakto-
rer som befolkningen frivillig utsetter seg for.
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14. FORSURING
Kapitlet definerer hva som menes med forsuring, hva den skyldes og hvordan utviklingen har
vært. Videre gjennomgås dannelsen av sur nedbor. Nedfall av forsurende stoffer belyses gjennom
data fra overvåkningsprogrammet for langtransporterte forurensninger. Kapitlet omfatter også
hva som skjer når jordsmonn og innsjøer  forsures og hvilke økologiske koneskvenser dette har. I
slutten av kapitlet gjennomgås endel tiltak og hvilken forskningsinnsats som drives i Norge på
forsuring.

14.1 HVA ER FORSURING?

Vannets surhetsgrad angis som pH-verdi, og defineres
som den negative logaritmen til konsentrasjonen av hy-
drogenioner (H +-ioner) i vannet Når pH synker med en
enhet, øker H +-konsentrasjonen til det tidobbelte. Sur
nedbør har høy konsentrasjon av H +-ioner (lav pH.
verdi), mens ikke-forurenset nedbør har lavere H +-kon-
sentrasjon (høyere pH-verdi). Nedbør som ikke er for-
urenset har pH på ca. 5,6. Dette er likevektsverdien for
vann i kontakt med atmosfærisk karbondioksid (CO 2).

Vannets evne til d motstå endring i pH-verdi (bufferev-
nen), kalles alkalinitet og bestemmes av mengden bikar-
bonat (HCO3 -) i vannet. Vann som i utgangspunktet har
høyt innhold av bikarbonat kan tilføres mye syre før
pH-verdien forandres. Redusert bikarbonatinnhold over

tid gir ustabile pH-verdier med «episoder» hvor pH syn-
ker drastisk. Når bikarbonatet er fullstendig oppbrukt sta-
biliserer pH seg på verdier under 5 ved at andre buffersys-
temer trer i funksjon (humussyrer og aluminiumsfor-
bindelser). Forsuringsgraden defineres som differansen
mellom alkalinitet før forsuring og dagens alkalinitet.

Kilder til forsuringen

En mulig sammenheng mellom forurenset nedbør og surt
vann ble først framsatt i 1959 (Dannevig, 1959). Først
mot slutten av 1960-tallet ble det for alvor akseptert i
Norge at nedbørkjemien kunne true bestandene av fersk-
vannsfisk over store områder. Virkningen på vegetasjon
er fortsatt omstridt. Figur 14.1 viser en skjematisk over-
sikt over hva som skjer i jord og vann ved forsuring.

Figur 14.1. Påvirkning av forsuring på jord, vann og levende organismer. The impact of acidification on earth, water
and living organisms

• Nedbrytere 0 Mg, K, Ca

Slik påvirker sur nedbør miljøet. vindene sprer SO2 -i- NO2 Sollys, partikler og vanndamp omdanner dem til syrer. I første forsurningsstadium Ill er
den tynne jorden full av nedbryterorganismer og næringsstoffer - kalsium (Ca), magnesium (Mg) og kalium (K). Kalk kan nøytralisere syre. De utvas-
kede næringssaltene frigis ved at grunnfjellet brytes ned. Syrer hopes opp i jorden (2), og jordens nøytraliserende evne avtar. Det vaskes ut nærings-
salter, og bladoverflatene kan bli ødelagt. Til slutt kan det frigis aluminium i så stor mengde (3) at små rotter, nedbryterorganismer og større organis-
mer (trær, fisk) ødelegges.

Kilde/Source Illustrert vitenskap, 1984.
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Utslipp av svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NO,)
til luft er hovedårsaken til forsuringen (se også avsnittet
om utslipp til luft i kap. 9). SO.  NO, gassene stammer
fra oksidasjon av svovel og nitrogen ved forbrenning av
fossilt brensel (hovedsaklig kull og olje) til oppvarming
og som energikilde. En mindre del av SO2 og NO„ gassene
i lufta stammer fra naturlige kilder (biologiske prosesser,
skogbranner, vulkanutbrudd og sjøsalt-aerosoler).

Utslippene av SO 2 og NO, har i store trekk fulgt utviklin-
gen i forbruket av fossilt brensel. Energiforbruket steg
kraftig i løpet av forrige århundre på grunn av okt indu-
strialisering i Europa. Kull var den dominerende energi-
varen fram til 1950-tallet. I perioden 1950 til 1970 steg
oljeforbruket drastisk, for så d stagnere med oljekrisen i
1973 (se figur 14.2). De siste årene har utslippene av SO 2

sunket i de fleste europeiske land, mens utslippene av
NO, bare har hatt en stagnasjon og i flere land har utslip-
pene økt også de siste årene (jf. kap. 9 om utslipp til luft).

Figur 14.2. Forbruk av kull og olje til energiformål i Euro-
pa utenom USSR. 1900-1980. Millioner tonn kullekviva-
lenter Consumption of coal and oil in Europe except
USSR. 1900-1980. Million tons coal-equivalents

Mill , tonn kullekvivalenter
Coal equivalents

1000

500

o
1900 	 1920 	 1950

	
1980

KildelSource. Eie, 1985.

14.2 DANNELSE AV SUR NEDBØR

Forenklet framstilt kan nettoreaksjonen som fører til ok-
sidasjon av svovel- og nitrogenholdige gasser og dannelse
av sur nedbør skrives på følgende måte:

H20 + SO2 + andre stoffer	 > H2SO4 (svovelsyre)

H20 + NO 2 + andre stoffer -- > HNO 3 (salpetersyre)

Stoffene som dannes ved oksidasjonen har syreegenska-
per, dvs, de avgir H +-ioner i vann. Dette gir lavere pH-
verdi i vannet. Sky- og tåkedråper absorberer vannloseli-
ge gasser som f eks svovel- og nitrogenholdige gasser.
Denne absorbsjonen skjer svært langsomt, men opp-
holdstiden dråpene har i atmosfæren gjør at opptaket er
betydelig.

Aerosolpartikler som blant annet inneholder svovel og
nitrogen, virker som kondensasjonskjerner ved dannel-

sen av skydråper og bidrar også til syreinnholdet i nedbø-
ren.

Oksidasjon av SO 2 og NO2 som gasser påvirkes av eller
inngår i komplekse reaksjoner som har sollyset som kata-
lysator (fotokjemiske reaksjoner). NO2 inngår ved dan-
nelsen av ozon (0 3), og det oppstår en likevekt mellom
0 3 , NO og NO 2 i luften (se også kap.9 om ozon). Hydro-
karboner kan bryte denne likevekten og resultere i økt
innhold av oksiderte nitrogenforbindelser som kan tas
opp av nedbøren og en opphopning av ozon i lufta. Okt
innhold av ozon og andre fotokjemiske oksidanter i at-
mosfæren øker oksidasjonshastigheten av SO 2 til S03 .
SO3 tar umiddelbart opp vann og danner svovelsyreaero-
sol. Hastigheten SO 2 oksideres med ved slike prosesser
er opptil 2-5 prosent pr. time (Eie, 1985). Vanlig opp-
holdstid i atmosfæren er 4-5 dager både for SO 2 og NO2 .

143 NEDFALL AV FORSURENDE STOFFER

Nedfallet av svovel- og nitrogenholdige stoffer bestem-
mes av meteorologiske forhold som nedbørmengde, og
avstand fra utslippskilder. Avstand mellom utslippskilde
og nedfallssted er avgjørende for både den totale nedfalls-
mengden og for andelen av nedfallet som kommer som
henholdsvis nedbør og som tørravsetning.

I Sør-Norge hvor en stor del av tilførslene er langtrans-
porterte forurensninger, som stammer fra utslippskilder i
andre land, utgjør tørravsetning 20 til 30 prosent av de
totale tilførslene (Eie, 1985). I nærområdene til utslipps-
kildene vil andelen tørravsetning være betydelig høyere
(over 50 prosent).

Avsetning som nedbør

Målestasjonene som inngår i overvåkningsprogrammet
for langtransporterte forurensninger i Norge er vist i figur

Figur 14.3. Norske målestasjoner for overvåkning av
langtransportert nedbør Norwegian long range precipita-
tion monitoring stations

Kilde/Source: SFT, 1987a.
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14.3. Figur 14.4 viser årsmiddelkonsentrasjonen av sulfat
(SO4 2), nitrat (NO 3 -) og ammonium (NH4 -f) i nedbøren
på disse målestasjonene i 1986. Konsentrasjonen både av
sulfat, nitrat og ammonium er høyest på Sørlandet og
sørlige deler av Østlandet og skyldes tilførsel av forurens-
ninger fra Mellom-Europa. I tillegg har målestasjonene i
Finnmark høye konsentrasjoner av sulfat og ammonium
som stammer fra utslipp i Sovjet.

