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Forord.
Statistisk Sentralbyrå har i denne publikasjonen samlet de viktigste statistiske opplysninger

som foreligger om naturressurser og forurensninger i Norge. Publikasjonen inneholder tall både fra

Byråets statistikk og fra statistikk utarbeidd av andre institusjoner.

Hovedformålet med publikasjonen er å gi en oversikt for dem son Ønsker tall fra mange områder

som har betydning for vårt naturmiljØ® For enkelte områder vil en kunne finne mer detaljerte opplys-

ninger i de spesialpublikasjonene og hos de institusjonene som det er vist til under tabeller og figu-

rer. Et detaljert register over de rapporter, publikasjoner mv , som er benyttet, er presentert sepa-

rat.

tekstavsnittene til publikasjonen er det gjort greie for det grunnmaterialet som statistikken

bygger på og de definisjoner og inndelinger som er brukt® Det er også pekt på enkelte hovedtrekk som

tallene forteller om, og gitt utfyllende opplysninger som kan lette forståelsen av tallmaterialet.

Det er utgitt to tidligere utgaver av MiljOstatistikk i 1976 og 1978. Det er i denne utgaven

lagt spesiell vekt på bl.a, å presentere tidsserier. Det er også lagt vekt på å presentere utfyllende

statistikk over emner hvor slik statistikk ikke er presentert tidligere. Dette har fOrt til at stOr-

relsen på kapitlene varierer mye, det er bi.a, presentert utfyllende resultater fra arbeidet ed res-

sursregnskaper. Byrået vil fortsatt sette pris på å få kommentarer til publikasjonen og forslag til

forbedringer i senere utgaver.

MiljØstatistikk 1983 er utarbeidd av medarbeidere i Gruppe for miljOstatistikk mv. og Gruppe

for ressursregnskap i samarbeid med vrige fagkontorer i Byrået og med de institusjoner som har stilt

materiale til rådighet. FOrstekonsulent Tiril Vogt har vært redaktør. Statistisk Sentralbyrå takker

de institusjoner som velvillig har bidratt til publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 29. august 1983

Arne Øien

Juul Bjerke



Preface
The Central Bureau of Statistics of Norway hereby presents a review o f the most important

statistical information on natural resources and pollution i n Norway. T h e contents of this publication

are based upon both official statistics and data from other sources.

The publication is designed primarily for those who require a broad review of the various

statistical areas involved. For some areas more detailed statistics may be obtained from t h e referen-

ces to the tables an d f i gures. However, a detailed register containing t he reports, publications etc.

referred to i n the text is presented senarane/y~

The Norwegian text gives some information on the technical aspects of the statistical series,

including definitions and classifications used. This text further stresse s some of the more important

information contained i n the tables and figures, with some additional information designed to make

easier the understanding of the statistical data.

Two previous publications on Environmental Statistics have been published i n 1e76 and 1978. In

the present edition priority has been given to present time-series as well as comprehensive statistics

within fields and on subjects not previously being presented. Hence the size of the different chapters

will vary according , to data availability, and rather detailed results from the work on Resource

Accounts are for example presented. The Central Bureau of Statistics will appreciate comments and

proposals for improvements in later editions.

Environmental Statistics 1983 has been prepared by the collaborators i n the Division of Envi-

ronmental Statistics and Unit of Resource Accounting i n co-operation with t he specialized divisions of

the Bureau and the other organizations which kindly have provided gata, Editor has been Ms. Tiril

Vogt.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 29 August 1983

Arne Oien

Juul Bjerke
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kysten 	  109

6.17. Tidevannsstrømmer i ytre del av
Trondheimsfjorden (overflate-
laget) 	  109

6.18. Husholdningenes forbruk av vann
fordelt på bruksfunksjoner.
Prosent 	  110

6.19. Industriens vannforbruk pr. Sr
etter kilde. 1970 og 1978.
Mill.m 3 	  111

6.20. Vannkvalitetsparametre for noen
av de største vassdragene i
Norge. Middelverdier. 1980 	  112

6.21. Vannkvalitetsparametre for noen
av de største innsjøene i Norge.
Middelverdier. 1980   113

Side
6.22. Fosforbelastning i utvalgte inn-

sjøer i forhold til "akseptabel
belastning". Prosent. 1980  114

6.23. Noen fysiske/kjemiske parametre
i grunnvann. Fillefjell, Jæren
og Birkenes. Middelverdier.

1980 - 1982 	  114
6.24. Temperatur og saltholdighet i

saltvann. 5 målestasjoner.
Normalverdier og variasjonsom-
råde. 1936 - 1970 	  115

6.25. Utbredelse av vasspest.

1925 - 1982 	  117
6.26. Innsjøer med stammer av giftpro-

duserende blågrønnalger 	  118

6.27. Fjorder og kystområder sovi er
sterkt belastet med miljøgifter 	 118

6.28. Konsentrasjon av PCB i forskjel-
lige dyrearter i næringskjeden.
Mg/kg fettvev   119

6.29. Trofisituasjonen i Njøsa.
1900 - 2000 	  120

6.30. Forekomst av koliforme bakterier
i Mjøsa. August 1972, 1978 og
1981 	  120

6.31. Arlig algeproduksjon i Mjøsa.
1975 - 1982 	  121

6.32. Vassdrag og fjordområder som inn-
gikk i statlig program for for-
urensningsovervåking i 1982 	  121

7. LUFT
7.1. Lokalisering av utvalgte meteo-

rologiske stasjoner 	  122
7.2. Middeltemperaturer i januar og

juli. Normalperioden 1931 - 1960 124
7.3. Månedsmiddeltemperaturer. Ut-

valgte stasjoner. Normalperi-
oden 1931 - 1960 	  12E

7.4. Antall døgn pr. år med middel-
temperatur over 0 °C og 6 °C og
minimumstemperatur under 0 °C.
Normalperioden 1931 - 1960   12E

7.5. Varmesum. Utvalgte meteorolog-
iske stasjoner. Normalperioden
1931 - 1960   12E

7.6. Arlig nedbør. Normalperioden
1931 - 1960 	  12E

7.7. Gjennomsnittlig månedsnedbør.
Utvalgte stasjoner. Normalperi-
oden 1931 - 1960 	  127

7.8. Antall døgn pr. år med forekomst
av snødekke. Normalperioden
1931 - 1960 	  127

7.9. Antall dager med klarvær, del-
vis overskyet og overskyet vær
pr. år. Normalperioden 1931 -
1960 	  12E

7.10. Antall døgn pr. år med vind-
styrke liten kuling eller mer og
liten storm eller mer. Utvalgte
kyststasjoner. Normalperioden
1931 - 1960 	  12S•

7.11. Hyppighet av vindstyrke i Nord-
sjøen og Norskehavet. Prosent.
1949 - 1978   12Ç

7.12. Hyppighet av vindretning. Stas-
sjoner i fritt farvann. Pro-
sent. Gjennomsnitt for 1949 -
1978 	  13C

7.13. Antall dager med tordenvær pr.
år. Normalperioden 1931 - 1960 	 131

7.14. Midlere årstemperatur 1761 - 1981.
l0-års glidende middel 	  132

88

91

92

93

94

95

95
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7.15. Lokalisering av meteorologiske
værstasjoner i Nordområdene 	

7.16. Lufttemperatur. Månedlige gjen-
nomsnitt. Nordområdene. 1951 -
1980  

7.17. Lufttemperaturer. 5-års glid-
ende middel. Nordområdene.
1412 - 1980 	

	

7.18. NedbØr. Månedlige gjennomsnitt 	
Nordområdene. 1951 - 1980 	

7.19. Antall dager med forskjellige
typer av skydekke. Månedlige
middelverdier. Nordområdene.
1951 - 1980  

7.20. Hyppighet av tåke. Månedlige
middelverdier. Nordområdene.

} 	 Prosent. 1951 - 1980 	
7.21. Hyppigheten av ulike vind-

styrker. Nordområdene. Pro-
sent. 1951 - 1980 	

7.22. Havisfordeling, mars og august.
1971 - 1980 	

7.23. Lokalisering av overvåkings-
stasjoner og utvalgte bakgrunns-
stasjoner 	

7.24. Konsentrasjon av svoveldioksyd i
luft ved overvåkingsstasjonene.
Månedlige middelverdier. Januar
1977 - september 1982. dig /m 3  

7.25. Arsmiddelkonsentrasjon av svo-
	veldioksyd i luft. 1977 - 1981 	

[1 9/m 3 	

7.26. Konsentrasjon av sot i luft ved
målestasjonene. Middelverdier.
Februar, mai, august og novem-
ber. 1977 - 1982. Gag/m3  

7.27. Arsmiddelkonsentrasjon av sot i
luft. 1977 - 1981. pg/m 3 	

7.28. Konsentrasjon av bly i luft ved
målestasjonene. Middelverdier.
Februar og august. 1977 - 1982 
lag/m 3 	

7.29. Arsmiddelkonsentrasjon av hly i
luft. 1977 - 1982. pg/m 3 	

7.30. Konsentrasjon av partikulært sul
fat i luft ved utvalgte måle-
stasjoner. 1977 - 1982. dig /m 3

7.31. Arsmiddelkonsentrasjon av parti-
kulært sulfat i luft ved over-
våkingsstasjonene og ved ut-
valgte bakgrunnsstasjoner.
1977 - 1981 	

7.32. Gjennomsnittlig d$gnvariasjon
av konsentrasjon av karbonmon-
oksyd og nitrogendioksyd i luft.
Desember 1980 - februar 1981 	

6. PLANTELIV
8.1. Jordbruksareal. 1900 - 1981 	
8.2. Jordbruksavling i fôrenheter.

Gjennomsnitt for 5-årsperioder
8.3. Gjennomsnittlig dyrket areal og

gjennomsnittlig avling pr. dekar
av korn og erter. 1946 - 1981 .

8.4. Gjennomsnittlig dyrket areal og
gjennomsnittlig avling av eng
til slått. 1946 - 1981 	

8.5. Gjennomsnittlig dyrket areal og
gjennomsnittlig avling av pote-
ter pr. dekar. 1946 - 1981  

8.6. Gjennomsnittlig dyrket areal og
gjennomsnittlig avling av rot-
vekster pr. dekar. 1946 - 1981

	

Side 	 Side
8.7. Naturgeografiske regioner i

	

133 	 Norden 	  153
8.8. Truede plantearter i Ilorden.

1978. Omtrentlig antall 	  154

	

133 	 8.9. Utbredelsen av Norges fem van-
ligste treslag i Norden 	  156

8.10. Utbredelsen av edellauvtrær i

	

134 	 Norge 	  157
8.11. Produktivt skogareal etter tre-

	

134 	 slag. Skogfylkene. 1964 -
1976. Prosent 	  159

8.12. Produktivt skogareal og produk-
sjonsevne etter jorddybde.

	

135 	 Agderfylkene. 1967 	  159
8.13. Produktivt skogareal etter jords-

monnstype. Skogfylkene 	  160

	

136 	 8.14. Årlig tilgang og avgang av pro-
duktivt skogareal. 1969 - 1979 	
1 000 dekar 	  161

	

137 	 8.15. Tilgang og avgang av produktivt
skogareal i forhold til totalt

	

138 	 produktivt skogareal i 10-års -
perioden 1969 - 1979. Fylke.
Promille 	  162

	

139 	 8.16. Skogareal avgitt til andre for-
mål etter bonitet. 1969 - 1979 	 163

8.17. Stående kubikkmasse produktiv
skog med hark. 1925 - 1980 	  163

	

139 	 8.18. Årlig tilvekst i produktiv skog
med hark. 192.5 - 1980 	  163

8.19. Skogavvirkning. 1961 - 1980.

	

140 	 Gjennomsnitt pr. år i hver fem-
årsperiode 	  164

8.20. Årlig tilvekst pr. dekar i pro-
duktiv skog. 1970. Fylke 	  166

	

140 	 8.21. Årlig avvirkning i forhold til
årlig tilvekst i produktiv skog 	

	

141 	 Fylke 	  166
8.22. Flytdiagram for skogressurser.

1979 	  168

	

141 	 9. DYRELIV
9.1. Storfe og kyr. 1946 - 1981 	 173

	

141 	 9.2. Kyr etter landsdeler. Gjennom-
- 	 snitt for 5-årsperioder 	  174

9.3. Sauer etter landsdeler.

	

141 	 Gjennomsnitt for 5-årsperioder
1946 - 1981. 1 000 	  175

9.4. Forbruk av kraftfôr. Gjennom-
snitt for 5-årsperioder.
1952 - 1981 	  176

	

142 	 9.5. Oversiktskart over reindriften
i Norge. 1980 	  176

9.6. Felt elg og villrein. 1910 -
1981 	  177

	

144 	 9.7. Felt hjort og rådyr. 1910 -
1981 	  181

	

147 	 9.8. Utbredelse av villrein og tam-
rein i Skandinavia 	  181

	

149 	 9.9. Villreindistrikter i Norge 	  181
9.10. Erstatning for hjortedyrs beite-

skader på innmark. Kroner.

	

149 	 1960 - 1981 	  182
9.11. Antall storvilt drept i kolli-

sjon med bil. 1970 - 1981 	  182

	

149 	 9.12. De stØrste fuglefjellene i Norge
i forhold til posisjoner av
oljeletingsområder nord for 62 °N 183

	

152 	 9.13. Skade voldt av rovvilt. Utbetal-
te erstatninger. Kroner.
1970 - 1980 	  185

	

152 	 9.14. Utbredelse av brunbjsrn i Norge,
Sverige og Finland. 1972 - 1978 186
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9.15. Ulv i Norge. 1971 - 1977 	  187
9.16. Utbredelse av jerv i Norge,

Sverige og Finland. 1967 -
1976 	  187

9.17. Forekomst av gaupe i Norge.
1971 - 1977 	  188

9.18. Utviklingen i norsk selfangst.
Antall dyr. 1971 - 1981 	  188

9.19. Norsk småhvalfangst. Antall
dyr. 1961 - 1980 	  189

9.20. Utvikling i laks og sjøaure-
fiske. Region. 1900 - 1981 	  192

9.21. Utbredelsesområde for røye,
abbor, ål og gjedde. 1982 	  194

9.22. Utbredelsesområde for aure,
harr, sik og lagesild. 1982 	  194

9.23. Antall anlegg ned produksjon av
matfisk for salg. 1973 - 1981 . 195

9.24. Fiskeoppdrett. Slaktet mengde
av laks og regnbueaure. 1971 -
1981. Tonn rund vekt   195

9.25. Totalbestand og gytebestand for
norsk-arktisk torsk. 1966 -
1982 	  197

9.26. Rekrutteringsindeks for norsk-
arktisk torsk. 1966 - 1982 	  197

9.27. Totalbestand og gytebestand for
nordsjømakrell. 1970 - 1981 	  197

9.28. Rekrutteringsindeks for nordsjø-
makrell. 1970 - 1980 	  197

9.29. Norsk fangst etter gruppe av
fiskeslag. 1961 - 1981. 1 000
tonn 	  198

9.30. Norsk fangst etter artsgruppe og
ilandføringsfylke. 1980. 1 000
tonn   199

9.31. ICES-områder, nord-Østlige
Atlanterhav 	  199

9.32. Foredling og bruk av torsk.
1978. 1 000 tonn 	  200

9.33. Utbredelse av ferskvannskreps i
Nore. 1918, 1969 og 1979 	  201

9.34. Områder med villrein på Sval-
bard. 1980 	  203

9.35. De viktigste sjøfuglkolonier på
Svalbard, unntatt BjørnØya 	  204

10. ENERGI
10.1. Utvinnbare olje- og gassreserver

sør for 62 °N pr. 1/1-1982.
Mill. tonn oljeekvivalenter 	 207

10.2. Lokalisering av Økonomiske ut-
vinnbare olje- og gassfelt i
Nordsjøen pr. 1. januar 1982 	 208

10.3. Nyttbar vannkraft 1. januar 1982
og 1983. TWh 	  209

10.4. Nyttbar vannkraft etter fylke.
1. januar 1982 	  211

10.5. Reserver av trevirke til bren-
sel, referert til dagens kost-
nadsnivå, bruk av trevirke.
1980. Teoretisk brennverdi.
PJ 	  213

10.6. Innenlandsk bruk av energi uten-
om utenriks sjøfart 1980. PJ 	  216

10.7. Bruk av energi i Norge. 1976 -
1981 	  216

10.8. Bruk av energivarer utenom ener-
gisektorene etter fylke. 1980.
PJ 	  218

10.9. Produksjon og bruk av elektrisi-
tet etter fylke. 1980 	  220

11. - TIL VANN
11.1. Forurensningskilder. Utslipp

til vann 	  224
11.2. Beregnede utslipp av fosfor.

1970, 1976 og 1985. Hele
landet 	  225

11.3. Beregnede utslipp av organisk
materiale. BOF7. 1970, 1976
og 1985. Hele landet 	  226

11.4. Transport av avløpsvann fra
boliger 	  226

11.5. Hydraulisk kapasitet av avløps-
renseanlegg. 1962 - 1982 	  227

11.6. Utslipp til vann fra jordbruk 	  2.31
11.7. Lokalisering av nedlagte gruver

i tabell 11.8 	  234
11.8. Statlige depoter for oljevern-

utstyr. 1983 	  236

12. - TIL LUFT
12.1. Beregnet utslipp av svovel i

Europa. 1978 - 1980. 1 000
tonn 	  239

12.2. Beregnet utslipp av nitrogenok-
syder i Europa. 1978 - 1980.
1 000 tonn 	  239

12.3. Beregnet midlere nånedsnedfall
av svovel. 1/10-1978 - 1/10-
1980. Europa. Mg/m 2 	  241

12.4. Utslipp av svoveldioksyd i
Norge. 1976 - 1982. 1 000
tonn 	  244

12.5. Samlet utslipp av luftforurens-
ninger i Oslo. 1979. Tonn/år . 244

12.6. Timeutslipp av forurensningskom-
ponenter, Oslo. Vinteren 1979.
Kg/time   245

13. - TIL JORD
13.1. tltslipp av stoffer til jord,

noen kilder og transportveier 	 246
13.2. Forbruk av handelsgjødsel.

1900 - 1982 	  247
13.3. Ordsetning av plantevernmidler

(tonn aktivt stoff). 1981 	  247
13.4. Blyinnhold i gressprøver i ulik

avstand fra riksvei 7 i Halling-
dal. 1973, 1978 og 1979   248

13.5. Årlig nedfall av sulfat i ned-
bør. 1976. Gram pr. m 2 	  2.49

13.6. Konsentrasjon (ppm) av bly i
humussjiktet av udyrket jord.
1977 	  249

13.7. Konsentrasjon (ppm) av bly i
etasjemose. 1977 	  250

13.8. Konsentrasjon (ppm) av kopper i
etasjemose. 1977 	  250

13.9. Målestasjoner for langtrans-
porterte luftforurensninger 	  251

13.10 Middelkonsentrasjoner av bly,
kadmium og sink i nedbør.
1976 - 1981 	  251

14. STØY
14.1. Eksempler på typiske støynivåer 	 253
14.2. Sannsynligheten for å få skadet

hørsel som en funksjon av daglig
støybelastning og antall år
støybelastet. Prosent 	  253

14.3. Personer utsatt for støy fra
ulike kilder. Maksimalnivå.
1975 	  254



16.10. Gjenvinning av spillolje. Inn- Side

samlingsrate. 1974 - 1981 	  274

254 	
16.11. Tilyang og bruk av restprodukter

fra konsumfisk. 1981. 1 000
tonn 	  274

16.12. Gjenvinning og bruk av metall-
255 	 skrap i Norge. 1982 	  275

16.13. Anvendelse av utslitte bildekk.
1981 	  275

255 	 16.14. Anvendelse av hark. 1981 	  276
16.15. Anvendelse av treavfall. 1981 	  276

256 	 V. MILJØVIRKNINGER (UTVALGTE EKSEMPLER)

Side
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14.4. Personer utsatt for støy fra
ulike kilder. Ekvivalentnivå.
1975 	

14.5. Andel av personer (16-79 år)
utsatt for ulike typer støy i
boligen. Prosent. 1980  

14.6. Andel personer utsatt for støy
i boligen etter bostedsstrøk.
1980  

14.7. Sysselsatte (16-79 år) utsatt
for støy i arbeidet i prosent
av alle sysselsatte. 1980  

14.8. Oslo Lufthavn-Fornebu. Støy-
kurve for 1978 og antatte
kurver for 1985 og 1995.
100 CNR 	

15. SPALTNINGSMATERIALE
15.1. Strålebelastning pr. innbygger i

Norge. 1979. Strålekilder 	
15.2. Ytre strålebelastning pr. inn-

bygger. 1979. Distrikter 	
15.3. Konsentrasjon av radon i norske

boliger fordelt på bygnings-
materialer. 1979 	

15.4. Utløst energi ved atomvåpenprøver
i atmosfæren. 1945 - 1981 	

15.5. Målesteder for radioaktivt ned-
fall og radioaktivitet i melk 	

15.6. Radioaktive nedfallsstoffer i
luft ved Kjeller. Arrgjennom-
snitt. 1956 - 1977   264

15.7. Radioaktive nedfallsstoffer i
luft ved 10 målestasjoner. Gjen-
nomsnittsverdier. 1961 - 1970 . 264

15.8. Radioaktivt nedfall ved 10 måle-
stasjoner. Månedsgjennomsnitt.
1961 - 1970    264

15.9. Næringskjeder som tar opp radio-
aktive stoffer og menneskelig
opptak 	  264

15.10. Cesium-137 i melk. Gjennomsnitt
for 10 målesteder i Norge.
1960 - 1977 	  265

i melk. Gjennom-
målesteder i Norge.

i menneskeknokler.
1956 - 1977 	  266
kjøtt. 2-års gjen-
utvalgte målinger.
	  266

IV. AVFALL

15. AVFALL/GJENVINNING
16.1. Ulike typer kommunalt avfall.

Beregnede mengder. 1982 	  269
16.2. Sammensetning av kommunalt av-

fall. 1982. Vekt 	  269
16.3. Antall avfallsanlegg i Norge.

1978 - 1979. Anleggstyper 	  269
16.4. Avfallsanleggenes avstand til

bebyggelse. 1978 - 1979.
Regioner 	  270

16.5. Resipient for avløpsvann fra
kommunale avfallsanlegg. 1978 -
1979. Regioner 	  271

16.6. Innsamling av person- og vare-
biler ved bilvraksystemet.
1978 - 1981 	  272

16.7. Retur av tomflasker. 1972 -
1981. Returprosenter 	  272

16.8. Pris på hele vin- og brennevins-
flasker. 1972 - 1982 	  272

16.9. Gjenvinning av papir og kartong
i ulike land. 1978 	  273

18. SUR NEDBØRS VIRKNING PA SKOG OG FISK
18.1. Samlet tilførsel av svovel til

Norge i 1978 og 1979. 1 000
tonn svovel pr. år 	  985

18.2. Gjennomsnittlig pH, veid middel,
i nedbør. Europa. 1974 	  285

18.3. Skjematisk fremstilling av den
sure nedbørs påvirkning på vege-
tasjonen, jordsmonnet, vannkjemi
og vannbiologi 	  286

18.4. pH -målinger i 12 små sjøer i
nedre Telemark. 1938 - 1970 	  287

18.5. pH-verdier i Hovvatn, tolket på
grunnlag av kiselalger i inn-
sjøens sedimenter 	  287

18.6. pH -verdi i overflatevann i 155
innsjøer i Sør-Norge 	  288

18.7. pH -grensene i innsjøer for noen
viktige næringsdyr for fisk 	  290

18.8. pH-toleranse-grenser for 17 ut-
valgte arter av snegler, mus-
linger og krepsdyr i Norge 	  290

18.9. Tap av ørretstammen i en del
fiskevann, 1940 - 1975, Telemark,
Aust- og Vest-Agder og Rogaland 291

18.10. Utdødde Ørretpopulasjoner i Sør-
Norge for ulike høyde-kategorier
for innsjøer, 1940, 1950, 1960,
1970 og etter 1970 	  291

18.11. Regional fordeling av områder i
Sør-Norge der fiskepopulasjonene
er påvirket   292

18.12. Overlevelsesprosent fram til
første gyting for ørretegg og
yngel som overføres fra vann med
pH 6,2 til pH 5,2 ved forskjel-
lige tidspunkter etter befrukt-
ning 	  292

18.13. Norske bakgrunnsstasjoner og
feltforskningsområder for over-
våking av forurenset luft og ned-
bør. 1981 	  293

18.14. Elver som inngår i det statlige
programmet for overvåking av
langtransportert luft og nedbør 	
1981 	  293

15.11. Strontium-90
snitt for 10
1960 - 1976

15.12. Strontium-90
Gjennomsnitt

15.13. Cesium-137 i
nomsnitt for
1960 - 1971

265

17. MILJØVIRKNINGER AV VANNKRAFTUTBYGGING
17.1. Inngrep og registrering av virk -

257 	 vinger 	  278
17.2. Reguleringsmagasiner pr. 1. ja-

nuar 1981, etter utbyggings-
periode og reguleringshøyde 	  279

260 	 17.3. Regulerte elvestrekninger pr. 1 	
januar 1981, etter utbyggings-

261 	 periode og endring i midlere
vannføring 	  281

17.4. Endringer i bestand, størrelse
262 	 og fangstmengde for aure, røye

og abbor i magasinene som følge
262 	 av vannkraftutbygging 	  282

17.5. Endringer i bestand, størrelse
263 og fangstmengde for aure og harr

i elvestrekningene, som følge av
vannkraftutbygging   283



5.8. Naturskader. Skadetakster etter
skadeårsak og skadeobjekt.
1982. Fylke. 1 000 kroner ....

5.9. Snøskredskader 1981 - 1982. An-
tall mennesker berørt og byg-
ninger Ødelagt. Fylke 	

5.10. Anslått bosetting på hyggegrunn
utsatt for skred. Antall og
prosent av folkemengde totalt.
Fylke  	 80

5.11. Erstatning for avlingsskader.
1973 - 1981. Fylke  	 80

5.12. Vernede områder 1. januar 1983.
Antall og areal (da). Fylke  	 81

5.13. Vernede områder i Finland, Is-
land, Norge og Sverige. 1975 -
1981. Antall og areal, hektar . 	 82

5.14. Arealbruk i Norge og i nasjonal-
parkene. 1982. Prosent  	 84

5.15. Naturreservater i Norge 1. janu-
ar 1983. Antall og areal etter
type. Fylke   86

5.16. Vedtatte verneplaner og planut-
kast etter vernetype. Areal av
verneforslag 1. februar 1983.
Fylke  	 86

5.17. Naturminner og plante- og dyre-
livsfredninger pr. 1. januar
1983. Fylke. Antall  	 87

5.18. Vernede områder på Svalbard
1982. Areal og prosent vernet
av totalt areal 	

5.19. Arealbruk i tettsteder. Hele
landet. 1955, 1965 og 1975 .... 	 89

5.20. Avgang av ubebygd areal ved
tettstedsutbygging. Hele landet.
1955 - 1965 og 1965 - 1975.
Hektar 	

5.21. Status i generalplanarbeidet.
1. januar 1981. Fylke 	

	

5.22. Planlagt utbygd landbruksareal 	
1981 - 1992. Fylke 	

Side

73

79

88

90

94

95
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Tabellregister
Side

1. BAKGRUNN

1. BEFOLKNINGSUTVIKLING OG BOSETTING
1.1. Landareal og folkemengde.

1950 - 1983. Fylke  	 33
1.2. Landareal og folkemengde i de

nordiske land. 1960 - 1980  	 35
1.3. Antall tettsteder 1970 og 1980

og andel av befolkningen bosatt
i tettsteder 1960, 1970 og 1980 	
Fylke  	 35

2. BOFORHOLD
2.1. Gjennomsnittlig avstand til

ulike typer service, etter lands-
del/bostedstype. 1981. Km .... 	 39
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Innledning Introduction
Miljøstatistikk er i denne publikasjonen

avgrenset til å omfatte statistikk on naturressur-

ser, naturmiljø og forurensninger. Pette er i

samsvar med internasjonale tilrådinger. For den

som Ønsker statistikk som kan belyse et mer opfat-

tende miljøbegrep, viser en til Byråets statistikk

over menneskelige og sosiale forhold.