Figur 14.4. Veide årsmiddelkonsentrasjoner av sure ned-
børkomponenter (SO4 , NO 3- og NH4 +) på norske over-
våkningsstasjoner. 1986. mg/1 Weighted mean concentra-
tions of acid components (SO4 2- , NOI and NH4+) in preci-
pitation at Norwegian monitoring stations. 1986. mg/1

0 	 1.0 	 1.5 	 2.0 	25
m9/ 1

KildelSource. SFT, 1987a.

Tallene for total årlig våtavsetning av sulfat (figur 14.5)
viser at de store nedbørmengdene på Vestlandet gir høy
tilførsel selv om konsentrasjonen i nedbøren er lavere her
enn pd Sørlandet.

Figur 14.6 viser isolinjer for pH-verdier i nedbøren på
målestasjonene i 1986. Det er en tydelig pH-gradient i
nedbøren fra svært lave pH-verdier pd Sørlandet (4,2 -

Figur 14.5. Total våtavsetning av sulfat på norske over-
våkningsstasjoner. 1986. g/m 2 Total wet deposition of
sulphate at Norwegian monitoring stations. 1986. g/m 2

0 	 .5 	 1.0 	 1.5 	 2.0 	 2.5 	 3.0 	 3.5 	40

9/m 2

Kildel Source. SFT, 1987a.

Tabell 14.1. Veide årsmiddelverdier for pH i nedbøren på norske overvåkningsstasjoner. 1975 - 1986 Weighted annual
mean pH-values in precipitation at Norwegian monitoring stations. 1975-1986

Målestasjon
Measurement st. 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Birkenes 	 4,27 4,21 4,27 4,11 4,09 4,16 4,21 4,27 4,33 4,24 4,24 4,26
Skreacialen 	 4,55 4,55 4,55 4,52 4,53 4,54 4,58 4,52 4,70 4,59 4,48 4,51
Treungen 	 4,26 4,20 4,32 4,21 .. 4,23 4,29 4,32 4,35 4,27 4,33 4,19
Gulsvik 	 4,36 4,35 4,35 4,22 4,11 4,33 4,30 4,38 4,39 4,41 4,55 4,30
Narbuvoll .. 4,71 4,49 4,80 4,83 4,71 4,76 4,73 4,76 4,74
Haukeland .. .. .. .. 4,56 4,70 4,63 4,61 4,71
Kårvatn 	 .. .. 4,98 4,63 4,88 4,96 4,87 5,08 5,04 5,00 4,87
Tustervatn 	 4,91 -4,97 4,91 4,85 4,73 4,91 5,00 4,98 4,90 4,85 4,93 4,88
Jergul .. 4,75 4,52 4,33 4,57 4,57 4,65 4,60 4,60 4,63 4,60

Kilde/Source: SFT, 1987a.
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4,3) til pH rundt 4,8 i Trøndelag. Finmark har pH-verdier
ned til 4,6 near grensen til Sovjet. Figuren viser også den
totale våtavsetningen av sterk syre. Tabell 14.1 viser års-
middelverdiene for pH i nedbøren de siste 10 årene på
de samme målestasjonene. pH-verdiene viste en synken-
de tendens fram til ca. 1980 og har utover på åttitallet ste-
get noe pga. reduserte utslipp av sure komponenter i
Mellom-Europa.

Figur 14.7 viser den gjennomsnittlige pH i nedbøren over
Europa i begynnelsen av 1980-åra sammenliknet med
forholdene i 1955. I løpet av denne 25-års perioden har
det vært en tydelig forskyvning mot lavere pH-verdi spe-
sielt i de sentrale delene av Mellom-Europa, i de østlige
deler av Storbritannia og i de sørlige delene av Skandina-
via. Fra 1980 ser utviklingen ut til d ha stoppet opp og
forskjellene fra 1980 til i dag er små.

Tørravsetning

Tørravsetning av gasser er som hovedregel direkte pro-
porsjonal med gassens konsentrasjon i lufta, men av-
henger også av egenskapene til den absorberende flaten.
F.eks. vil en plante i vekst ta opp mer gass enn en plante
i modent stadium.

Avsetningen av aerosol-partikler øker med økende par-
tikkelstørrelse. Vindhastighet og strukturen på selve av-
setningsflaten er også vesentlig. Sulfatpartikler er for det
meste svært små og avsetningshastigheten derfor liten.

Tabell 14.2 viser fordelingen av mellom tørravsetning og
våtavsetning på de norske bakgrunnsstajonene for lang-
transporterte forurensninger. Tørravsetningen varierer
fra 8-23 prosent på Sørlandet til 48-71 prosent i Finn-

Figur 14.6. Isolinjer for pH i nedbøren og total våtavsetning av syre på norske overvåkningsstasjoner. 1986 pH- isolines
and annual wet deposition of strong acid in precipitation at Norwegian monitoring stations. 1986

Kilde/Source: SFT, 1987a.
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Figur 14.7. Isolinjer for pH-verdier i nedbøren over Europa. 1955 og 1980 Isolines for pH in precipitation in Europe.
1955 and 1980

Kilde/Source: Eie, 1985.

mark. Den høye andelen tørravsetning i Finnmark skyl-
des både at utslippskildene i Sovjet ligger relativt nær og
at den årlige nedbøren er svært lav sammenliknet med
de andre målestasjonene.

Områder rammet av forsuring

Forsuring rammer i forste rekke områder med kalkfattig
berggrunn og tynt løsmassedekke, som samtidig har stor
tilførsel av svovel- og nitrogenforbindelser gjennom luft

og nedbør. Figur 14.8 viser at områder i Sør-Skandinavia,
i Sørvest Skottland, i Erzgebirge i Ost-Tyskland, i Adiron-
dackftellene i USA og de sydlige delene av Canada har en
berggrunn med liten bufferkapasitet mot sur avrenning
og dermed er sterkt følsomme for forsuring (skraverte
områder). Store deler av disse områdene har også så stor
tilførsel av sur nedbør at de er sterkt rammet av forsu-
ring. Isolinjene på kartet markerer soner med pH lavere
enn 4,7 i nedbøren.

Tabell 14.2. Tørravsetning beregnet fra målte luftkonsentrasjoner og målt våtavsetning av svovel pd norske overvåk-
ningsstasjoner. 1986. gS/m 2 Dry deposition calculated from measured concentrations in air and measured wet depositi-
on of sulphur at Norwegian monitoring stations. 1986. gS/m 2

Prosent
Mdlestasjon
	

Tørravsetning 	Våtavsetning	 vitavsetning
Measurement station	 Dry deposition

	
Wet deposition	 Per cent wet

deposition

0,14 - 0,40 1,62 92 - 80
0,16 - 0,43 1,29 90 - 75
0,06 - 0,18 0,23 2 79 - 56
0,07 - 0,22 0,26 79 - 54
0,09 - 0,25 0,28 76 - 53
0,18 - 0,47 0,12 30 - 20
0,21 - 0,61 0,75 78 - 55

Birkenes
Skreådalen
Hummelfjell
Kårvatn
Tustervatn
Jergul
Prestebakke

Kilde/Source SFT, 1987a.
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1 de sydlige delene av Norge er et areal på ca. 33 000 km 2
rammet av forsuring. Fylkene Rogaland, Vest-Agder,
Aust-Agder og Telemark er mest utsatte. Også andre deler
av Norge har bergrunn og jordsmonn som gjør at om-
rådene har liten motstandskraft mot forsuring, men tilfør-
selen av sur nedbør er her ikke stor nok til at det ennå gir
seg utslag i alvorlige forsuringsproblemer (se figur 14.9).

14.4 FORSURING AV JORDSMONNET

Vannet som når elver, innsjøer og grunnvann kan ha sto-
re forskjeller i kjemisk sammensetning sammenliknet
med vannet som falt ned som nedbør på vegetasjon og
jordoverflate.

Vegetasjonen påvirker nedbørens sammensetning gjenn-
om selektivt opptak av bestemte komponenter og tilsva-
rende utskilling av andre komponenter.I rotsonen i jorda
(jordsmonnet) utsettes nedbøren for kompliserte kjemis-
ke og biologiske prosesser. Jordsmonnstypen er avgjøren-
de for hvilke reaksjoner som skjer og omfanget av reak-
sjonene. Det er i første rekke i podsolljord at det skjer
kjemiske og biologiske endringer ved tilførsel av surt ned-

fall. Brunjord er i mye større grad i stand til å bufre virk-
ningen av forsuring (se omtale av ulike jordsmonnstyper
i kapittel 2).