Publikasjonen er delt i fem hoveddeler:

Del I gir generelle trekk for sosiale for-

hold som er av spesiell betydning for naturmil-

jøet, for å vurdere bruken av naturressursene og

omfanget av forurensninger i Norge.

Del II behandler de enkelte naturressursene

og til dels bruken av ressursene. Det er her også

forsøkt å beskrive kvaliteten på ressursene hvor

dette er relevant (f.eks. beskrivelse av vannkva-

litet og luftkvalitet).

Del III omhandler forhold som påvirker na-

turressursene i seg selv og bruken av disse. Her

beskrives utslipp av forurensende stoffer til

naturmiljøet, og det blir presentert oppgaver over

hvordan stoffene slippes ut der slike opplysninger

foreligger.

Del IV gir oppgaver over restprodukter fra

industri, forretninger, husholdninger mv., som

ikke utnyttes og derved er uten Økonomisk verdi i

dag. Det gis i tillegg oppgaver over en del rest-

produkter som gjenvinnes.

Del V gir resultater fra to prosjekter som

belyser virkningene på naturmiljøet av tekniske

inngrep og forurensende utslipp.

Environmental Statistics are in this puhl•-

cation limited to concern statistics on natural

resources, the natural environment and on pollu-

tion, which correspond to international recommen-

dations. To those who wish statistical informa-

tion to enlighten a broader concept of the env .

-ronment, the Bureau's statistics on human and

social relations are recommended.

This publication is devided into five ma - n

parts:

Part I contains general abstracts on social

conditions that are significant in order to assess

the utilization of natural resources and the ex-

tent of pollution in Norway.

Part II deals with each natural resource and

partly the utilization of the resources. The

quality of the resources is described when it is

relevant (for example description of water and a - r

quality).

Part III deals with factors affecting the

natural resources and their uses. Emissions of

pollutants to the environment a re described, as

well as information on how the components are
discharged, when such information exists.

Part IV provides information on waste pro-

ducts from industry, trade, households etc., that

are not being utilized and hence at present a -e

without economic value. Information on waste pro-

ducts that are being recycled is presented as

well.

Part V provides some results from two pro-

jects reflecting the effects on the environment

caused by encroachments and polluting emissions.
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I. BAKGRUNN
For å vurdere bruken av naturressursene og

omfanget av forurensninger og miljøproblemer i

Norge er det nødvendig å ha kjennskap til trekk

ved befolkningsutvikling, bosettingsmønster, bo-

forhold og befolkningens generelle helsetilstand.

Dette kapitlet forsøker å gi enkelte generelle

trekk for sosiale forhold av spesiell betydning

for naturmiljøet. En nøye vurdering vil kreve mer

omfattende og variert informasjon, og finnes bl.a.

i det kildematerialet som er benyttet.

1. BEFOLKNINGSUTVIKLING OG BOSETTING

Miljøspørsmål har nær sammenheng med befolk-

ningens utbredelse og utvikling. Det er mennes-

kene som bruker og forbruker ressurser, og det er

bl.a. befolkningsfordelingen som avgjør bruken av

ressurser i ulike områder og som skaper ulike

miljøproblemer.

31. desember 1982 hadde Norge en folkemengde

på 4 122 707 1 .

Tabell 1.1 viser enkelte tall for befolk-

ningsutviklingen i Norge 1950 - 1983 og landareal

fordelt på fylker. Finnmark og Oslo har hatt en

nedgang i folkemengde innenfor perioden 1975 -

1980 på henholdsvis 1,3 og 2,4 prosent. Nedgangen

i Oslo skyldes trolig en utflytting til nabofyl-

kene, særlig til Akershus. De siste årene har det

imidlertid vært en markert mindre vekst også i

Akershus, slik at tilflyttingen til hovedstadsom-

rådet nå synes å ha stoppet. De andre fylkene har

hatt en økning i folkemengden innenfor perioden.

Tahell 1.2 viser tilsvarende tall for de

nordiske land, 1950 - 1980. Norge har, etter

Island, lavest folkemengde pr. km 2 , tilsvarende

13,3 personer pr. km 2 i 1980. Store områder i

Norge er imidlertid uproduktive, dette tallet gir

dermed ikke noe dekkende bilde av bosettingstett-

heten.

Figur 1.1 viser årlig folketilvekst 1976 -

1979. Arealene i figuren er gjort proporsjonale

med folkemengden, og figuren viser landet slik det

hadde sett ut dersom landarealet i fylkene svarte

til størrelsen på folkemengden. Fylkene Oslo,

Akershus, Ostfold og Vestfold hadde i 1980 1,24

millioner innbyggere eller over 30 prosent av

landets folkemengde. Disse fylkene opptar imid-

lertid bare vel 3,6 prosent av landarealet. Til

sammenligning hadde de fire nordligste fylkene

pluss Hedmark, Oppland og Sogn og Fjordane 1,07

millioner innbyggere, men utgjør nærmere 64 pro-

sent av landarealet.

Befolkningen i Norge er altså relativt ujamt

fordelt. Naturforholdene med store fjellområder

og begrensede produktive områder er en vesentlig

årsak til dette. I de siste 100 årene har det

også foregått en forskyvning av befolkningen mel-

lom fylkene, og det har foregått en konsentrasjon

av befolkningen til tettbygde strøk.

Tabell 1.3 viser antall tettsteder i Norge i

1970 og 1980 og andelen av befolkningen bosatt i

disse i 1960, 1970 og 1980 etter fylker. Antall

tettsteder har økt fra 1970 til 1980 for alle

fylkene (utenom Oslo). Andelen av befolkningen

bosatt i tettsteder har også økt for alle fylkene

fra 1950 til 1980. I 1980 bodde 70,7 prosent av

befolkningen i Norge i tettsteder, mot 65,9 prc-

sent i 1970 og 57,2 prosent i 1960. Som tettste-

der regnes tettbygde områder med minst 200 bosatte

der avstanden mellom husene som regel ikke over-

stiger 50 meter.

Figur 1.2 viser prosent av befolkningen

bosatt i tettsteder i 1980 for fylkene. I 11 av

20 fylker bor mer enn 70 prosent av befolkningen i

tettsteder.

Figur 1.3 viser befolkningsutvikling 1875 -

1980, fordelt på tettbygde og spredtbygde strøk.

Figuren illustrerer klart en nedgang i folkemengce

bosatt i spredtbygde strøk fra 1960, inntil da var

kurven relativt stabil.

1 Data i Byrået.
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Tabell 	 1.1. 	 Landareal 	 og folkemengde 1950 - 1983 1 .

County
Fylke 	Land area and population 1950 - 1983 1 .

Prosent 	 Folke -
Landareal Folkemengde Population endring 	 mengde

Fylke Land area 1975 - 1980 Popu-
County km2 1950 1960 	 1970 1975 1980 1983 Per cent 	 lation

change 	 per km 2
1975 - 1980 1980

1 000

Hele landet 2 	The whole
countryt 	 307 505 3 280 3 595 	 3 888 4 017 4 092 4 123 	 1,9 	 13,3

Østfold 	 3 891 185 203 	 221 229 233 235 	 2,1 	 60,0

Akershus 	 4 587 183 234 	 324 355 369 376 	 4,0 	 80,5

Oslo 	 427 434 476 	 482 463 452 449 	 -2,4 	 1 059,6

Hedmark 	 26 120 173 177 	 179 183 187 188 	 2,1 	 7,2

Oppland 	 24 073 160 166 	 172 178 181 182 	 1,4 	 7,5

Buskerud 	 13 928 156 168 	 199 210 215 217 	 2,3 	 15,4

Vestfold 	 2 140 155 174 	 175 182 187 189 	 2,4 	 87,3

Telemark    14 186 137 150 	 157 159 162 162 	 2,0 	 11,4

Aust-Agder 	 8 485 76 77 	 81 86 91 93 	 5,1 	 10,7

Vest-Agder 	 6 817 97 109 	 124 132 137 139 	 3,9 	 20,1

Rogaland 	 8 553 212 239 	 269 288 305 313 	 6,2 	 35,7

Hordaland 	 14 962 311 341 	 374 387 391 395 	 1,2 	 26,2

Sogn og Fjordane 	 17 924 98 100 	 101 103 106 106 	 2,7 	 5,9

Pløre og Romsdal 	 14 596 192 213 	 224 232 236 237 	 1,8 	 16,2

Sør-Trøndelag 	 17 839 198 212 	 234 241 245 246 	 1,4 	 13,7

Nord-Trøndelag 	 21 056 110 117 	 118 123 126 127 	 2,4 	 6,0

Nordland 	 36 302 222 238 	 241 243 244 245 	 0,5 	 6,7

Troms 	 25 121 118 128 	 137 144 147 148 	 1,9 	 5,8

Finnmark 	 46 499 65 72 	 76 79 78 77 	 -1,3 	 1,7

1 Tall for 1983 er utregnet ved hjelp av folkemengden 12 måneder tidligere og tilvekst/nedgang i 1982.
2 Tallene er avrundet og det kan være mindre avvik mellom summen av tallene for fylkene og det oppgitte
tall for hele landet. Ikke medregnet Svalbard og Jan Mayen.
1 The figures relating to 1983 are based on population 12 months earlier and population change in 1982.
2 The figures have been rounded to the nearest final digit, and hence a slight discrepancy between the
sum of the counties and the given total for the whole country may exist. Referring the mainland.

K i 1 d e: NOS Folke- og boligtellinger, materiale i Byrået.
Source: NOS Population and Housing Censuses, data in the Bureau.
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FIGUR 1.1 ÅRLIG FOLKETILVEKST I PROSENT. FYLKE. 1976-1979. AREALENE ER PROPORSJONALE MED FOLKEMENGDENE
ANNUAL PERCENTAGE INCREASE OF POPULATION. COUNTY. 1976-1979. AREAS ARE PROPORTIONAL TO THEIR
POPULATIONS

Kilde: 	 Materiale i Byrået.
Source: Data in the Bureau.
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Tabell 1.2. Landareal og folkemengde i de nordiske land. 1950 - 1980 	 Land area and population in
the nordic countries. 1950 - 1980

Prosent 	 Folke-
Landareal 	Folkemengde	 Population 	endring	 mengde

Lind 	 Land area 	 Per cent Popula -
C)untry 	 km2 	 1950 	 1960 	 1970 	 1975 	 1980 	 change 	 tion per

1975 - 	 km2
1980 	 1980

1 000

Danmarks Denmarkl 	 42 380 4 281 4 585 4 951 5 065 5 124 1,16 120,9

Finland Finland 	 305 475 4 030 4 446 4 598 4 720 4 788 1,44 15,7

I;land Iceland 	 100 260 144 176 205 219 229 4,56 2,3

Norge 2 Norway 2 	 307 505 3 280 3 595 3 888 4 017 4 092 1,87 13,3

Sverige Sweden 	 411 615 7 042 7 498 8 081 8 208 8 318 1,34 20,2

1 Inkluderer ikke Færøyene og Grønland. 2 Arealet inkluderer ikke Svalbard og Jan Mayen.
1 Does not include the Faroe Islands and Greenland. 2 Area does not include Svalbard and Jan  Mayen.
K i 1 d e: Nordisk statistisk årsbok, 1981, Statistisk årbok, 1982.
Source: Yearbook of Nordic Statistics, 1981, Norwegian Statistical Yearbook, 1982.

Tabell 1.3. Antall tettsteder 1970 og 1980 og andel av befolkningen bosatt i tettsteder 1960, 1970
og 1980. Fylke 	 Number of densely populated areas 1970 and 1980, and percentage of
population in densely populated areas 1960, 1970 and 1980. County

Fylke
County

Antall tettsteder
Number of densely
populated areas

Andel 	 av befolkningen bosatt
i tettsteder

Percentage of population in
densely populated areas

1970 1980 1960 1970 1980

Hele landet 	 The whole country 	 658 849 57,2 65,9 70,7

Østfold 	 33 39 68,6 74,6 78,8

Akershus   49 60 62,5 77,0 82,8

Oslos 	 2 2 99,2 99,5 99,5

Hedmark 	 37 43 27,3 38,3 47,0

Oppland 	 49 58 31,7 40,2 46,6

Buskerud 	 46 54 58,9 67,5 72,2

Vestfold 	 35 44 65,9 72,8 76,9

Telemark    27 34 60,8 67,8 72,1

Aust-Agder 	 16 20 45,3 54,1 59,0

Vest-Agder   22 27 60,0 70,7 74,4

Rogaland 	 41 47 63,2 71,8 75,9

Hordaland 	 54 76 56,8 68,9 71,2

Sogn og Fjordane 	 22 41 24,6 33,7 42,6

Møre og Romsdal 	 46 67 41,4 50,6 56,8

Sør-Trøndelag 	 33 45 55,4 63,9 71,2

Nord-Trøndelag 	 29 46 30,3 37,8 48,8

Nordland 	 54 74 41,2 52,9 60,6

Troms   32 40 33,4 47,3 55,6

F - nnmark 	 31 32 55,6 64,8 70,3

1 Basert på definisjonen av tettsted (se tekst) får Oslo to tettsteder, Movatn og en del av Oslo
tettsted.
1 Based on the definition of densely populated areas (see text), Oslo has two such areas being Movatn
aud a part of the rest of the densely populated area of Oslo.

K i 1 d e: Folke- og boligtellinger. 	 Source: Population and Housing Censuses.
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FIGUR 1.2 PROSENT AV BEFOLKNINGEN BOSATT I TETTSTED-
ER. 1980 PERCENTAGE OF POPULATION RESIDENT
IN DENSELY POPULATED AREAS. 1980

K i I d e: Materiale i Byrået.
Source : Data in the Bureau.

FIGUR 1.3 BEFOLKNINGSUTVIKLING. 1875-1980
POPULATION DEVELOPMENT. 1875-1980

K i I d e: Materiale i Byrået.
Source: Data in the Bureau.

2. BOFORHOLD

Folks boforhold avhenger bl.a. av botetthet,

boligenes standard og avstand til forskjellige

typer service. Miljøforhold og boligenes omgivel-

ser er også avgjørende for boforholdene.