Ved tilførsel av syre til jordsmonnet er nettoreaksjonen
at H +-ioner bindes til jordkolloider, mens positive me-
tallkationer som kalsium (Ca 2 -1") og magnesium (Mg +)
vaskes ut. Jordas evne til slike ionebyttereaksjoner kalles
basemetningsgrad og er et mål for evnen til å motstå end-
ring i jordas pH-verdi (jordas bufferevne). Basemetnings-
graden er lav i podsolljord. Det er dermed færre av de til-
førte H +-ionene som kan adsorberes til jordkolloidene.
pH i jordvæsken blir dermed lavere og H +-ioner vil ut-
gjøre en betydelig del av ionene som vaskes ut til vass-
dragene. En annen effekt av lav basemetningsgrad og su-
rere jordvann er at løseligheten av tungmetaller og alumi-
nium øker. Dette gir økt tilførsel både av aluminium og
tungmetaller som kadmium, kvikksølv og sink til vass-
dragene.

Av de negative ionene som tilføres jordsmonnet med sur
nedbør bindes nitrat (NO 3 -) sterkt biologisk ved opptak
som plantenæringsstoff. Sulfat (SO 4 2-) holdes relativt lite

Figur 14.8. Forsuringsfølsomme og forsuringsrammede områder i Europa og Nord-Amerika Areas sensitive to acidifica-
tion and areas damaged from acidification. Europe and North-America

Kilde' Source: SNSF, 1977.
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Figur 14.9. Forsuringsutsatte og forsuringsrammede områder i Norge Acidified areas and areas sensitive to acidification
in Norway

Kilde/Source: Wright, 1983.

Figur 14.10. Input og output av viktige ioner i et nedbør-
felt Input and output of major ions in a drainage field

Kilde/Source: Overrein, Seip og Tolland, 1980.

tilbake av planter og jordsmonn og føres ut i vassdragene
(se figur 14.10).

14.5 FORSURING AV VASSDRAG

Hvor følsomt et vassdrag eller en innsjø er for forsuring
avhenger av mengden nedbør, kvaliteten på nedbøren,
størrelsen på vassdraget og av oppholdstiden vannet har
i innsjøen.

De mest sentrale kjemiske endringene som skjer i vass-
dragene ved forsuring er:

- Innholdet av bikarbonat (alkaliniteten) avtar
- pH verdien synker når bufferevnen svekkes
- Innholdet av kalsium, magnesium og aluminium stiger
- Innholdet av tungmetaller øker
- Innholdet av sulfat og nitrat stiger

Historisk utvikling av sure sjøer

Planteplankton opptrer med sterkt nedsatt artsantall i
sure innsjøer. Kiselalger (Diatomeer) kjennetegnes ved
at de har skall av silisium som er svært motstandsdyktige
mot nedbrytning og finnes derfor lagret i sedimentet i
innsjøer. Mange kieselalger er kun tilstede innenfor be-
stemte pH-intervall i vannmassene.

En undersøkelse av kiselalger fra Sør-Norge viste store
endringer fra 1940 til 1970 årene, med overgang til arter
som er karakteristiske for sure vann. Analyse av skall av
døde kisealger fra sedimentet i sure innsjøer reflekterer
også endringer i kiselalgesamfunnet mot arter karakteri-
sert ved lav pH (Davis og Berge, 1980). Figur 14.11 viser
pH utvikling i innsjøen Hovvatn, Vest-Agder som hadde
en pH på 4,4 i 1970-årene. I Hovvatn var pH i 1945 i
intervallet 4,7-5,3; sannsynligvis i øvre del av intervallet,
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og var et godt ørretvann. En annen innsjø, Gulspettvann,
Aust-Agder, har gjennomgått en mye raskere pH forand-
ring (se figur 14.12). 11960 var det tette populasjoner av
abbor og ørret i denne innsjøen. Fisken forsvant tidlig i
1970—årene.

Figur 14.11. pH utvikling i Hovvatn, Vest-Agder basert
på skall av døde kieselalger i innsjøsedimentet. 1945-
1975 Historical pH development in lake Hovvatn, Vest-
Agder based on diatom shells from lake sediments. 1945-
1975

Beregnet pH
Estimated pH

3.5 	 4.5
	

5.5

Kilde/Source: Davis og Berge, 1980.

Figur 14.12. pH utvikling i Gulspettvatn, Aust-Agder ba-
sert på kieselalgeskall i innsjøsedimentet. 1960-1980 His-
torical pH development in lake Gulspettvatn, Aust-Agder
based on diatom shells from lake sediments

Kilde/Source F. Berge, Upublisert materiale Unpublis-
hed material.

Også rester av dyr kan finnes bevart i sedimentet i innsjø-
er. Visse arter har meget trange pH krav (se avsnitt om
Kalkingsprosjektet), og egner seg derfor godt til markører

om historisk pH-utvikling Figur 14.13 viser antall rester
av vannloppen Daphina longispina i sedimentet fra Hei-
landsvann, Aust-Agder. I 1930-50 årene fantes denne ar-
ten vanlig i vannmassene sammen med ørret. Arten tri-
ves i stort antall kun ved pH over 5.5 i store innsjøer som
Heilandsvann I de øverste 5 cm av sedimentsøylen fin-
nes det ikke rester av vannloppen Daphnia longispina.
pH i Heilandsvann er nå 4,2-4,6. En større geografisk stu-
die av innsjøsedimentene i dette område viser at meng-
den rester av vannloppen avtar mot sedimentoverflaten
i alle innsjøer hvor den tidligere var vanlig. Det er også
tydelig at forsuringen startet øverst i vassdragene og siden
har «krøpet nedover».

Figur 14.13. Rester av vannlopper i sedimentet fra Hei-
landsvann, Aust-Agder ca. 1940-1980 Remains of Daph-
nies from sediments in lake Heilandsvann, Aust-Agder
ca. 1940-1980

Antall Number pr. cm3
20 	 40 	 60 	 80 	 100

15 -

KildelSource: Nilssen, 1984.

1000 sjøers undersøkelsen

Høsten 1986 ble det gjennomført en landsomfattende
undersøkelse av forsuringssituasjonen i 1005 norske inn-
sjøer (1000 sjøers undersøkelsen) (SFT, 1987b). Hensik-
ten var å skaffe et bedre grunnlag for vurdering av effekte-
ne av framtidige reduksjoner i utslipp av forurensende
stoffer og å kunne sammenlikne forsuringssituasjonen i
Sør-Norge i dag med forholdene i 1974-75 da det ble fore-
tatt en liknende regional undersøkelse i Sør-Norge.

De laveste pH verdiene (under 5,5) forekommer i hoved-
sak på Sørlandet og Sørvestlandet. Fra og med Sør-
Trøndelag og Møre og Romsdal og nordover er forsu-
ringsproblemene mindre og av mer lokal karakter (se fi-
gur 14.14)

1000 sjøers undersøkelsen viser at surheten har endret seg
lite i innsjøer i Sør-Norge fra 1974-75 og til 1986. Selv om
surhetsgraden har endret seg lite har det skjedd en for-
skyvning mellom sulfat og nitrat i bidraget til å opprett-
holde lave pH-verdier på Sør- og Østlandet. Figur 14.15
viser iitviklingen i innsjøene i Sør-Norge som ble under-
søkt både i 1974-75 og i 1986. Sulfatinnholdet er blitt
markert lavere i innsjøene, spesielt på Sørlandet og Øst-
landet. Nitratinnholdet er derimot blitt fordoblet i de al-
ler flest innsjøene på Sørlandet. Ellers i Sør-Norge er ni-
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Figur 14.14. pH-verdi i innsjøene i 1000 sjøers undersøkelsen. 1986 pH-values of lakes in the 1000 lakes survey. 1986
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Figur 14.15. Utviklingen i sulfat- og nitratinnhold og i pH-verdi i innsjøer i Sør-Norge fra 1974 til 1986 Changes in
sulphate, nitrate and pH-value in lakes in Southern Norway from 1974 to 1986

1000
MRS

UNDER SØKELSEN 1986

Staters forurensningstilsyn -SFT.