I 1980 bodde 70 prosent av Norges befolkning

i tettbygde strøk (se kapittel 1), og det var

omkring 1,5 millioner boliger i Norge.

Det er relativt liten variasjon i boforhold

mellom landsdelene, derimot finnes det klare for-

skjeller etter type bostedsstrøk. Folk bosatt i

tettsteder bor ofte i blokker og rekkehus. Folk

bosatt i spredtbygde strøk bor derimot stort sett

i selvbygde småhus og eneboliger og er mindre

utsatt for miljøbelastninger som støy og forurens-

ning, men har ofte dårligere tilgang til service.
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2.1 BOTETTHET

Figur 2.1 viser botetthet i ulike landsdeler

og typer bostedsstrøk i Norge i 1980. Av befolk-

ningen i alderen 16-79 år bodde vel 450 000 per-

soner trangt, tilsvarende 16 prosent av perso-

nener. En person bor trangt dersom:

(i) - personen bor alene og disponerer ett

rom

(ii) - personen tilhører en flerpersonhus-

holdning som disponerer mindre enn

ett beboelsesram pr. person.

Figur 2.1 viser at folk bor trangest i de

største byene og i Akershus/Oslo, Trøndelag og i

Nord-Norge. Ca. 850 000 personer bor trangt eller

umodernel, tilsvarende 30 prosent av befolkningen.

Dette forekommer hyppigst i de store byene og i

Trøndelag. Figuren viser imidlertid at folk i

spredtbygde strøk på Îstlandet og i Trøndelag er

de som også bor svært romslig.

2.2 BOLIGENS STANDARD

Figur 2.2 viser boligstandard for personer

76-79 år i ulike landsdeler og bostedsstrøk.

Omtrent 300 000 personer (10 prosent) bor i bolig

uten bad eller WC 1 , den største andelen er bosatt

i spredtbygde strøk på Østlandet. Til sammenlig-

ring bodde 21 prosent av personene i boliger uten

tad eller WC i 1973 2 . Figur 2.2 viser videre at

tettbygde strøk i kommuner med 20 000 innbyggere

eller mer har størst andel personer bosatt i bo-

liger med bad og WC og uten kalde eller fuktige

rom, de største byene har den minste andelen.

Figur 2.3 viser utviklingen av sanitærstan-

dard i norske boliger, 1920 - 1980. Fra 1946 til

1970 økte prosentandelen av boliger med innlagt

vann fra 66 prosent til over 97 prosent, mens

todelen i 1980 var 99,4 prosent. I 1980 var det

c:a. 83 prosent boliger med innlagt vannklosett, 82

prosent hadde had mens 93 prosent hadde installert

Maskemaskin.

Levekårsundersøkelsen, 1980. (For nærmere de-
finisjoner henvises til kilden.)
2 Boforholdsundersøkelsen, 1973.

FIGUR 2.1 BOTETTHET ETTER ULIKE LANDSDELER OG TYPER
BOSTEDSSTRØK. 1980. PROSENT LIVING DENSITY
IN GROUPS OF REGIONS AND AREAS OF RESIDENCE.
1980. PER CENT

1) Municipalities with 20 000 inhabitants or more.

K i I d e: Levekårsundersøkelsen, 1980.
Source: Survey of Level of Living, 1980.
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FIGUR 2.2 BOLIGENS STANDARD ETTER ULIKE LANDSDELER
OG TYPER BOSTEDSSTRØK. 1980. PROSENT STAN-
DARD OF THE DWELLINGS IN GROUPS OF REGIONS
AND AREAS OF RESIDENCE. 1980. PER CENT

Ki lde: Levekårsundersøkelsen, 1980.
Source : Survey of Level of Living, 1980.

2.3 VANNKVALITET OG VANNFORSYNING

Figur 2.4 viser husholdningenes vurdering av

drikkevannkvalitet etter landsdeler i 1981. Øst-

landet, utenom Akershus/Oslo og Hedmark/Oppland,

og Trøndelag har størst andel husholdninger som

vurderer vannet som dårlig eller enkelte ganger

dårlig. Dårlig smak eller lukt og vann som enten

er misfarvet og grumset eller inneholder rusk

eller partikler blir oppgitt som hovedårsaker for

dårlig vannkvalitet'.

Husholdninger med ulike typer vannforsyning

etter bostedstype er vist i figur 2.5. Spredtbyg-

de strøk har lavest andel husholdninger tilknyttet

offentlig eller privat vannverk og størst andel

med innlagt vann med egen vannforsyning. Spredt-

bygde strøk har også størst andel husholdninger

uten innlagt vann. I Norge totalt er 84,4 prosent

av husholdningene tilknyttet offentlig eller pr - -

vat vannverk, 14,9 prosent har innlagt vann med

egen vannforsyning og 0,6 prosent har ikke innlagt

vann'.

2.4 AVSTAND OG TILGANG TIL SERVICE

Tabell 2.1 viser gjennomsnittlig avstand til

ulike typer service etter landsdeler og bosteds-

typer i 1981. Avstandene varierer både mellom

landsdeler og bostedstyper, men spesielt er av-

standene til service store i Finnmark. For hele

landet var gjennomsnittsavstanden til dagligvare-

butikk 1,8 km, til lege 4,6 km og til senter med

flere butikker 5,8 km. I spredtbygde strøk vrir

avstandene henholdsvis 3,3 km, 9,8 km og 12,7 kn,

og i de største tettstedene henholdsvis 1,1 kri,

1,4 km og 1,6 kml . Tilgang til service for be-

folkningen mellom 16-79 år i 1980 kan illustreres

ve d 2 :

- 56 prosent bodde under 500 m fra nærmeste

dagligvarebutikk

- 53 prosent bodde under 1 km fra
 

barnesko' e

- 16 prosent hadde 2 km eller mer til nær-

meste dagligvarebutikk

- 13 prosent bodde 4 km eller mer fra barne-

skole.

I 1973 bodde 21 prosent av befolkningen

minst 4 km fra barneskole 3 .

1 Boforholdsundersøkelsen, 1981.
2 Levekårsundersøkelsen, 1980.
3 Boforholdsundersøkelsen, 1973.
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Tabell 2.1. Gjennomsnittlig avstand til ulike typer service, etter landsdel/bostedstype. 1981. Km
Average distance to different services in groups of regions and residence areas. 1981.
Km

Daglig-
vare- 	 Folke-
butikk 	 skole
Grocery 	 Primary
shop 	 school

Post-
kontor
Post
office

Bank
Bank

Lege
Doctor

Tann-
lege
Dentist

Senter med
flere
butikker
Shopping
centre

Alle husholdninger 	 All 	 households 	 1,8 2,3 2,6 4,0 4,6 5,2 5,8

Landsdel 	 Region
Akershus/Oslo 	 1,4 1,6 1,6 2,1 2,4 2,8 3,0
Hedmark/Oppland    2,8 3,8 4,1 6,1 5,8 6,3 7,2
Østlandet ellers 	 Rest of Østlandet 	 1,8 2,5 2,9 3,6 4,3 4,6 4,7
Agder/Rogaland 	 1,8 2,3 2,5 3,8 4,7 4,9 5,7
Vestlandet 	 1,9 2,1 2,3 3,6 5,3 5,9 6,6
TrØndelag 	 2,0 2,7 3,1 3,8 4,8 5,4 8,5
Nord-Norge    1,9 2,5 2,9 8,0 7,9 9,3 9,3

BostedsstrØk 	 Residence area
Spredtbygd 	 Sparsely populated 	 3,3 4,3 5,0 8,4 9,8 10,7 12,7
Tettbygd, under 2 000 innbyggere
Densely populated, 	 less than 2 000
inhabitants 	 1,4 1,9 2,1 3,6 4,2 5,2 5,6
Tettbygd, 2 000 - 20 000 innbyggere 	 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1
Tettbygd, 	 20 000 - 100 000 innbyggere 1,2 1,4 1,6 1,9 2,3 2,5 2,5
Tettbygd over 100 000 innbyggere
Densely populated, more than 200 000
inhabitants 	 1,1 1,3 1,2 1,3 1,4 1,6 1,6

K 	 i 1 	 d e: 	 Boforholdsundersbkelsen, 	 1981. Source: Survey of Housing Conditions, 1981.

FIGUR 2.3 UTVIKLING AV SANITÆRSTANDARD I NORSKE BOLIGER, 1920-1980
SANITARY INSTALLATIONS IN NORWEGIAN DWELLINGS, 1920-1980

Antall boliger Number of dwellings

Kilde: Data i Byrået. 	 Source: Data in the Bureau.
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FIGUR 2.4 VURDERING AV VANNKVALITET ETTER LANDS-
DELER. 1981. PROSENT EVALUATION OF WATER

QUALITY IN GROUPS OF REGIONS. 1981. PER CENT
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K i l d e: Boforholdsundersøkelsen, 1981.
Source : Survey of Housing Conditions, 1981.

2.5 ADGANG TIL HAGE OG GRØNTAREAL

Av husholdningene har 66 prosent egen hage,

23 prosent har adgang til felles grøntareal, mens

11 prosent ikke har noen av delene. I eneboligene

har 90 prosent egen hage, i frittliggende bolig-

blokk har 75 prosent adgang til felles grøntareal,

mens det i Nygårder og andre store sammenbygde hus

er 63 prosent som verken har hage eller felles

grøntareals.

Husholdninger med hage eller adgang til

fellesareal er vist i figur 2.6 for landsdeler og

bostedstyper. Hedmark/Oppland og Agder/Rogaland

har størst andel husholdninger med egen hage.

Akershus/Oslo har minst andel med egen hage, men

størst andel med adgang felles grentareal.

Spredtbygde strek har størst andel husholdninger

med egen hage.

Boforholdsundersekelsen, 1981.

FIGUR 2.5 HUS MED ULIKE TYPER VANNFORSYNING ETTER
BOSTEDSTYPE. 1981. PROSENT DWELLINGS WITH
DIFFERENT TYPES OF WATER SUPPLY IN GROUPS
OF RESIDENCE AREAS. 1981. PER CENT

K i l d e: Boforholdsundersøkelsen, 1981.
Source : Survey of Housing Conditions, 1981.

Prosent Per cent
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FIGUR 2.6 HUSHOLDNINGER MED HAGE ELLER ADGANG TIL
FELLESAREAL ETTER LANDSDELER OG BOSTEDS-
TYPE. 1981. PROSENT HOUSEHOLDS WITH ACCESS
TO GARDENS OR COMMON GREENS IN GROUPS OF
REGIONS AND AREAS OF RESIDENCE. 1981. PER
CENT

K i Ide: Boforholdsundersøkelsen, 1981.
S)urce : Survey of Housing Conditions, 1981.

3. HELSE OG DØDELIGHET

Helse er vesentlig for å bestemme folks

velferdsnivå. Helse har også sammenheng med folks

levekår og boforhold. Miijbet og de omgivelsene

folk lever i er derfor trekk ved velferdssitua-

sjonen som kan være avgjørende for folks helse.

Folks helsetilstand kan beskrives ved utbre-

delsen av mer varige sykdommer (inkludert spesielt

psykiske plager) og utbredelsen av funksjonsprob-

lemers. Helsetilstanden i Norge varierer betyde-

lig mellom ulike grupper av befolkningen, men den

varierer imidlertid ikke vesentlig mellom lands-

deler eller typer bostedsstrbkl. Dette er illust-

rert i figur 3.1, som viser helsetilstanden i

Norge i 1980. Nesten halvparten av befolkningen

(47 prosent) har en eller flere sykdommer av mer

"varig natur". I langvarig sykdom er også de mer

bagatellmessige langvarige sykdommene inkludert.

I gruppen med psykiske plager viser figuren de

andeler av befolkningen som gav uttrykk for

relativt sterke plager.

Spesielle sykdommer er derimot ofte regio-

nalt utbredt og kan foruten levesett også skyldes

ytre forhold i lokalmi l j jhet. Det er for eksempel

kjent at i områder der drikkevannet inneholder

lite fluor, har skolebarna gjennomgående hatt

flere hull i tennene enn i områder der drikkevan-

net inneholder forholdsvis mye av dette grunnstof-

fet. Mangel på jod kan fire til struma, som er en

sykelig oppsvulming av skjoldbrukskjertelen.

Denne sykdommen var fbr vanlig mange steder på

Østlandet, men samtidig nærmest ukjent innenfor

områder med kystklima på Vestlandet. Denne eien-

dommelige fordeling av sykdommen har sammenheng

med at jod forekommer rikelig i havvann.

Det har siden 1976 blitt undersøkt om det

kan påvises samvariasjoner mellom geografisk for-

deling av grunnstoffer og utbredelse av spesielle

sykdommer i Norge 2 . Figurene 3.2 og 3.3 viser

utbredelse av henholdsvis hjertekarsykdommer og

lungekreft i Norge. Sykdomskartene viser at fore-

komsten av bestemte sykdommer varierer geografisk

på en systematisk måte. Dødeligheten av hjerte-

karsykdommer er for eksempel forhzbyet i de nord-

østl igste deler av Finnmark og rundt våre st rste

byer (figur 3.2). Kartet for lungekreft (figur

3.3) har visse fellestrekk med kartet for hjerte-

karsykdommer, men viser også høy dødelighet i et

belte langs kysten fra Flekkefjord til Oslofjorden.

s Levekårsundersøkelsen, 1980.
2 Utfres ved Norges geologiske undersøkelse,
støttes finansielt av Landsforeningen mot Kreft.
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FIGUR 3.1 HELSETILSTAND FOR PERSONER I ULIKE LANDS-
DELER OG TYPE BOSTEDSSTRØK. PROSENT. 1980
HEALTH CONDITIONS FOR PERSONS IN VARIOUS
REGIONS AND AREAS OF RESIDENCE. PER CENT.
1980

K i I d e: Levekårsundersøkelsen, 1980.
Source: Survey of Level of Living, 1980.

Dødelighet oppgis vanligvis som antall døde

pr. 100 000 innbyggere pr. år. Noen grunnstoffer

har fordelingsmønstre som viser visse likhetstrekk

med enkelte av sykdomsfordelingene. Dette må ikke

tolkes dithen at det er funnet årsakssammenhenger

mellom sykdommer og grunnstoffer. Mer forsvarlig

er det å si at dataene indikerer samvariasjoner

som kan gi opphav til hypoteser om årsaker. Det

krever stor forskningsinnsats å utprøve slike

hypoteser. I
Tallet på dødsfall har variert lite det

siste tiåret, fra 39 000 pr. år i 1970 til omtrent

41 450 i 1982'. Økningen i dødsfallene skyldes

hovedsakelig endret aldersfordeling og voksende

befolkning, ikke økt dødel i ghet 2 .

Menn har høyere dødelighet enn kvinner på

alle alderstrinn. Dette går fram av figur 3.1,

som viser dødsfallsrater for menn og kvinner i

Norge 1980 - 1981. I alle fylkene er også døde-

ligheten større for menn enn for kvinner'.

Det er imidlertid klare regionale forskjel-

ler i befolkningens dødelighet. Figur 3.5 viser

dødelighetsindeks for en del fylker 1890 - 1980.

Dødeligheten varierer sterkt mellom fylkene, spe-

sielt Finnmark skiller seg ut med landets høyeste

dødelighet og Sogn og Fjordane med lavest dødelig-

het. Hele landet er i figuren satt lik 100.

Figuren er standardisert for aldersfordeling.

Standardiseringen har framkommet ved at nasjonale

aldersbestemte dødsfalls-rater er brukt på antall

menn eller kvinner i hver aldersgruppe, summering

av det beregnede antallet begge veier og ved å

sammenlikne totaltallene med gjennomsnittlig an-

tall registrert døde i regionen i årene før og

etter tellingen. Det bør bemerkes at den høye

dødelighetsindeksen i Finnmark 1900 - 1920 ikke må

tolkes som om dødeligheten økte i denne perioden.

Dødeligheten ble faktisk redusert, men i mindre

grad enn i andre fylker. - Dodelighetsindeksen

Økte derfor i Finnmark.

Det generelle bildet er at urbanisering

fører til økt dødelighet. Dette har nær sammen-

heng med hyppigere forekomster av hjertekarsykdom-

mer og ondartede svulster (kreft) i urbaniserte

distrikter - og spesielt hos menn 3 .

t Data i Byrået.
' 2 Sosialt utsyn, 1980.
3 H. Myklebost, 1981.
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FIGUR 3.2 HJERTEKARSYKDOMMER I NORGE. 1971-1978
CARDIOVASCULAR DISEASE MORTALITY. 1971-1978

Artig aldersjustering av døde pr. 100 000

Age-adjusted annual rate per 100 000
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500 — 550

450 — 500

400 450
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300 350

Under 300 Below

Ubebodd Undefined area 0 	 200 km

Kilde: Norges geologiske undersøkelse, 1982.
Source: Norwegian Geological Survey, 1982.
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FIE UR 3.4 DØDSFALLSRATER FOR MENN OG KVINNER. 1980-
1981 RATE OF MORTALITY FOR MALES AND FE—
MA L ES. 1980-1981
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K i I d e: Data i Byrået. 	 Source: Data in the Bureau.

FIGUR 3.5 DØDELIGHETSINDEKS FOR NOEN UTVALGTE FYLKER. 1890-1981
MORTALITY INDEX FOR SELECTED COUNTIES. 1890-1981

1890- 1900- 1910- 1920- 1930- 1940- 1950- 1960- 1970- 1980-
1891 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981

K i l d e: Source: H. Myklebost, 1983.
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4.Berggrunn og løsmasser
Berggrunnen og løsavsetningene hører til de

ikke fornybare ressursene og de har en avgjørende

betydning for vårt livsgrunnlag. De danner grunn-

lag for planteveksten og bergverksdrift, og gir

store deler av råmaterialene til industriell pro-

duksjon. Jordartene og jordsmonnet er direkte og

indirekte blitt påvirket av berggrunnens sammen-

setning. Forskjellige bergarter har ført til

jordarter med ulike fysiske og kjemiske egen-

skaper. Mengden og arten av løsmaterialet er

avhengig av hvilke bergarter det stammer fra og de

klimatiske og topografiske forhold under dannel-

sesprosessen. Sammensetning av løsavsetningene

har igjen hatt innflytelse på jordsmonnsutfor-

mingen. I tillegg kommer berggrunnens betydning

for den topografiske utforming av landskapet.

Den industrielle bearbeiding av geologiske

råstoffer har størst betydning gjennom utvinning

av malm, industrielle mineraler og byggeråstoffer.

Innenfor gruppen hyggeråstoffer faller bygnings-

stein (blokkstein og skifer), sand, grus og pukk

(knust fjell) , som nyttes til vegbygging og i

betong osv., samt leire, som nyttes til teglstein.

Torv brukes som jordforbedringsmiddel ved tilset-

ting av næringsstoffer.

4.1 GEOLOGISK SAMMENSETNING

Hovedtrekkene i Norges berggrunn er vist i

figur 4.1 hentet fra Gjessing (1977), mens tabell

4.1 gir et grovt anslag på de viktigste hovedberg-

artsgruppenel. Tabellen er basert på målinger

presentert av Låg (1957). Målingene av hergart-

gruppenes flateinnhold er gjort direkte på O.

Holtedahl og J. A. Dons: "Berggrunnskart over

Norge" i målestokk 1:1 mill. Tallene for fvlkenes

og landets flateinnhold er hentet fra de offisiel-

le arealtall. Arealer med åpent vann er ikke med

i beregningsgrunnlaget for denne tabellen. Tabel-

len gir hare et tilnærmet riktig bilde av bergart-

gruppenes arealfordeling i Norge pga. vanskelig-

heter med å overføre nøyaktige data fra kart t . 1

tall. Tabellens gruppering av bergartene er for-

søkt holdt i samsvar med bergartgruppenes alder.

De yngste bergartgruppene er nevnt først og de

eldste til slutt.

Bergartene i tabell 4.1. er klassifisert

etter når og hvordan de ble dannet. Dette g , r

imidlertid et dårlig bilde av egenskapene ved

bergartene.

Tabell 4.2 viser hergartene gruppert etter

forvitringsevne 2 (mekaniske egenskaper) og etter

kjemiske egenskaper, fordelt på landsdeler. Ta-

bellen viser for eksempel hvor store arealer som

har bergarter med høyt næringsinnhold.

Tabellen systematiserer bergartene etter

egenskaper av betydning for jordsmonnsdannelsen og

dermed kvaliteten av arealene. Viktig i den for-

bindelse er de mekaniske egenskapene (f.eks.

hardhet) og de kjemiske egenskapene (kalkinnhold,

sure, basiske osv.). Mekaniske egenskaper kan for

eksempel si noe om hvor lett bergarten forvitrer,

hvor mye de er omvandlet osv., og dermed egen-

skaper jordsmonnet får. Kjemiske egenskaper er

også viktige for jordsmonnet og vegetasjonen,

spesielt er kalkinnholdet viktig. Hvis en bergart

er kalkholdig og i tillegg forvitrer lett, gir den

rik og variert vegetasjon, mens en sterkt omvand -

let, hard og kalkfattig bergart gir karrige jord-

og vegetasjonsforhold.

Registreringen av bergartene etter klassif

1 En finere inndeling av hergartsgruppene er tidligere presentert i Miljøstatistikk 1978. 2 Evne til
oppsmuldring eller nedtæring av fjellgrunn ved fysisk og kjemisk påvirkning.
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Tabell 4.1. De mest utbredte bergartsgruppene i Norge. Prosent av landarealet. Fylke 	 The major
groups of rocks in Norway. Percentage of land area. County

Grunnfjell og
Kaledon- Kambro- 	 overveiende

Permiske 	 Skyvedek- ske eller silurske 	 gneisbergarter
bergarter 	 kene i	 antatt 	 sedimen- Eo- 	 av forskjellig
i Oslo- 	 Devon- 	 Jotun- 	 kaledon- tærberg- kamb- 	 opprinnelse.
feltet 	 iske 	 heimen mv. ske in- 	 arter 	 riske 	 Kaledonsk på-

Fylke 	 I alt Permian 	 sedi- 	 Rocks in 	 trusiver mv. 	 berg- 	 virket
County 	 Total rocks 	 menter 	 thrust 	 Caledon- Cambro- arter 	 Pre-cambri-

of the 	 Devonian masses, 	 ian or 	 Silurian Eo- 	 an rocks and
Oslo 	 rocks 	 Jotun- 	 assumed 	 sedimen- cambrian mainly gneissic
region 	 heimen 	 Caledon- tary 	 rocks 	 rocks, of vari-

etc. 	 ian in- 	 rocks 	 ous origin.
trusive 	 etc. 	 Caledonian in-
rocks 	 fluenced

I 	 altl 	 Totall 	 99,8 1,9 0,4 4,2 5,2 24,6 14,6 43,9

Av dette over 1 000
m.o.h. 	 Of which
mc re than 1 000 m
above sea level 	 15,9 0,1 2,5 0,5 3,8 2,0 7,0

Østfold 	 100 0,6 - - 0,1 - 99,3
Akershus og Oslo 	 100 20,1 - - - 5,6 - 74,3
Hedmark 	 100 0,1 0,1 0,8 18,5 42,0 38,5
Oppland    100 2,7 - 14,7 0,5 23,1 30,0 29,2
Buskerud 	 99,9 9,3 - 8,4 - 8,9 2,1 71,2
Vestfold 	 100 97,2 - - - 2,8 - -

Telemark 	 99,9 3,8 0,1 - 2,4 - 93,6
Aust-Agder 	 99,9 - - - - 0,4 - 99,5
Vest-Agder 	 100 - - - - - - 100
Rogaland 	 99,8 - 6,6 2,9 18,6 - 71,7
Hordaland 	 100 - - 27,9 5,0 24,0 - 43,1
Sogn og Fjordane 	 100 - 6,9 20,2 1,4 8,5 0,6 62,4
M oi re og Romsdal 	 100 - 0,1 1,3 - 4,2 1,0 93,4
Sør-TrØndelag 	 99,8 - 0,5 - 6,7 59,3 7,9 25,4
Nord-TrØndelag 	 99,5 - - - 8,3 48,3 - 42,7
Nordland 	 99,8 - - - 21,7 52,6 - 25,5
Troms 	 100 - - - 6,7 61,0 10,3 22,0
Finnmark 	 99,5 - - - 3,7 1,7 47,5 46,6

1 De 0,2 prosent av landarealet som ikke er med i beregningene, fordeler seg på små områder hestående av
en rekke forskjellige bergartsgrupper. Fen- feltet i Telemark, Garnos -breksjen i Hallingdal og jura-kritt-
feltet på And$ya er eksempler på slike områder.
1 A number of small areas covering 0,2 per cent of the total land area are not included. They consist of
a large variety of rocks.

K i 1 d e: Låg, 1957. 	 Source: Låg, 1957.



Tabell 4.2. Berggrunn i 'orge etter forvi tri ngsevne og kjemisk  sacmnensetni ng 1 	Bedrock in Norway
by resistance of erosion and chemical composition:

3erygrunnsgruppe
Group of rocks

Hele landet.
Km: i alt
The whole
country.
Km.1 , 	 total

øst-
landet

Agder!
P.ogaland

Vest-
landet

Trønde-
lag

Nord-
Norge

Prosent 	 Per cent

I at 	 Total 	 323 900 29 8 15 13 35

Sedimentære bergarter ned meget lav eller ingen
metamorfose 	 Sedimentary rocks, mainly unmeta-
morphosed 	 15 600 31 7 1 61

Næringsfattige 	 Poor in nutrients 	 9 100 21 12 1 66
Internediære 	 Intermediate 	 4 700 33 67
Næringsrike 	 Rich in nutrients 	 - - -
Svært næringsrike 	 Very rich in nutrients 	 1 400 100 -
Ufordelt 	 Undistributed 	 300 100

Sedimentære bergarter ried lav, midlere eller
høy grad av metamorfose 	 Sedimentary rocks,
mainly metariorphic 	 126 700 26 q 14 14 37

Næringsfattige 	 81 700 30 13 18 100 29
Interme'liære 	 30 8o0 16 2 B 22 52
Næringsrike 	 5 200 12 - - 43 45
Svært næringsrike    5 200 3 1 i 01

Ufordelt 	 3 800 67 15 1::

Daybergarter uavhengig av i ,ietamorfosegrad
Volcanics 	 l. fine-grainedl, 	 . 	 17 100 31 2 h 23 36

Næringsfattige 	 2 400 69 9 5 16 1
Intermediære 	 2 000 78 - 20 2 -
Næringsrike 	 12 800 17 I 7 27 48
Svært næringsrike   - -
Ufordelt 	

Dypbergarter uavhengig av metamorfosegrad
Plutonic rocks (Medium to coarse grained) 	 79 800 30 12 14 q 35

Uxringsfattige 	 52 100 32 14 9 11 34
Imterriediære 	 11 900 43 4 23 27
næringsrike 	 15 	 70!. 16 8 23 1. :3
Svært næringsrike 	 . 	 200 2:' - -
';fordelt 	 - -

:kjent 	 unknown 	 69 800 33 :3 24 _- 24

Ferskvann 	 Fresh water 	 14 900 29 12 12 1.; 37

1 Klassifiseringepe er laget av Prof. Ivan Th. P?osenkvist og førstestatsgeolog Fredrik ^.hr. wxolff.
1 Ferskvannsarealet er noe lavere enn oppgitt i kapittel 5 om areal. Bette skyldes at registreringene er
utfOrt pS kart i relativt liten r48lestokk - smg vann og enkelte elver blir da ikke med.
å The classifications are made by tir. Ivan Th. P'osenkvist and Mr. Fredrik Chr. Wolff. - Area of rresr
water is less than referred in chapter 5 on land, because of the registrations heing carriec out on
considerably low scale maps.

K i 1 d e: Cruppe for ressursregnskap, 1982. 	 Source: Unit of Resource Accounting, 1987.