Norsk institutt for vannforskning - NIVA,

Malestokk

Kartgrunnlag Basiskart for Norge 1:5 mill
Bearbeidet av NIVA
Tillatelse nr. 117/88 Statens kartverk

200 	 250 Mrn

Kilde/Source: SFT, 1987b.
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tratinnholdet lite endret. Denne utviklingen indikerer en
begynnende nitrogenmetning i jordsmonnet i de sørligste
delene av Sørlandet. Nitrat virker forsurende på samme
måte som sulfat. Økt nitrogenavrenning kan motvirke
effekten av reduserte utslipp av svovel og bidra til fort-
satt forsuring av vassdragene (SFT, 1987b).

Tendensen til at nitrogenforbindelsene rar en stadig større
betydning i forsuringssammenheng, framgår også av
SSB's framskrivninger av utslipp til luft (se kap.9). Disse
prognosene angir en økning av de nasjonale nitrogenut-
slippene på vel 15 prosent fram til år 2000. De nasjonale
utslippene utgjør bare ca. 10 prosent av den totale nitro-
gentilførselen til Norge. Det er imidlertid lite som tyder
på at de langtransporterte tilførslene vil bli vesentlig redu-
sert fram mot år 2000, tendensen er heller at de vil øke.

I 1000 sjøers undersøkelsen ble det gjennomført en mo-
dellberegning av konsentrasjonen av sterk syre i 786 inn-
sjøer i Sør-Norge ved henholdsvis 30, 50 og 100 prosent
reduksjon i svoveltilførsel. Nitrogentilførselen ble her for-
utsatt uendret. Figur 14.16 viser kumulativt frekvens-
diagram for innholdet av sterk syre i innsjøene ved de
gitte reduksjonene i svoveltilførsel.  Negativt innhold av
sterk syre betyr motstandskraft mot forsuring (bufferev-
ne). Ved 30 prosent reduksjon i tilførselen av sterk syre
ville antallet sure sjøer reduseres fra 70 til 55 prosent av
utvalget. 50 prosent reduksjon ville føre til at 45 prosent
av innsjøene fortsatt ville være sure. Ved 100 prosent re-
duksjon av sulfattilførselen vil 10 prosent av innsjøene
fortsatt være uten motstandskraft mot forsuring.

En 50 prosent reduksjon i sulfatkonsentrasjonen ville gi
mulighet for å opprettholde en fiskebestand i de fleste
innsjøer på Østlandet og i ca. halvparten av innsjøene på
Sørlandet.

Aluminium har vist seg å være et sentralt element ved
forsuring av vassdrag. Aluminium forekommer i mange
forskjellige former i vann avhengig av vannets pH-verdi.
Det skilles vanligvis mellom totalt aluminiumsinnhold
og innhold av reaktivt aluminium. Reaktivt aluminium
kan igjen deles inn i ikke labilt (organisk bundet) alumini-

Figur 14.16. Kumulativt frekvensdiagram for innhold av
sterk syre i 786 innsjøer ved gitte reduksjoner i svoveltil-
førsel Cumulative frequency distribution for predicted con-
centrations of strong acids in 786 lakes in Southern Nor-
way with selected levels of reductions in sulphur deposition

Fordeling Distribution

0
30
50
70

100%

reduksjon i sulfat
reduction in sulphate

50 	 10 0 -10 	 -50
	

-100

Sterk syre
Strong acid ,uekv/1

Kildel Source: SFT, 1987b.

um, som er vanlig i humusholdig vann, og labilt alumini-
um (ladete uorganiske aluminiumsformer). Den sist-
nevnte fraksjon inneholder giftige former som f.eks. er
årsak til fiskedød (jf. avsnitt om fiskedød).

Figur 14.17 viser innhold av labilt aluminium i innsjøer
i 1000 sjøers undersøkelsen i 1986. Innholdet av labilt
aluminium er sterkt korrelert med vannets pH-verdi. De
høyeste verdiene forekommer hovedsaklig i Sørlands-
fylkene.

14.6 ØKOLOGISKE KONSEKVENSER AV FORSU-
RING

Skogskader og skogdød

Påbegynnelsen av 1970-tallet ble det registrert begynnen-

100

SO

Tabell 14.3. Skadet skogareal i Forbundsrepublikken Tyskland etter treslag 1984-1987. Millioner ha og prosent av area-
let for hver enkelt art Forest area damaged in Federal Republic of Germany. Selected species. 1984-1987. Million ha
and per cent of stands damaged for each species

1984 1985 1986 1987

oner ha
Prosent
Per cent oner ha

Prosent
Per cent oner ha

Prosent
Per cent oner ha

Prosent
Per cent

I alt Total 	 3,698 50 3,823 52 3,967 54 3,863 52

Gran Spruce 	 1,477 51 1,505 52 1,561 54 1,410 49
Furu Pine 	 0,866 59 0,842 58 0,794 54 0,729 50
Edelgran
Silver fir 	 0,152 87 0,151 87 0,145 83 0,136 79
Bok Beech 	 0,631 50 0,685 55 0,754 60 0,825 66
Eik Oak 	 0,269 43 0,343 55 0,378 61 0,403 65
Andre treslag
Other species 	 0,303 31 0,297 31 0,335 34 0,335 37

Kilde' Source: Bundesministerium für Ernärung, Land wirtshaft und Forsten, 1987.
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Figur 14.17. Innhold av labilt aluminium i innsjøer i 1000 sjøers undersøkelsen. 1986. 14/1 Labile aluminium in lakes
from the 1000 lakes survey. 1986. pg/l



278	 14. FORSURING

de skader på skogen i Forbundsrepublikken Tyskland, og
senere også i andre mellom-europeiske land og i Canada.
De første takseringene av skogskader i Forbundsrepublik-
ken Tyskland tydet på at det var hovedsakelig bartrearte-
ne gran, edelgran og furu som ble rammet. De siste drene
er det imidlertid registrert en kraftig økning i omfanget
av skader på viktige lauvtrearter som bøk og eik (se ta-
bell 14.3).

Skogskader takseres hovedsaklig på bedømmelse av kro-
netetthet. I 1986 var 54 prosent av skogarealet i For-
bundsrepublikken Tyskland lett, middels eller hardt ska-
det (se figur 14.18). Skogen takseres som lett skadet ved
mer enn 10 prosent reduksjon i kronetetthet og som hardt
skadet ved tilsvarende reduksjon på mer enn 40 prosent.

Figur 14.18. Skadet skogareal i Forbundsrepublikken
Tyskland etter grad av skade. 1983-1987. Prosent Forest
area damaged in Federal Republic of Germany. Classes
of damage. 1983-1987. Per cent
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Kilde/Source: Bundesministerium fir'. Ernarung, Land-
wirtshaft und Forsten, 1987.

På grunn av den svekkede sunnheten i Europas og Nord-
Amerikas skoger er det utviklet mange teorier om luft-
forurensningenes virkninger på skogen. Felles for alle
hovedteoriene er at luftforurensninger ansees som den
direkte eller indirekte årsaken til skogens dårlige helsetil-
stand. I det følgende avsnittet presenteres fem teorier om
luftforurensningenes virkninger. Teoriene er omtalt i vil-
kårlig rekkefølge. Innenfor hver teori kan det være flere
forskjellige fysiologiske årsakskjeder som fører fram til
svekking av skogen. Utvalget av teorier er hentet fra pub-
likasjonen «World Rescources 1986» fra World Rescour-
ce Institute, USA.

Stresshypotesen. Stresshypotesen går ut pd at luftfor-
urensninger, atmosfærisk nedfall av næringsstoffer og
stoffer som endrer trærnes vekst eller er giftige for trærne,
setter i gang prosesser som fører til dårligere energistatus
i trærnes rotsystem og okt innhold av giftige komponen-
ter i nye skudd. Dette resulterer i ødeleggelse av hårrøtte-
ne og tap av blad eller nåler hos trærne. I tillegg skades
mycorrizhasoppen som lever i symbiose med trerøttene.
Dette gjor trærne med ømfindtlige for andre stressfakto-
rer som tørke, frost, vind (abiotisk stress) og ulike skade-
organismer (biotisk stress).

Jordforsuring og giftvirkning av aluminium (Al). Okt ned-
fall av sure komponenter som SO4 2- og NO 3 i nedbør
og som tørravsetning av SO2 , NO  og NH4 + framskynder
forsuring av jordsmonnet. Forsuringen fører til økt ut-
lekking av næringsstoffene kalsium (Ca 2+), kalium (K +)
og magnesium (Mg 2+) samtidig som aluminium danner
giftige former. Aluminiumsforbindelsene skader trerøtte-
ne og forer til økt tørke og/eller næringsstress. Resultatet
er skogdød spesielt i tørkeperioder.

Ozon- (03) og svoveldioksid- (SO2) skader. Høye 0 3- og
S02-konsentrasjoner fører til direkte skade på trærne og
gir gul eller brun farge på nåler og bladverk. Fysiologisk
fører akutt ozoneksponering til inaktivering av enzymer
og forstyrrelse av cellemembraner slik at celler i trærne
dør. Dette gir i neste omgang redusert fotosynteseaktivi-
tet og okt respirasjon, slik at veksten reduseres og mulig-
hetene for abiotisk og biotisk stress øker.

Magnesiummangel. Teorien går ut på at gulfarging av
nålene hos furu skyldes utlekking av magnesium (Mg 2+)

og kalsium (Ca 2+) både direkte gjennom nålene og gjenn-
om jordsmonnet ved forsuring, slik at det oppstår mangel
spesielt på magnesium. Utlekkingen fra nålene aksellere-
res ved episodiske ozonskader og/eller frostskader på cel-
lemembraner og nåleoverflater.

Overskudd av nitrogen og andre næringsstoffer. Skogøko-
systemene tilføres overskudd av flere essensielle nærings-
stoffer på grunn av økte luftforurensninger. Overskudds-
tilførsel spesielt av nitrogen medfører økt vekst på trærne
med tilhørende større behov for andre næringsstoffer.
Dette kan føre til mangel på enkelte næringsstoffer og re-
sultere i fysiologiske forstyrrelser som gir seg utslag i
mindre toleranse mot abiotisk og biotisk stress, i inhibe-
ring av mycorrhiza-sopp på rottene og i endring av nitrifi-
kasj on og denitrifikasjonsprosessene.

Årsakene til at skogen svekkes synes å variere fra region
til region og også fra bestand til bestand innenfor samme
område. Både europeiske og nord-amerikanske forsk-
ningsprogrammer peker i retning av at biotiske årsaker
spiller en sekundær rolle ogl at luftforurensninger er den
sentrale årsaken til skogskadene.

De ulike luftforurensningene kan rangeres etter antatt
betydning for sunnhetstilstanden. Rangeringen vil være
forskjellig i henholdsvis Nord-Amerika, Vest-Europa og
Ost-Europa (World Rescources, 1986):

Nord-Amerika
* Ozon
* Tilgjengelig nitrogen (inkludert alle tørr- og vatavset-
finger av biologisk tilgjengelige nitrogenkomponenter)
* Andre giftige gasser (NO, SO2, fluorid, PAN og PPN)
* Giftige metaller (bly, cadmium, sink og kobber)
* Våt- og tørravsetning av næringsstoffer (K, Na, Mg, Ca

El Uten skader No damage

Lett skadet Moderate damage

LII Middels skadet Considerable damage

III Hardt skadet eller død Severe damage or dead
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Telemark 111 I 	 I

Buskerud I	       
Oppland i I 	 I  
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og Cl) og av sure komponenter (H +, NO 3 - og SO4 2-)

Vest-Europa
* Ozon
* Avsetning av sure komponenter gjennom yr og take
* Gassforurensninger som NO og SO2
* Overskuddsavsetning av nitrogen

Ost-Europa
* Gassforurensninger som NO, og SO,
* Ozon og andre fotokjemiske oksidanter
* Avsetning av sure komponenter gjennom yr og take
* Giftige metaller

Tabell 14.4 viser anslag over omfanget av skogskader
som antas d skyldes luftforurensninger i 10 europeiske
land.

Skogtilstanden i Norge. Norske skogforskere stiller spørs-
målstegn ved riktigheten av å vurdere et tre som skadet
allerede ved 10 prosent reduksjon i kronetetthet. Regis-
treringer både i Norge og Sverige viser at kronetettheten
varierer både med treets alder, med breddegrad og høyde
over havet på voksestedet og med boniteten pd skogen
(Abrahamsen, 1985).

Ved Landsskogstakseringen i Norge er det til nå ikke på-
vist noen klar samvariasjon mellom det geografiske
mønsteret i luftforurensning og de observerte regionale
forskjellene i kronetetthet på skogen (Horntvedt og Tvei-
te, 1986), (se figur 14.19 og 14.20). Det er imidlertid klart
at også skogen i deler av Norge har svekket vitalitet, og
luftforurensninger kan ikke utelukkes som årsak til skog-
skadene.

Figur 14.19. Reduksjon i kronetetthet hos norsk gran.
Fylke. 1984/1985. Prosentklasse av fulltett krone Foliage
losses of Norwegian spruce. County. 1984/1985. Per cent
of normal crown

Prosent kronetetthet Per cent of normal crown
< 70

70- 80
80- 90
90-100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Prosent av prøvetrærne
Per cent of testtrees

Kilde/Source: Homtvedt og Tveite, 1986.

Tabell 14.4. Estimert areal med synlig skade pd trekronene som skyldes luftforurensninger. 1985. 1 000 ha Estimated
area of visible damage to crowns attributed to air pollution. 1985. 1 . 000 ha

Prosent av utnyttbart skogareal
Percentage of

exvloitable closed forest area 
Land
	

I alt
	

Svak
	

Moderat
	

Døende!
	

Totalt	 Døende/død
Country
	

Total
	

skade	 skade	 clod
	

skadet areal
Light
	

Moderate
	

Dying/
	

Total	 Dying/dead
damage damage
	

dead
	

damaged area

Østerrike
Belgia
Tsjekkoslovakia 	
Frankrike
Forbundsrepublikken
Tyskland
Ungarn
Luxembourg 	
Nederland
Polen
Sveits

Europa

 	 3 698

 	 6 900 1

330
20

691
1001

120
30

100
654
384

2401
171

5141
861

2 424
1031

251
801

419
295

1000 ha

801
21

1231
il'

1 163
131

51

201
199
76

10 1

1 1

54 1

3 1

111
4 1

36
13

Prosent Per cent

10
3

16
1

50
8

37
34

8
34

5 1

0,3
0,2
1,2

1,6
0,3

0,4
1,6

0,21

1) Uoffisielt tall eller sekretariatets estimat Unofficial figure or secretariat estimate.

Kilde/Source: ECE, 1985.
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Figur 14.20. Reduksjon i kronetetthet hos norsk furu.
Fylke. 1984/1985. Prosentklasse av fulltett krone Foliage
losses of Norwegian pine. County. 1984/1985. Per cent of
normal crown
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Kilde/Source. Homtvedt og Tveite, 1986.

Endring i artsammensetning i elver og innsjøer

Forsuring påvirker såvel primærprodusenter (f eks alger)
som konsumenter (f eks fisk og dyreplankton) og nedbry-
tere (f eks bakterier) både i elver og innsjøer.

Av primærprodusentene påvirkes planktoniske- og fast-
sittende alger særlig sterkt. Allerede i pH-intervallet mel-
lom 5 og 6 skjer det store endringer i artsantall og artsam-
mensetning. I næringsfattige (oligotrofe) innsjøer i Sveri-
ge er det gjennomsnittlige antallet planktoniske alger
30-80 ved pH over 6,0, mens de sureste sjøene har 5-10
arter (Statens Naturvårdsverk, 1986).

Noen alger rar masseoppblomstring ved forsuring, f eks.
enkelte fastsittende, trådformede grønnalger. Torvmoser
(Sphagnum) får også et kraftig oppsving ved lave pH-
verdier.

Innholdet av ikke nedbrutt organisk materiale som blader
og kvister øker når pH-verdien synker. Dette tyder på
redusert mikrobiologisk nedbrytning. Konsekvensen av
dette vil være en redusert resirkulering av viktige stoffer
for primærprodusentene (f eks. fosfor) og redusert energi-
omsetning (oligotrofiering) i vannet.

Antallet arter av dyreplankton minker med synkende
pH-verdi. Alle hovedgrupper dyreplankton rammes, men
vannloppene (daphnidene) rammes spesielt hardt. Samti-
dig som arter forsvinner, skjer det store forandringer i
artsdominans.

Av vannlevende insekter rammes døgnfluer (Ephemerop-
tera) og fjærmygg (Chironomidae) hardest av forsuring.
Forsuringstolerante insekter som vannteger (Hemiptera)
og buksvømmere (Corixidae) drar nytte av endrede kon-
kurranseforhold og lavere predasjonstryldc, og øker sterkt
i antall.

Av andre virvelløse dyr forsvinner lcrepsdyrene skjold-
kreps (Lepidurus arcticus) og marflo (Gammarus lacus-
tris) allerede når pH blir lavere enn 6,0 - 5,5. Snegler og
muslinger som har kalkskall, reduseres sterkt ved pH la-
vere enn 6,0.