FIGUR 4.1 BERGGRUNNEN I NORGE BEDROCK IN NORWAY

1 Prekambrium i det baltiske skjoldet og i den kaledonskev"
kaledonske gneiser i den kaledonske fjellkjeden. — 2. Strukturlinjer.
3. Sparagmitt (vesentlig / skyvedekker). — 4. Kambro-siluriske, over-over-

yee n m metamorfe sedimentære berg *" /. "v langs kanten = , den
kaledonske n°xw"uo" . — 5. Kambro-siluriske sedimentære bergarter i
Oslo-feltet. — 6. Granitte i den kaledonske fjellkjeden. — 7. Gabbro-
m. bergarter i den kaledonske fjellkjeden. — 8. Eruptive bergarter i
x^muo"°u° skyvedekker. — 9. Grense for skyvedekker. — 10. Devon.
11 Permiske dyperuptiver i o"/"m/,et. — 12. Permiske lavaer (med
""der/ign"uosem/"e"vereuery ,m, ) i Oslo-feltet.

seringen i tabell 4.2 er utført som en utvvlosun-

uersOkelse i hele Norge (punktutvalg) 1 .

Tabellen v i ser at hele 23 prosent av arealet

i Norge ikke er klassifisert. Ut fra tilgjengelig

kartgrunnlag har det ikke vært mulig & klassifi-

sere berggrunnen etter egenskaper i om lag en

fjerdedel av Norge. Dersom en klassifiserer berg-

grunnen etter alder, er det på samme kartgrunnlag

ikke mulig å bestemme alderen for om lag en

tredjedel av Norges area l .

4.2 MALM

Begrepet malm er flytende. Malm defineres

imidlertid vanligvis som en kjemisk forbindelse

mellom et metall og ett eller flere 1xxe-metaller,

Metallet er ofte et tungmetall (f.eks. jern eller

bly) og vanlige ikke-metaller i forbindelsen er

oksygen, svovel og klor. onnremnos- og fored-

lingsprosessene går ut på å fjerne ikke-metallet

helt eller delvis i denne furmnnelsen,

I dag utvinnes jern, titanoksyd (ilmenitt),

kopper, sink, bly, svovel og nikkel fra de norske

malmgruvene. Figur 4.2 v i ser beliggenheten av

disse. Tidligere har det også vært drift på mo-

lybden, niob og andre me taller,

Ressursene blir gjerne klassifisert etter

graden av kjennskap til mengdene, og etter Oknno-

m1sxe kriterier (utvinningskostnader og priser på

produktene). Kjennskap til malmene får en gjennom

geologisk kartlegging, geofysiske og geokjeniske

målinger, inspeksjon av blottinger og rrOveuo-

ringer, Avhengig av hvor mange slike undersøkel-

ser som er gjort kan en med større eller mindre

sikkerhet uttale seg om forexomstenes volum og

mengde.

Malmressursene kan etter dette grovt klassi-

fiseres til to kategorier: kjente og uWente,

Hvorvidt en forekomst er drivverdig eller ikke,

kommer an på prisene på me ta llet og utvinnings-

kostnadene. En reserve er definert som en ressurs

som er kjent og urivvermo, Etter denne defini-

sjonen endres reservenes størrelse fra år til år,

fordi malmen blir tatt ut, nye forekomster oppda-
ges on prisene og utvinningskostnadene enxnes.

Figur 4.3 viser klassifisering av malm- og mine-

ralressurser. Tabell 4.3 tallfester denne utvik-

lingen for perioden 1/1-1980 til 31/12-1981.

51

1 xeg ist rer i nnsaroeioe t er utført ved Norges neologisxe unuersøkelse - på ruuliserte og unumiserte kart i
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FIGUR 4.2 MALMGRUVER, MALM- OG SVOVELPRODUKSJON,
1980 ORE MINES, ORE- AND SULPHURPRODUCTION,
1980

K i I d e: Gjessing, 1977, Statistisk Sentralbyrå
Source : Gjessing, 1977, Central Bureau of Statistics.

Alle norske gruver har sine beregninger over

reservenes stØrrelse. Ved å sammenstille disse

vil landets samlede mengde av kjente og drivver-

dige metaller være klarlagt. Tabell 4.4 viser

reservene pr. 1/1-1981, gitt med et forventnings-

rett anslag og et 90 prosent konfidensintervall.

Sannsynligheten for at intervallet mellom disse

grensene dekker den virkelige verdien, er 90 pro-

sent (forutsatt at priser og kostnader ikke end-

res). Konfidensintervallet angir usikkerheten i

anslagene. Av forskjellige årsaker, bl.a. lav

gehalt i marginalområder, er det ikke mulig å ut-

nytte hele reserven (hrutto reserve), denne er

derfor oppgitt med en utvinnbar andel. I

Dersom uttaket holder seg konstant og de bv-

rige forutsetninger ikke endres, kan en regne ut

hvor mange år de kjente reservene vil vare. Så-

ledes ville de kjente jern- og titanreservene være

tilstrekkelige for om lag 60 års videre drift, -

forutsatt uttak, priser og kostnader på 1980-nivå.

Reservene av sulfidmalmene (kopper, sink, bly) kan

gi drift i 10-15 år framover.

I 1981 og 1982 har det imidlertid foregått en

nedvurdering av reservene pga. synkende priser på

verdensmarkedet. Det er spesielt de drivverdige

jernreservene som er vurdert ned. Disse er nesten

halvert i lbpet av 1981 (tabell 4.3), og ville ved

utgangen av dette året bare kunne gi drift i om

lag 30 år.

FIGUR 4.3. KLASSIFISERING AV MINERALRESSURSER
CLASSIFICATION OF MINERAL RESOURCES

K i Ide : Gruppe for ressursregnskap, 1981.
Source: Unit of Resource Accounting, 1981.
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Tabell 	 4.3. 	 Reserveregnskap for noen viktige metaller. 	 1980 - 1981. 	 1 000 tonn rent metall
Reserve account for some important metals. 	 1980 - 1981. 	 1 000 tons of pure metal

Jern
Iron

Titanoksyd
Titaniumoxide

Kopper
Copper

Sink
Zinc

Bly
Lead

1980 1981* 1980 1981* 1980 1981* 1980 1981* 1980 1981*

Drivverdige og utvinn-
bare reserver 1/1
E:onomic and recoverable
r?serves 1/1 	 157 300 151 600 2.0 000 19 200 502 390 535 445 46 28

Uttak 	 Extraction 	 -2 500 -2 600 -369 -293 -29 -29 -27 -30 -2 -3

0 nvurderi ng
R?valuation 	 -3 200 -71 000 -431 -407 -83 -81 -63 -85 -16

Drivverdige og utvinn-
bare reserver 31/12
E:onomic and recover-
ale reserves 31/12 	 151 600 78 000 19 200 18 500 390 280 445 330 28 2.5

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap. 	 Source: Unit of Resource Accounting.

Tabell 	 4.4. 	 Påviste metallreserver. 	 1. 	 januar 1982.
1 January 1982. 	 1 000 tons of pure metal

1 000 tonn rent metall 	 Proved metal 	 reserves.

Forventnings-
Metall Min. 	 anslag rett anslag Maks anslag
Metal (5 	 %-fraktil)

Min. 	 estimate
Unbiased
estimate

(95 	 %-fraktil)
Max. estimate

Jern Utvinnbar reserve Recoverable
Iron reserve 	 52 000 78 000 130 000

Nettouttak 1 1982 Net extraction ) 1982 	 . 2 	 171

Titan-
oksyd Utvinnbar reserve 	 16 800 18 500 20 400
Titanium
oxide

Nettouttak 1 1982 252

Kopper Utvinnbar reserve 	 196 280 420
Copper Nettouttak1 1982 28

Sink Utvinnbar reserve 	 231 330 495
Zinc Nettouttak1 1982 33

Bly Utvinnbar reserve 	 18 25 38
Lead Nettouttak1 1982 3

1 Kan brukes til å beregne forventet levetid for gruvene.
1 Can be used as an estimate of the mines' duration.

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap, 1983. 	 Source: Unit of Resource Accounting, 1983.
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Uttaket av jern, titanoksyd og svovel for

perioden 1960 - 1982 er vist i figur 4.4, og for

kopper, sink, bly og nikkel i figur 4.5. Mengdene

refererer seg til rent metall.

FIGUR 4.4 PRODUKSJON AV JERN, SVOVEL OG TITAN. 1 000
TONN RENT METALL. 1960-1981. PRODUCTION OF
IRON, SULPHUR AND TITANIUM. 1 000 TONS PURE
METAL. 1960-1981.

Kilde : NOS Bergverksstatistikk og NOS Industristatistikk.
Source : NOS Mining Statistics and NOS Industrial Statistics.

FIGUR 4.5 PRODUKSJON AV KOPPER, SINK, BLY OG NIKKEL.
1 000 TONN RENT METALL. 1960-1981. PRODUCTION
OF COPPER, ZINC, LEAD AND NICKEL. 1 000 TONS
PURE METAL. 1960-1981.

4.3 INDUSTRIMINERALER

Industrimineraler er forbindelser mellom ett

eller flere mineraler, både metaller og ikke-me-

taller. Det er imidlertid ikke ofte metallet i

seg sjøl som utnyttes, men egenskapene til de

forskjellige forbindelsene. Mange industriminera-

ler er viktige bestanddeler i industrielle proses-

ser, f.eks. flussmiddel, som er et viktig tilset-

ningsstoff i ulike varer (papir, plast, maling).

Noen få industrimineraler ender opp som sluttpro-

dukter uten noen stØrre tilsetninger eller bear-

beiding (talkum, jordbrukskalk).

I Norge er det drift på flere ulike indus-

trimineraler. Uttaksstedene for disse er vist i

figur 4.6.

Uttak av industrimineraler i perioden 1930 -

1980 er vist i tabell 4.5.

Grafitt er en av modifikasjonene av krystal-

lisk karbon. Grafitt er et meget b1Øtt mineral, i

motsetning til diamant som er en annen modifika-

sjon av krystallisk karbon. Grafitt brukes i

stØperier, til produksjon av tØrrelement, til

pakninger, pigment og tilsetning til olje og

smØrefett. Det er en stadig Økende bruk av kuns-

tig framstilt grafitt. Bare én norsk gruve driver

på grafitt i dag, Skaland på Senja.

Tabell 	 4.5. Utvinning av 	 industrimineraler.
1930 - 1980. 	 1 000 tonn 	 Extrac-
tion of industry minerals.
1930 - 1980. 	 1 000 tons

1930 1940 	 1950 	 1960 1970 198)

Grafitt
Natural

graphite 	.. •• 	 •• 	2	 6 10 13

Kalkstein
Limestone 	. 795 	 976 	 1 889 	 3 221 5 043 4 145

Dolomitt
Dolomite 	.. .. 	 .. 	42	 161 352 559

Olivin
Olivine	... .. 	 .. 	8	 41 132 1 	 102

Talk 	 Talc 12 	 17 	 54 	 64 71 35

Feltspat
Felspar 	... 24 	 6 	 18 	 24 152 68

Nefelin
Nepheline 	.

••
	 •• 	 .. 147 231

Kvarts
Quarts 	.... 66 	 152 	 177 	 346 465 844

K 	 i 	 1 	 d e: NOS 	 Industristatistikk.
Source: NOS Industrial Statistics.
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FI3UR 4.6 DE VIKTIGSTE PRODUKSJONSSTEDER FOR INDUS-
TRIMINERALER. 1981 INDUSTRY MINERAL PRODUC-
TION. 1981

Kilde: NOU 1982 : 24, Industrimineraler.
Source: NOU 1982 : 24, Industry Minerals.

Kalkstein opptrer i nesten alle geologiske

formasjoner i Norge. Utnyttingen er imidlertid

først og fremst knyttet til Oslo-feltet (Brevik,

Langøya, Sandvika), Møre (Glærum, Eide), Trøndelag

(Hylla, Verdal) og Nordland (Kjøpsvik). Reservene

på disse stedene er meget store. Produksjonen av

kalkstein er klart den største innen mineralsek-

toren. Bruken er allsidig. Den klart største

avtaker er sementindustrien (ca. 75 prosent), men

mye går til produksjon av kalsiumkarbid (Odda),

som slaggdanner i smelteindustrien, som flussmid-

del, filler i gummi, asfalt m.m., jordbrukskalk og

kalksalpeter.

Dolomitt av god kvalitet og i store mengder

opptrer i Nordland. Det blir her tatt ut på 3

steder for bruk til produksjon av magnesiummetall

(Herøya) og som flussmiddel i metallurgiske pro-

sesser. En del males ned og brukes i glass- og

malingproduksjonen og i jordbruket for å sikre

magnesium-tilførsel til jorda.

Olivin brytes 2-3 steder på Sunnmøre. Re-

servene her er svært store. Norge har over halv-

parten av verdensproduksjonen og ca. 90 prosent av

produksjonen går til eksport. Steinen males ned

og brukes til framstilling av ildfast stein og

varmemagasinplater, formsand i jern- og stålindus-

trien, sandblåsing og som ballastsand i oljerig-

ger. Bruken er stadig Økende.

Talk er et mineral med en rekke egenskaper.

Den vanligste bruken av talk er som fyllstoff i

papir, maling, plast, gummi, keramikk, kosmetikk

m.m. !attak finner sted i Rana, Vik i Sogn og Lalm

og Kvam i Gudbrandsdalen. Eksporten er stor.

Feltspat er jordskorpas vanligste mineral.

I Norge utvinnes feltspat idag særlig i Aust-

Agder. Bruksområdene er keramikk- og glassproduk-

sjon. Det er en stor norsk eksport av feltspat,

opptil 95 prosent av produksjonen.

Nefelin produseres på Stjernøy i Finnmark.

Reservene her er store nok for flere hundre års

drift. Bruken går til keramikk og glass, dessuten

noe til industrifiller. Bare to land eksporterer

nefelin, og Norge er det ene. Eksporten er derfor

meget stor - over 95 prosent av produksjonen.

Kvarts og kvartsitt blir tatt ut flere

steder i Norge. Kvantumsmessig dominerer kvart-

sitt. Uttakssteder for kvartsitt er
 

Kragerø,

Notodden, Mårnes og Tana. Importen av
 

kvarts/-

kvartsitt og kvartssand er nesten like
 

stor  sortl

uttaket. Av det innenlandske forbruket går ca. 75
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prosent til ferrolegeringer (kvartsitt og kvarts i

stykker). Andre større forbrukere er til produk-

sjon av silisiumkarbid (kvarts, kvartssand), se-

ment (kvartsittsubbus) og glassvarer (kvarts-

sand).