Fiskedød

I Norge er 2000-2500 populasjoner av ferskvannsfisk tapt
eller berørt av forsuringen (Munitz, 1983). Årsaken til at
fisken forsvinner er i første rekke reproduksjonssvikt,
enten ved stor dødelighet av rogn for klekking, økt døde-
lighet av yngel før utvandring fra bekk eller overdødelig-
het av gytefisk (Kalkingsprosjektet, 1985a). De ulike fis-
keartene har noe forskjellig toleransegrense for surt vann.
Mort, regnbueørret, laks og ørret er de mest følsomme,
mens bekkerøye, gjedde og ål tåler forsuring bedre.

Den direkte dødsårsaken hos fisken avhenger av utvik-
lingsstadium. På rognstadiet synes direkte giftvirkning av
høy konsentrasjon av H +-ioner (lav pH-verdi) å være av
størst betydning. På senere utviklingsstadier er samspillet
mellom labilt aluminium og pH essensielt. Høy H +-kon-
sentrasjon reduserer cellemembranenes evne til å holde
på ioner. Dermed øker fiskens salttap fra blodplasmaet.
Labilt aluminium virker mer direkte på styringen av ak-
tiv ionetransport over fiskens gjeller.

Giftigheten av H +-ionene for fisk er også avhengig av
konsentrasjonen av kalsium (Ca 2+) i vannet. Høy Ca 2+-

konsentrasjon motvirker salttap over cellemembraner.
Mengden labilt aluminium vil variere med vannets inn-
hold av kompleksbindende stoffer som organisk materia-
le eller humus. Resultater fra Kalkingsprosjektet tyder på
at humussj øer beholder fiskepopulasjoner bedre enn klar-
vannssjøer i samme pH-intervall.

14.7 UTSLIPPSREDUSERENDE TILTAK

Internasjonale avtaler

Atmosfæriske forurensninger som svoveldioksid og ni-
trogenoksider er spesielt vanskelig å bekjempe fordi for-
urensningene kan ramme områder langt vekk fra ut-
slippslcildene. Ulike geografiske områder har dessuten
vesentlig forskjellig følsomhet for de prosessene økt inn-
hold av forsurende komponenter har på jordsmonn og
vassdrag. Dette gjør at noen nasjoner kan påføre andre
land stor skade uten at de selv rammes i særlig grad av
egne utslipp. Bekjempelse av denne typen forurensninger
krever internasjonale forhandlinger og avtaler som for-
plikter alle nasjoner til å sette i verk utslippsreduserende
tiltak.

Internasjonale avtaler setter rammer for hvor store re-
duksjoner i utslipp det har vært mulig å bli enige om.
Selve reduksjonen av utslippene foregår enten gjennom
tekniske tiltak ved utslippskildene eller gjennom regule-
ringer eller økonomiske tiltak for å endre bruken av for-
urensende innsatsvarer som f. eks. kull og olje.



..•■■

a.

10 	
8 -
6 -

4 -

2

i 0.6

(.1 0. 4 -
•

0.1	 0.2	 0.4 0.6 1	 2	 4	 6 8

Innsjøens oppholdstid (år)

281

* Avgassene fra forbrenningen renses før de slippes ut.

Tilsvarende tiltak for å redusere utslipp fra mobile kilder
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Grunnlaget for overvåkning av langtransporterte luft-
forurensninger ble lagt ved opprettelsen av «The Europe-
an Monitoring Evaluation Programme (EMEP)» i 1975.

Det første internasjonale gjennombruddet for å få til en
reduksjon i svovelutslippene kom i Geneve i 1979 da
konvensjonen om langtransporterte grenseoverskridende
luftforurensninger (ECE-konvensjonen) ble undertegnet.
Konvensjonen trådte i kraft i 1983 ved at tilsammen 18
land forpliktet seg til å redusere sine svovelutslipp med
minst 30 prosent fra 1980 nivå så snart som mulig og se-
nest innen 1993 (se tabell 14.5).

Tabell 14.5 Land som pr. 1.1.1988 har undertegnet ECE-
konvensjonen om 30 prosent reduksjon i svovelutslipp
innen 1993 Countries which have ratified the ECE-con-
vention of 30 per cent reduction I in sulphur emissions
before 1993

er:

* Modifisering av motorer for å gjøre forbrenningen mer
fullstendig
* Rensing av avgassene før de slippes ut.

Kalking av vassdrag

Reduksjon i utslippene av svovel- og nitrogenholdige
komponenter er det eneste som kan gi en langsiktig for-
bedring i forsuringssituasjonen. Kalking av vassdrag og
jordsmonn er bare et midlertidig tiltak, men vil sannsyn-
ligvis være nødvendig i lang tid framover i påvente av
utslippsreduksjoner.   

Hensikten med kalkingen av vassdrag har i første rekke
vært å gjøre vannet levelig for fisk ved at pH-verdien
økes og giftigheten av aluminium reduseres. Kalkingen
må gjentas med jevne mellomrom for å opprettholde
virkningen.

Ved valg av kalkingsstrategi er det en rekke faktorer som
vil påvirke effekten kalkingen får på pH-nivået i innsjøen.
forholdet mellom spontaneffekt og langtidseffekt og hvor
stor den totale virkningsgraden blir. Varigheten av ønsket
virkning av en kalking på innsjøoverflaten er i hovedsak
bestemt av vannets oppholdstid i innsjøen. Gjenforsu-
ringstid til pH under 6,0 som funksjon av oppholdstid er
vist i figur 14.21.

Belgia
Bulgaria
Canada
Danmark
Den tyske demokratiske
republikken
Finland
Frankrike
Forbundsrepublikken Tyskland
Italia

Liechtenstein
Luxembourg
Nederland
Norge
Sovjet 2
Sveits
Sverige
Tsjekkoslovakia
Ungarn
Østerrike    

1) I forhold til utslippsnivået i 1980 Compared to the
1980 emission level.
2) Republikkene Hviterussland, Ukraina og USSR The
republics of Byelorussian SSR, Ukrainian SSR and
USSR.

Kilde: Miljøverndepartementet Source: Ministry of Envi-
ronment

Flere nasjoner, bl.a. Forbundsrepublikken Tyskland, Sve-
rige, Canada og Norge har politisk målsetning om 50 pro-
sent reduksjon av svovelutslippene innen 1993.

ECE-konvensjonen gir også mulighet for forhandlinger
om tilsvarende reduksjoner av andre grenseoverskriden-
de luftforurensninger som f eks. nitrogenoksider og foto-
kjemiske oksidanter. En slik avtale er undertegnet i 1987
når det gjelder utslipp av klorfluorkarboner (KFK), mens
det ennå ikke er undertegnet noen avtale om reduksjon
av nitrogenutslippene.

Tekniske tiltak

Teknologien som skal til for å redusere utslippene av SO,
og NO, fra dagens nivå finnes tilgjengelig. Det er et poli-
tisk og økonomisk spørsmål om og når tiltakene skal
gjennomføres.

Det er nær sammenheng mellom forbruk av fossile brens-
ler (kull og olje) og mengden svovel- og nitrogenforbin-
delser som slippes ut. Utslipp fra stasjonære kilder kan
reduseres på 3 måter:

* Brennstoffet renses før forbrenning
* Forurensende stoffer bindes eller hindres i å dannes
under forbrenningen

Figur 14.21. Gjenforsuringtid som funksjon av vannets
oppholdstid i innsjøen Time of reacidification as a functi-
on of lake water retention time

Kilde: Kalkingsprosjektet, 1985a Source: Liming Project,
1985a.

I tabell 14.6 er fire ulike alternativer ved innsjøkalking
satt opp for å vise hvilke kostnader ulike kalkingsmetoder
innebærer. Innsjøen som skal kalkes har en oppholdstid
på 0.3 år slik at kalking fra innløpsbekk også må vurderes
(Alternativ Al og A2). Alternativ Bl og B2 er kalking di-
rekte på innsjøoverflaten.

Selve kalkingen kan foregå i tilløpsbekker og elver til en
innsjø, direkte i innsjøen eller som terrengkalking i ned-
børfeltet rundt en innsjø.
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Det forsuringsrammede området i Norge anslås til å være
på ca. 35 000 km 2 . Figur 14.22 viser det teoretiske kalk
behovet for å bringe pH-verdien i vassdragene i hele dette
området opp på en akseptabel verdi (pH = 6,0) ved ter-
rengkalking. Mengden kalk som trengs pr. år beregnes ut
fra pH-verdien i den sureste perioden på året. Dessuten
vil typen kalkingsmiddel ha betydning for hvor mye kalk
som må brukes. I figur 14.22 er det forutsatt at kalken har
en virkningsgrad på 90 prosent (dvs, beste type kalkings-
middel), og at den midlere årlige avrenningen fra det for-
suringsrammede området er 1200 mm pr. år. Kostnaden
ved kalking er beregnet ved pris på 600 kr pr. tonn kalk
inkludert transport.

Beregningene viser at selv med pH-verdi ikke lavere enn
rundt 4,8-5,0 i den sureste perioden av året (kritisk perio-
de) så kommer det årlige kalkbehovet opp i rundt 200 000
tonn og gir en kostnad på ca. 100 millioner kroner pr. år.

Staten bevilget i 1986 4 millioner kroner i tilskudd til
kalking av vassdrag. For 1988 er tilsvarende bevilgning
14 millioner kr. Til sammenlikning brukte svenske myn-
digheter ca. 100 millioner kroner på kalking i budsjettåret
1986/1987.

14.8 FORSKNINGSPROSJEKTER OM FORSU-
RING I NORGE

Sur nedbørs virkning på skog og fisk (SNSF-prosjektet),
som ble drevet i perioden 1974 til 1981 av MD, danner

basisen for det meste av forskningen som er gjort i Norge
når det gjelder forsuring. Oppfølgingen av SNSF-prosjek-
tet har hovedsaklig foregått innenfor 3 prosjekter; Kal-
kingsprosjektet, SWAP og RAIN.

Kalkingsprosjektet

Kalkingsprosjektet var i virksomhet fra 1978 til 1984
med bevilgninger fra MD. Forskningen har hatt hoved-
tyngden på områder i Aust- og Vest Agder. Undersøkel-
sene i Kalkingsprosjektet har vist at følgende endringer
skjer i en sur vannforekomst ved kalking:

Virkning på vannkjemi. Etter kalking øker særlig pH, al-
kalinitet og kalsiuminnholdet i vannet. De giftige fraksjo-
nene av aluminium (labilt aluminium) avtok, mens de
fleste andre kjemiske parametre ikke fikk noen avgjøren-
de effekt ved moderat kalking. Figur 14.23 viser midlere
konsentrasjon av kalsium i Lille Finnetjenn, Aust-Agder
etter kalking plottet mot totalt avrenningsvolum fra inn-
sjøen.

Sedimenter med høyt organisk innhold og torvmose i
strandsonen er vanlig i sure sjøer. Slike sjøer har meget
stor ionebyttekapasitet. All oppløst kalk tilsatt i to av inn-
sjøene i Kalkingsprosjektets forsøksområde i Gjerstad,
Aust-Agder kan teoretisk ha blitt adsorbert til sedimentet
gjennom ionebytteprosesser. Tilbakebytting av kalsium
fra sedimentet er derfor en viktig prosess i innsjøer etter
fullsjokalking. Om våren etter snøsmeltningen kan  base.

Tabell 14.6. Kostnadsberegning ved ulike kalkingsalternativer i innsjø med teoretisk oppholdstid på 0,3 år Estimation
_of costs of different liming strategies in a lake with a water retention time of 0,3 years

Alt. AI Alt, A2 Alt. Bl Alt. B2
Oppslemmet Kalksteins- Oppslemmet Oppslemmet
krittmel mel krittmel kalksteinsmel
Slurried Limestone Slurried Slurried lime-
chalk powder powder chalk powder stone powder

50 prosent av melet mindre enn
50 per cent of the powder less than 	
Prosent oppløst Per cent slurried 	
Prosent tørrstoff Per cent tot. solids
Prosent CaCO 3 Per cent CaCO3 	

Tonnpris (inkl. transport)

0,002 mm
90
100
92

0,010 mm
60
100
80

0,002 mm	 0,010 mm
90	 70
100	 100
92	 80

Price per ton (incl, transport) 	 550 Nkr 350 Nkr 550 Nkr	 350 Nkr
Tonn CaCO3 pr. år Tons CaCO 3 per year 	 20 20 20	 20

Beregninger	 Calculations kr/år Merknader Remarks
Nkr/year

100 100 100 + doserer chemical feeder
Alt. Al	 20 " 90 " 100 X 92 X 550	 = 13 290 (40 000 Nkr)

100 100 100 + doserer
Alt. A2	 20 " 60 " 100 " 80 " 350	 = 14 580 (40 000 Nkr)

100 100 100
Alt. Bl	 20 'c 90 " 100 " 92 " 550	 = 13 290

100 100 100
Alt. B2	 20 " 70 " 100 " 80 " 350	 = 12 500

Kilde: Kalkingsprosjektet, 1985b Source: The Liming Project, 1985b.
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metningsgraden i strandsonen være svært lav, fordi den
sure tilrenningen renner som en strøm oppunder isen
uten å bli avsyret.

Effekter på aluminium ved kalking. Ved endring av pH i
surt aluminiumsrikt vann inntreffer kjemiske forandrin-
ger i aluminiumets tilstandsformer. I tillegg avtar ofte den
totale mengden aluminium. I ett av forsøksvannene av-
tok Al i løpet av to år fra 220 ug/1 til 80 ug/1 det andre
året. Dette vannet ble kalket relativt sterkt. Den farlige
Al-fraksjonen, labilt aluminium, avtok til bare 10 ug/1 de
første månedene etter kalking. Få måneder etter kalking
var det så stor tilførsel av surt, aluminiumsholdig vann
at konsentrasjonen av labilt Al økte til over 100 pg/l. Ved
tilrenning av surt, aluminiumsrikt vann til kalkede inn-
sjøer oppstår det konsentrasjonsgradienter og soner i inn-
sjøene hvor det skjer store endringer i Al-kjemien. Dette
kan føre til stort fysiologisk stress på fisken.

Effekter på plante— og dyreplankton og bunndyr ved kal-
king. Med unntak av korttidseffekter som sterk reduksjon
i planteplanktonets biomasse), ble det ikke registrert end-
ringer i primærproduksjonen som kunne tilskrives kal-
king.

Det ble registrert store forandringer i dyreplanktonet etter
kalking. Dette skyldes sannsynligvis snarere forandringer
i predasjonsforholdene enn kalkingen isolert. Hoppekrep-

Figur 14.22. Teoretisk kostnad og kalkbehov for å bringe
de forsuringsrammede vassdragene i Norge tilbake til
akseptabel pH-verdi for vannorganismene. Millioner kr
og 1 000 tonn kalk Theoretical cost and amount of limes-
tone needed to bring the acidified areas in Norway back
to pH values acceptable for water organisms. Million Nkr
and I 000 tons of limestone

Kilde: Kalkingsprosjektet, 1985b Source: The Liming
Project, 1985b.

sene (Copepoda) økte kraftig i antall. I innsjøer hvor det
ble satt ut fisk ble imidlertid de største og kraftigst pig-
menterte (best synlige) hoppekrepsene raskt konsumert
av fisk. Vannlopper (Cladocera) er viktige i mindre sure
innsjøer og er i tillegg viktig føde for fisk. Forsøk med
utsetting av vannloppen Daphnia longispina gav gode
resultater i kalkede sjøer. Arten ble funnet i fiskemager
måneder etter utsetting. Daphnia longispina forsvant
igjen når virkningen av kalkingen avtok og innsjøen igjen
ble forsuret.

Av bunndyrene økte ertemuslingene (Sphaeridae) i fore-
komst etter kalking. Bunndyr som spiser organisk mate-
riale, økte i forekomst ved at fødetilgangen økte etter kal-
king. Økningen var spesielt kraftig i strandsonen, ned til
2 m dyp. Predatorartene økte også i forekomst etter kal-
king, sannsynligvis pga. økt næringstilgang. Det ble ikke
registrert innvandring eller forekomst av forsuringsføl-
somme arter av bunndyr etter kalking.

Virkning av kombinert kalking og gjødsling. Hensikten
med kombinert kalking og gjødsling er å øke produksjo-
nen samtidig som pH heves. Dette gir større motstands-
kraft mot ny forsuring. Testene ble utført i innhegninger
i ulike sure innsjøer og ga følgende resultater:

* Gjødsling alene hever fotosynteseaktiviteten, men til-
setting av kalsium er nødvendig for at pH skal øke i til-
legg.

* Ulike typer vann gir ulik respons på vannkjemien ved
kombinert kalking og gjødsling

* Aluminium blir bare i liten grad felt ut, men den labile
fraksjonen avtar

* Planteplanktonsamfunnet viser generelt inverst meng-
deforhold med planteeteme (gresseme). Ved stort antall
planteetere forandres også artsstrukturen i planteplank-
tonsam funnet

Kilde: Kalkingsprosjektet, 1985a Source: Liming Project,
1985a.
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* Utsetting av primærkonsumenter som vannloppen
Daphnia longispina er viktig for d effektivisere beitingen
og stoffomsetningen i pelagialsonen i nylig kalkede inn-
sjøer. I strandsonen kan gråsugge (Ascellus aquaticus) set-
tes ut. Denne arten er alteter og øker dermed stoffomset-
ningen i denne sonen.