4.4 BYGNINGSSTEIN

Tidligere ble steinen nyttet som hel blokk,

nå skjæres blokkene vanligvis opp i plater på 2-3

cm tykkelse, som så finhogges, slipes eller pole-

res. Til slutt blir platene montert som fasade-

kledning, i vegger eller golv. Annen bruk er til

monumenter (bl.a. gravstøtter) og gate- og kant-

stein.

Like gammel som bruken av blokkstein er bruk

av skifer. Vanlig bruk har vært taktekking og til

gang- og tråkkheller. Hovedbruk i dag er fasade-

plater, i tillegg blir noe malt ned til bruk i

takpapp o.l.

Uttakssteder for bygningsstein er vist i

figur 4.7, og eksport i figur 4.8.

Produksjonen av larvikitt er størst. Dette

er en særegen bergart fra Larvikdistriktet med

fargespill i blått og grønt. Storparten av pro-

duksjonen eksporteres som råblokker.

Skifer tas ut flere steder i Norge. Uttaket

i Alta er størst, der det også foregår en viss

bearbeiding av skiferen. Norsk skifer er av god

kvalitet og eksporten er stor.

Av annen stein kan nevnes granitter av for-

skjellig farge. Som granitter regner en i stein-

industrien også bergarter som i petrografisk for-

stand ikke er granitter. "Sort granitt" som bry-

tes på Flisa, betegnes i geologisk sammenheng som

hyperitt og er petrografisk en gabbro. Noe kle-

berstein tas ut på Sel for produksjon av peiser.

Marmorproduksjon er det nesten slutt på.

4.5 BYGGERÅSTOFFER

Sand, grus, pukk (knust fjell) og leire er

foruten bygningsstein, de vanligste byggeråstof-

fene her i landet. De tre førstnevnte brukes ofte

side om side i vegbygging, oppfyllinger, betong-

og asfaltproduksjon m.m. Leire er hovedbestand-

delen i teglstein og lecablokker.

FIGUR 4.7 DE VIKTIGSTE PRODUKSJONSSTEDER FOR SKIFER
OG MASSIVSTEIN. 1981 SLATE AND MASSIVE STONE
PRODUCTION. 1981

Kilde: NOU 1982: 24, Industrimineraler.
Source: NOU 1982 : 24, Industry Minerals.
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FIGUR 4.8 EKSPORT AV BYGNINGSSTEIN, 1964-1980. 1 000
TONN EXPORT OF BUILDING STONE, 1964-1980.
1 000 TONS

K i l d e: NOU Industrimineraler, 1982
:■ource : NOU Industry minerals, 1982

4.5.1. Ressursene 

Kunnskapen om våre sand- og grusressurser er

generelt dårlig. Norge sett under ett har imid-

lertid store mengder sand- og grusressurser av god

kvalitet, men lokalt forekommer det flere steder

knapphet.

Kartleggingen av grusressursene er nettopp

pabegynt i noen fylker hvor det utarbeides grus-

registre. Registrene inneholder opplysninger om

ressursenes lokalisering, mengde, kvalitet, areal-

b•uk m.m. 1.1.83 var fylkene Vestfold, Telemark,

Sogn og Fjordane og Oppland ferdig kartlagt.

Kartleggingen pågår i flere fylker, men

piilitelige talloppgaver over ressursenes størrelse

k.in foreløpig ikke gis. I Oppland og Vestfold er

det foretatt en beregning av de totale mengder

sand og grus. Oppland har ca. 980 mill.m 3 , mens

Vestfold har ca. 40 mill.m 3 . 	 Selv om Oppland er

større enn Vestfold illustrerer dette den ulike

fordelingen av grusressursene. Figur 4.9 viser

sand- og grusforekomster i Oppland fylke, areal-

bruk og volum fordelt på kommunene i 1982. Figu-

ren viser også at mye av forekomstene utgjør

dyrket mark. Den ulike fordelingen av ressursene

mellom kommunene er stor.

Fast fjell til knusing av normal kvalitet er

så vanlig at den ikke blir registrert på samme

måte som for grusressursene. Pukkverk etablerer

seg derfor så nær forhruksstedet som mulig. Dette

gjelder også for leire. Leire forekommer imidler-

tid bare i visse deler av landet, spesielt på

Østlandet og i Trøndelag - og ikke over 220

m.o.h.

4.5.2. Uttak og bruk 

I forhold til andre mineralske ressurser

finnes det ikke gode datakilder for produksjon og

forbruk av sand, grus, pukk og leire. Arsaken er

at mye av varestrømmen går gjennom markeder som

ikke fanges opp av Industristatistikken.

Tabell 4.6 viser tilgang og bruk av naturlig

sand/grus og pukk, 1978. Tabellen gir en pekepinn

på størrelsen av uttak og forbruk av naturlig sand

og grus, samt pukk. Produksjonen er på ca. 25

mill. tonn grus og ca. 14 mill. tonn pukk.

Det er liten handel over grensene med disse

varene, hare 0,8 mill. tonn klir eksportert, ve-

sentlig fra det sørligste Norge til Vest-Tyskland

og Nederland. Dette er pukk av høy kvalitet.

Tabell 4.6 viser at forbruket av sand/grus

og pukk er størst i Statens vegvesen og NSB og i

resten av bygge- og anleggsindustrien. I tillegg

kommer produksjon av mineralske produkter (betong-

varer, ferdigbetong) og kjemiske produkter (as-

falt). Dette er varer som i sin tur går til for-

skjellige hyggeprosjekter, slik at over 90 prosent

av all sand, grus og pukk som utvinnes brukes i

bygg og anlegg.

Til produksjon av teglstein og leca regnes

det med et forbruk av leire på ca. 500 000 tonn.

Denne leiren blir tatt ut i nærheten av bedrif-

tene. Keramikk og porselen produseres av impor-

tert leire.
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FIGUR 4.9 SAND- OG GRUSFOREKOMSTER I OPPLAND FYLKE. AREALBRUK OG VOLUM. 1982
SAND AND GRAVEL IN OPPLAND COUNTY. LAND USE AND VOLUME, 1982

Kilde: Peer-Richard Neeb, NGU
Source : Peer-Richard Neeb, NGU

JOTUNHEIMEN NASJONALPARK
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Tanell 4.6. Tilgang og bruk av naturlig grus/sand og puxx. 1978. mYll.tnnn Inflow and use of natural
gravel/sand and crushed stone. 1978. Million tons

0atur)in 	 Pu
Næring 	 sand/grus 	 (knust fjell)
Industry 	 Natural 	 Crushed

sand/gravel 	 stone 

	29012/13	 Utvinning æ/ pukk, 	 grus og sand	 Extraction of

	23/2e	 Utvinning av mal m, 	 annen bryting og utvinning
Extraction of ore and other refraction and exctraction

	35/36	 Produksjon av kjemiske og mineralske produkter
Manufacture o f chemical 	 and mineral 	 products 	 .........

10,6

o

1,3

7,7

0,5

0,3

Statens 	 vegvesen 	 State 	 Highway 	 Authorities 	 ...............~... 3,1 4,4

5 	 Bygg og anlegg 	(resiuualuestemt)	 Construction 	 .............. 10,1 1,3

Produksjon 	 i 	alt	 Total 	 production 	 ................,........... e5'1 14,2

+ 	 Import 	 Import 	 ............................................~ 0 o

- 	 Eksport 	 Export 	 .............,..•.•...............~.~.••..•. o 0,8

Irnenlandsk 	 tilgang 	 Internal 	 inflow 	 ............,.............

xv dette 	 Of which

35 	 Produksjon av 	 xjem i sxe produkter 	 Manufacture of

25.1 13,4

0,2

36 	 Produksjon av m i neral ske produkter 	 Manufacture of
4,8 0,6

38 	 Produksjon av verkstedsprodukter 	 Manufacture of fab-
ricated 	 metal 	 products 	 .................................. 0"8 0

Amen 	industri 	Other manufacturing	 industries 	................~ 0,5 0

Statens vegvesen og NSB 	 State Highway and Railway Authorities 8,7 6,8

Bygg og 	 anlegg 	 Construction 	.....,................~.~......... 7,4 6,8

Kilde: NOU 1980:18 og Byrået. 	 Source: NOU 1980:18 and The Central Bureau of Statistics.
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5. Areal
Areal er en sammensatt ressurs som det er

vanskelig å klassifisere. Som grunnlag for sam-

funnsmessig bruk eller biologisk produksjon, må

areal betegnes som en betinget fornybar ressurs.

At den er betinget fornybar, betyr at det finnes

en grense for hvilke og hvor omfattende inngrep og

endringer en bestemt type areal tåler. Når denne

grensen er overskredet, ved f.eks. fjerning av

nesten hele jorddekket eller ved bruk av et av-

grenset område til deponering av miljøgifter, kan

ikke ressursen bli ført tilbake til sin opprinne-

lige tilstand ved naturlige prosesser eller sam-

funnsmessige tiltak.

Det er en rekke forhold og kvaliteter ved

arealene som må trekkes inn for å vurdere nåværen-

de tilstand og mulig utnytting. Den fysiske sam-

mensetningen i form av vann, fastland, øyer, høyde

over havet og terrengets form er et nødvendig

utgangspunkt. Kvalitative egenskaper soin den fy-

siske/kjemiske sammensetningen av et areals over-

flatedekke eller terrengets bratthet, helningsret-

ning mv., er viktige egenskaper for vurderingen av

et areals egnethet for ulike anvendelsesformål.

Den nåværende bruk av arealene og de administrati-

ve og juridiske forhold ved arealene begrenser

også de framtidige disponeringer.

I dag finnes det ingen oppgaver over alle

endringer i landets totale arealbruk. De oppgaver

som finnes for areal og arealbruk, bygger delvis

på ulike klassifiseringsprinsipper og registre-

ringsmetoder, og svært få kilder gir tidsserier

som er landsdekkende.

Landets arael gir grunnlag for biologisk

produksjon, for teknisk utnytting til boliger,

veier osv. og for fritidsaktiviteter. Areal er

derfor en viktig ressurs som ofte er utsatt for

kryssende interesser. Dette kapitlet inneholder

opplysninger om den fysiske sammensetningen av

Norges arealer og en oversikt over hovedgrupper av

arealbruk. Kapitlet omhandler jordbruksressursene

og endringer i jordbruksarealene spesielt. Natur-

skader og en oversikt over områder vernet etter

naturvernloven er presentert. Kapitlet gir også

en oversikt over tettstedsutbygging i Norge og

planlagt utbygging for en del fylker. Flere data

om det fysiske grunnlaget er gitt i kapitlene om

vann og berggrunn og løsmasser, og mer spesifiser-

te data for landbruksarealene finnes i kapitlet om

planteliv.

5.1 SAMLET AREAL. FYSISKE FORHOLD

Tabell 5.1 viser arealtall for Norge.

Hele landets areal omfatter det sammen-

hengende fastlandet og øyer i saltvann, medregnet

Jan Mayen og Svalbard. Ferskvann på fastlandet og

på øyer, er også regnet med i areal i alt.

Målingene av Norges arealer utføres av

Norges geografiske oppmåling på de nyeste til-

gjengelige topografiske kart i målestokk 1:50 000

eller 1:100 000.

Om lag 22 327 km 2 eller 7 prosent av Norge

er øyer i saltvann, fordelt på nærmere 74 000

øyer. Arealet av øyer i ferskvann er beregnet til

315 km 2 spredt på ca. 32 000 øyer.

De nærliggende havområdene fungerer som en

del av landets arealer i samband med transport,

fiske, mineralutvinning og som mottaker av avfall,

men det er selvsagt et problem å avgrense disse.

Ferskvannsarealet på 16 390 km 2 i tabell 5.1

gjelder bare for innsjøer som er tatt med på topo-

grafisk kartverk. Tabell 5.2 over arealbruk i

Norge, oppgir et ferskvannsareal på 17 600 km 2 .

Dette tallet inkluderer elver og de småvann som

bare er med på økonomisk kartverk.

Arealenes egnethet til ulike formål er bl.a.

avhengig av høyde over havet (h.o.h.), terrengets

jevnhet og helningsgrad. Figur 5.1 viser høyde
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FIGUR 5.1 HØYDE OVER HAVET
HEIGHT ABOVE SEA LEVEL over havet i Norge, og figur 5.2 viser høyde over

havet i fylkene fordelt på høydekategorier. I

Oppland ligger 57 prosent (om lag 14 400 km 2 ) av

arealet mer enn 900 meter over havet. Tilsvarende

for Buskerud og Sogn og Fjordane er 42 prosent og

for Hordaland 38 prosent.

Strandflaten gjør at de tre nordligste fyl-

kene har mest areal som ligger lavere enn 60 meter

over havet. Vestfold og Østfold har imidlertid

størst prosentandel av arealet lavere enn 60 meter

over havet, tilsvarende henholdsvis 37 og 24 pro-

sent av hele fylket.

5.2 JORDSMONN

Jordsmonnet er en viktig faktor for vurde-

ring av arealenes egnethet til ulike formål,

spesielt mht. planteproduksjon. Med jordsmonn

menes den delen av løsmaterialet som er påvirket

av klimatiske prosesser og de levende organismene.

I praksis betyr dette den delen av jorda hvor det

finnes planterøtter. Normalt rekker jordsmonnet

ca. 1 meter ned i jordmassen.

Forekomsten og sammensetningen av løsmassene

er viktige for dannelsen av jordsmonn. Beteg-

nelsen jord brukes om løsmaterialet over berggrun-

nen. En jordart er jord klassifisert etter geolo-

gisk dannelsesmåte eller mekanisk/kjemisk sammen-

setning. Bruken av løsmassene er omtalt i kapit-

tel 4 om berggrunn og løsmasser.

Den største delen av løsmassene er morene-

jord avsatt av isbreer. Kvaliteten av disse mas-

sene avhenger av opphavsbergarten og hvor langt

materialet er transportert med isen og malt i

stykker. Morenejord er oftest usortert og den kan

være rik på stein.