Effekter av kalking på fisk. Det overordnede mål ved
kalking av vassdrag er å sikre levevilkårene for fisk. Me-
todene må derfor velges med tanke på hvilke fiskearter
og livsstadier hos fisken som spesielt skal beskyttes.

Livssyklus er relativt lang hos de fiskeartene som ønskes
bevart for næringsfiske og sportsfiske. På Sørlandet gjel-
der det særlig laks, ørret og abbor. Det varer som regel
2-3 år før en generasjon når kjønnsmodning.

Forsøk med egg av ørret nedgravd i elvegrus ga ingen
dødelighet innenfor kalket område, men 100 prosent
dødelighet i ikke kalket elvevann (50 prosent ved klek-
king og 100 prosent en uke seinere). Avsyring av vannet
med skjellsandfilter og sjøvann reduserte dødeligheten
betydelig både hos egg av laks, røye og bekkerøye til klek-
king, og hos laksesmolt.

Både valg av avsyringmiddel og reaksjonstiden fra tilset-
ting av avsyringsmiddelet til fisken blir eksponert til den
nye vannkvaliteten er avgjørende for hvordan fisken skal
reagere. Kalsiumholdige nøytraliseringsmidler er å fore-
trekke. Fisk som er utsatt til tidligere sure, fisketomme
innsjøer, vokser svært raskt de første årene pga. god næ-
ringstilgang. Veksten avtar imidlertid andre og tredje år
og nærmer seg stampopulasjonens vekstutvikling.

Forsuring fører ofte til økte mengder av tungmetaller i
vassdrag. Kalkingsprosjektet har undersøkt kvikksølv-
innholdet i to innsjøer, en med nyutsatt populasjon av
ørret og den andre med gammel ørretstamme. De to un-
dersøkelsene viste ingen klar effekt på kvikksølvopptak
ved kalking. Kvikksølvkonsentrasjonen var korrelert til
fiskens alder og ikke til dens vekst.

Fiskeutsetting i et tidligere surt vann, viser at det lar seg
gjøre å holde en livskraftig ørretbestand etter kalking av
en kronisk sur innsjø.

SWAP (Surface Water Acidification Project)

SWAP er et samarbeidsprosjekt mellom vitenskapsaka-
demiene i Storbritannia, Sverige og Norge. Prosjektet in-
volverer omtrent 30 forskningsgrupper i de tre land.

Det arbeides innen fire hovedområder:

1) Vannkjemi og fiskestatus i Norge og Sverige ved gitte
reduksjoner i tilførselen av svovel.

2) Kjemiske og biologiske faktorer som har avgjørende
betydning for fiskestatus. Det legges her spesiell vekt på å
klarlegge hvordan forandringer i pH, kalsium og alumini-
um fraksjoner bestemmer overlevelse til fisk i elver og
innsjøer.

Denne forskningen krever betydlig feltarbeid, der over-
våkning av nåværende fiskestammer, studier av «sure
episoder» hvor pH-verdien endres raskt, forholdet mel-
lom pH og fiskestatus, fiskens næringsemner, og næring-
skjedestudier er viktige elementer. Forskningen omfatter

også laboratoriestudier av ulike effekter av vannkjemi på
overlevelse og fysiologiske responser hos ulike fiskearter.

3) Kjemiske endringer i regnvannet når det strømmer
gjennom jordbunnen, inkludert identifisering av de vik-
tigste kjemiske prosesser som vil avsure regnvannet. Det-
te krever detaljerte jordbunnskjemiske studier. Forsknin-
gen på jordbunnskjemien omfatter bestemmelse av den
kjemiske strukturen og sammensetning i de ulike jord-
bunnssjikt, hastigheten av kjemisk forvitring, grad av for-
suring og jordsmonnets basemetningsgrad. Betydningen
av de biologiske prosessenes rolle i jordbunnen forsøkes
også klarlagt.

Hydrokjemiske modeller for å simulere og forutsi dag—til-'
—dag og sesongmessige forandringer i vannkjemi med
særlig henblikk på de svært sure episodene.

4) Bestemme effektene av surt nedfall på overflatevann
og bestemme menneskets rolle i forsuringen av innsjøer.
Rekonstruksjon av innsjøens historie skjer ved hjelp av
studier av bunnsedimentene (paleoøkologiske studier).
Sedimentene fungerer som en historiebok om forholdene
i vannmassene (jf. avsnitt 14.5).

SWAP-prosjektet vil bli avsluttet i 1988.

Figur 14.24. Lokalisering av forsøksområdene i RAIN-
prosjektet Location of the experimental catchments in the
RAIN-project

Kilde/Source: Wright, 1987.
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RAIN (Reversing Acidification in Norway)

RAIN er et samarbeidsprosjekt mellom forskere og forsk-
ningsinstitusjoner i Norge, Sverige, USA, Storbritannia
og Canada. I RAIN-prosjektet undersøkes det hva som
skjer i vannforekomstene hvis de sure utslipp reduseres
og hvor fort effektene kan observeres.

Prosjektet omfatter studier av forsuring i nedbørfelt til
utvalgte innsjøer i Sogndal, Sogn og Fjordane og i Ris-
dalsheia, Aust-Agder (se figur 14.24). I Sogndal undersø-
kes fire små nedbørsfelt, hvorav to blir forsuret med sal-
petersyre og svovelsyre. Halvparten av syremengden
sprøytes på snø, mens resten doseres i fem porsjoner i
løpet av sommeren. Avrenningen er sterkt forsuret etter
3 års dosering med syrer (se figur 14.25). De kunstige til-
førslene av svovelsyre på to av nedbørfeltene i Sogndal
(SOG2, SOG4) førte til markert økning av sulfat og ned-
gang i alkalinitet i avrenningsvann i forhold til de ube-
handlede kontrollfelt (SOG 1 , SOG3). I Sogndal førte vi-
dere kunstig tilførsel av sur nedbør til sure episoder i de
tilhørende innsjøene. 1 1986 ble det for første gang regis-
trert kronisk forsuring mellom episodene (Wright, 1987).

I forsøksområdet ved Risdalsheia er det bygget tak over
hele nedslagsfeltet for å skjerme mot sur nedbør. Renset
nedbør dusjes under taket. Rensingen innbefatter be-
handling i ionebytteranlegg og tilsetning av sjøvann til
den doserte nedbør for å oppnå mest mulig naturlige be-
tingelser (1 del sjøvann til 5 000 deler renset vann). Etter
3 års behandling har sulfatmengden i avrenningsvannet
fra feltet med renset nedbør (1) avtatt betydelig i forhold
til kontrollfelt under tak uten rensing av nedbøren (2) og
i forhold til ubehandlet referanseområde uten tak (3), (se
figur 14.25). Det er beregnet at reversibiliteten i forsurin-
gen har vært på ca. 50 prosent i løpet av 3 år (Wright,
1987).

I RAIN-prosjektet er det utarbeidet en modell for å simu-
lere kjemien i avrenningsvannet til nedslagsfelt,  den så-
kalte MAGIC modellen (Model of Acidification of
Groundwater In Catchments). Denne modellen prediker-
te brukbart de observerte trender i sulfat og alkalinitet
etter 2 år med eksperimentell syretilsetning og 1 1/2 år
med syrenøytralisering i de eksperimentelle feltene i
Sogndal og Risdalsheia (se figur 14.26) (Wright og Cosby,
1987).

Figur 14.25. Sulfatkonsentrasjon i avrenningsvannet fra
prøvenedslagsfeltene i Sogndal og Risdalsheia. 1984-1986
pekv/1 Sulphate concentration in runoff lfrom the experi-
mental catchments; in Sogndal and Risdalsheia. 1984-
1986. peq/1
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Figur 14.26. Modellberegning av utviklingen i sulfat-
konsentrasjon og alkalinitet (stiplede linjer) og tilsvaren-
de målte volumveide sommer- og vinterverdier (stolper)
i prøveområdene i Sogndal og Risdalsheia. ekv/1 Model-
ling of sulphate-concentration and alkalinity (dotted lines)
and corresponding volum weighted mean summer- and
winter values (bars) in the experimental catchments in
Sogndal and Risdalsheia. peg /I
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