Forvitringsjord er jord som er dannet ved

direkte forvitring av berggrunnen på stedet. Slik

forvitringsjord forekommer særlig i områder med

relativt lite oppløselige kambrosilurbergarter.

Sedimentjord, dvs. jord som er avsatt i

vann, forekommer særlig under grensen for høyeste

havnivå etter istiden, men også hvor det tidligere

har vært bredemte sjøer og langs vassdrag. Denne

jorda er ofte finkornet og lett å dyrke opp.

Organisk jord er jord dannet ved opphoping

av plantemateriale. Den viktigste organiske jorda

er i Norge dannet i myrene.
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Tabell 5.1. Samlet areal i Norge. Fylke 	 Total land area in Norway® County

Fersk-
i 	 vann

Fylke
County

I al ti
Total 1

Fast-
landi
Main-
landi

salt- 	 Area 	Øyer
vanns 	 of 	 I alti Fast- i 	 Fersk
Islands fresh 	 lands salt® vann
in the water 	 vanna
ocean i lakes

Nele landet 2 	The	 hole country 2 386 975 301 614

Km

85.360

sent e 	 cent

J an 	 Mayen 	 m.ee..te.oc,noe000*.areemoa.e 380 380
Svalbard 	 0..O0b.00.MG.MOD..O0092009GPOOSSO 62 700 - 	 62 700 59 a

Hovedlandet i 	 ait 	 Mainland, 	 total 	 ...... 323 895 301 568 22 327 16 390 100 93,1 6,9 5,0

0 3tfold 	 oaoosoo ,aecooDeoeQe.omooeoecgose..oe 4 183 4 033 150 293 100 96,4 3,6 7,0
Akershus 	 .3.0004,0000000.."00000.00300S000 4 917 4 901 16 329 100 99,7 0,3 6,7
0 310 	 0000.0000000.000001940000Q0a00000000GOQ* 454 451 3 27 100 99,3 0,7 5,9
Hedmark 	 eeeeocl0000rno.00eoo.000000eeoe.00 27 388 27 388 1 268 100 100,0 4,6
Oppl and 	 oec.oeoe0000soos0000@epe00000eoeoe. 25 260 25 260 1 187 100 100,0 4,7
B uskérud 	 cooaa.9eueackoeseoseeeeoemeocooeeo 14 931 14 932 2 1 005 100 100,0 0,0 6,7
V estfold 	 13.0000O0B000000Q.900500000M.000O 2 216 2 099 117 76 100 94,7 5,3 3,6
T elemark 	 eaeopaooDooweecomow00000c000@ 15 315 15 267 48 1 129 100 99,7 0,3 7,4
Aust -Agder 	 ee.moccoeettoot.e.o.sawooeocae. 9 212 9 107 104 727 100 98,9 1,1 7,9
Vest -Agder 	 acieeemeot.emoseoeevo.0000aeo* 7 280 7 196 85 464 100 98,8 1,2 6,4
Rogal and coomeeoeemeee.eeeooeomem. 9 141 8 591 550 588 100 94,0 6,0 6,4
Hordaland 	 meose0000eeoemeoGeoezeoeo.eo 15 634 13 549 2 085 672 100 86,7 13,3 4,3
Sogn 	 og 	 Fjordane 	 ooloaeoecoeso..eeeeeeoeee. 18 634 17 941 693 709 100 96,1 3,7 3,8
MOre 	 og 	 Romsdal 	 so.a.oeooaosommoog000eee 15 104 13 382 1 722 508 100 88,7 11,3 3,4
SOr -TrOndelag 	 ae.ememooeeecsaoomeoeso.. 18 831 17 785 1 045 922 100 94,5 5,5 5,1
Nord-Trøndelag 	 0,00S0009.0000..MODOODO0000Q 22 463 21 575 888 1 407 100 96,0 4,0 6,3
Nordl and 	 ................................. 38 327 32 137 6 191 2 025 100 83,9 16,1 5,3
Troms 	 0O000000.000600...0.DO.GOOD00013.0.00 25 954 20 248 5 706 833 100 78,0 22,0 3,2
Fi nnmark 	 waoosooeeoeaeoeese.oeoeoweeeo 48 649 45 727 2 922 2 150 100 94,0 6,0 4,4

yer

1 Ferskvann (innsjOer) medregnet® 2 Ikke medregnet Bouvetøya 58,5 km 2 , Peter I Oy 249,2 km 2 , Dronning
Mauds land,
1 Freshwater lakes included. 2 Not included Bouvet Island 58©5 km 2 , Peter I Island 249 © 2 km 2 , Queen
Mnud Land,

Kilde: Norges geografiske oppmåling, desember 1982,

Source: Geographical Survey of Norway, December, 1982,

En nydannet jordmasse vil være homogen i

hele dybden. Men straks jordmassen blir eksponert

for jordsmonndannende prosesser vil de øverste

lagene få andre egenskaper enn undergrunnsjorda.

Etter noen tid vil det utvikles en lagdeling pa-

rnllelt med jordoverflaten, og på grunnlag av

denne blir jordsmonnet klassifisert. Figur 5.3

v . ser jordsmonntyper og jordarter i skogområder i

Norge®

Podsol er den vanligste gruppen av naturlig

jordsmonn i Norge. Podsoljordsmonnet karakteri-

sores ved et grått, utvasket lag av varierende

tykkelse , Dette laget finnes under humussjiktet,

det vil si det organiske laget. Det grå sjiktet

knlles også bleikjordsjiktet. Fargen skyldes at

jern og aluminium er vasket ut fra dette sjiktet,

Brunjord er den andre viktige jordsmonntypen

p3 fastmark i Norge. I brunjorda er humus blandet

med mineral jord slik at huMusinnholdet avtar grad-

vis nedover i profilet. Dette jordsmonnet er

næringsrikt, og vegetasjonen i brunjordstraktene

er som regel frodig og artsrik.

Sumpjord eller organisk jord er dannet ved

opphoping av planterester. Denne opphopingen

skjer når lufttilgangen er liten, f.eks , når jorda

blir mettet med vann. Under slike forhold hemmes

mikroorganismenes nedbryting. Vanligvis har sump-

jorda et torvaktig humussjikt som er minst 30 cm ,

tykt, og mineraljorda under er lite, påvirket av

jordsmonndannende pro$esSer. Det finnes en

undergrupper under disse hovedgruppene og
gangstyprT mellom hovedgruppene,

I SOr-Norge finner en som regel ikke

utviklet jordsmonn høyere enn 1 200-1 400

over havet. Denne grensen er lavere nær kysten og

i nord. 	 Jordsmonnsutviklingen i disse hOyder

rekke

over

fullt

meter
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hemmes bl.a. fordi forvitringen av mineralmateria-

let går langsomt, og fordi det tilføres lite orga-

nisk materiale fra vegetasjonen.

I kulturjorda er jordsmonnets opprinnelige

egenskaper endret. De øverste lagene er blandet

og næringstilgang og fuktighetsforhold er endret

ved gjødsling og grøfting.

FIGUR 5.3 SKOGOMRÅDER) ETTER JORDSMONNTYPE

OG JORDART. PROSENT FOREST AREAS 1) BY
TYPE OF SOIL AND SOIL ORIGIN. PER CENT

1) Områder undersøkt av Landsskogtakseringen.
1) Areas surveyed by The National Forest Survey

Kilde: Source : Samset 1975, Låg 1979.

5.3 TORVMASSENE

5.3.1. Torv til energiformål (brenntorv) 

Produksjonen av torv til brensel eller ener-

giformål er liten i Norge. Det norske jord- og

myrselskap anslår torvstikking og skjæring til

husbrensel til ca. 3 000 nt 3 i året. Samme kilde

anslår Norges nyttbare kvantum av torv til brensel

til ca. 5 000 millioner m 3 eller 2 000 millioner

tonn tørr torv. Uttak av brenntorv har blitt

redusert i den senere tid. Det ble f.eks. i peri-

oden 1940 - 1947 tatt ut 1,5 - 2,0 millioner m 3

brenntorv årlig.

1 Utført av Gruppe for ressursregnskap.

5.3.2. Torv til dyrkningsformål (strøtorv) 

Lite omdannet torv benyttes i stadig større

mengder som dyrkingsmedium i veksthus. Dette

gjelder både innen gartneri, hagebruk og plante-

produksjon for skogreising.

Det benyttes også store mengder torv som

jordforbedringsmiddel.

Det norske jord- og myrselskap har anslått

den samlede tilførsel av torv til det norske mar-

ked i 1981 til 446 000 m 3 . Av dette er 146 400 m 3

eller 14 640 tonn importert torv.

5.4 AREALBRUK

Tabell 5.2 viser arealbruk i Norge. Tallene

er hentet fra en undersøkelse av arealbruk basert

på registreringer i 6 320 utvalgte punkter i

Norges. Hensikten med undersøkelsen har vært å

utarbeide arealstatistikk soin omfatter alle areal-

typer.

Tabell 5.2. Arealbruk i Norge. Hovedlandet
Land-use in Norway. The mainland

Pro--
1 000 	 sene
km 2 	Per

cenr:

I alt 	 Total 	  323,9 100,1)

Bebygd areal 	 Built-up land  	 3,7 	 1,1
Jordbruksareal 	 Agricultural land 	 11,5 	 3,6
Produktiv skog 	 Productive forest 	 72,5 	 22,4
Annen skog 	 Other forest  	 46,7 	 14,4
Myr og våtmarksareal 	 Bogs and
wetland  	 20,3 	 6,3
Apen fastmark 	 Open land with
vegetation cover  	 99,1 	 30,6
Uproduktivt areal 	 Barren land ... 	 52,5 	 16,2
Ferskvann 	 Fresh water  	 17,6 	 5.4

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap, 1982.
Source: Unit of Resource Accounting, 1982.

Økonomisk kartverk og luftfoto er benyttet

som grunnlag for undersøkelsen. Arealene er der-

for registrert etter klassifiseringen på økonomisk

kartverk eller etter hvordan bruken av arealele

kan tolkes fra flyfoto. Kildene som er benyttet

har varierende tidsangivelse, avhengig av tids-

punktet for utgivelse av kartene eller fotografe-

ringsår. Fordi det dreier seg om en utvalgsunder-

søkelse, vil det være en viss usikkerhet forbundet

med tallene.
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5.4.1. Bebygd areal 

Det bebygde arealet utgjør om lag 3 700 km 2

eller 1,1 prosent av landarealet. 23 prosent av

det bebygde arealet ligger i tettsteder med over

1 000 innbyggere.

5.4.2. Jordbruksareal 

Tabell 5.2 viser et jordbruksareal på 11 500

kn' z i Norge. Dette er høyere enn det som regist-

reres i jordbruksstatistikken, jfr. tabell 5.3.

Arsaken til forskjellen er at registreringene på

økonomisk kartverk får med jordbruksareal som ikke

kommer med i tellingene. Forskjellene skyldes i

første rekke ulike avgrensinger av jordbruksareal

i jordbrukstellingene' og på økonomisk kartverk 2

(behandling av kanter, veggrøfter mv.).

Det er spesielt overflatedyrket areal og

beite som dekker større areal på økonomisk kart-

verk enn jordhruksstatistikken viser (jfr. tabell

5.3). økonomisk kartverk har sannsynligvis regis-

trert mye overflatedyrket areal og beite som ikke

lenger er i drift på registreringstidspunktet, og

som dermed ikke blir oppgitt som jordbruksareal av

gårdbrukerne. Dette arealet har fortsatt karakter

av jordbruksareal og kan dermed enkelt tas i bruk

igjen. Jordbruksareal i drift utgjør ifølge

Landbrukstel l i ng 1979,9 868 km 2 .

Jordbruksressursene og endringer i jord-

bruksareal er omtalt i punkt 5.5.

5.4.3. Skogareal 

Skogarealet i Norge utgjør 119 200 km z (ta-

bell 5.2), tilsvarende 36,8 prosent av totalt

landareal.

Produktivt skogareal utgjør 72 500 km 2 .

Dette er høyere enn det produktive skogarealet som

er registrert av landbrukstellingene og av Lands-

skogtakseringen, som oppgir henholdsvis 66 600 km 2

og 65 700 km 2 . Forskjellene skyldes delvis at

tallene i tabell 5.2 inneholder all produktiv

lauvskog, og at boniteringen (vurdering av produk-

sjonsevne) på økonomisk kartverk gjennomgående

vurderer arealene som mer produktive enn f.eks.

Landsskogtakseringen. Dette gir altså større

produktive skogarealer.

Annen skog i tabell 5.2 består i hovedsak av

impediment-skog (mark som ikke egner seg til pro-

duksjon av skog), lauvskogbeltet opp mot høyfjel-

let i Sør-Norge og bjørkeskogen i Nord-Norge.

' Statistisk Sentralbyrå.
2 Jordregisterinstituttet.
3 Benyttet bl.a. i Miljøstatistikk 1978.

Dette utgjør 46 700 km 2 . 43 prosent av arealet

med annen skog er ikke fordelt med hensyn til

bonitet, av dette ligger 68 prosent i Nord-Norge.

Skog som økonomisk ressurs er omhandlet i

kapittel 8.4.

5.4.4. filyr- og våtmark 

I Norge er 20 300 km 2 myr og våtmark, til-

svarende 6,3 prosent av totalarealet. Dette tal-

let er ca. 10 000 km 2 lavere enn det som er brukt

av andre og eldre kilder i .

5.4.5. Apen fastmark og uproduktivt areal 

30,6 prosent av totalarealet i Norge er åpen

fastmark og 16,2 prosent er uproduktivt areal.

Apen fastmark er areal som har jorddekke og

svarer til definisjonen av annen jorddekt fastmark

og grunnlendt mark uten jordbruk eller skog på

økonomisk kartverk. Varig is og snø, fjell i

dagen, ur, rasmark og røys er de markslagsklassene

som er med i åpent areal uten eller med ubetydelig

vegetasjonsdekke. Dette er arealer med minimal

botanisk produksjon og de blir ofte omtalt med

fellesbetegnelsen uproduktivt areal.

5.4.6. Arealbruk og bratthet 

Av Norges areal har 44 prosent en bratthet

mindre enn 1:10 (10 prosent stigning), mens 13

prosent av arealet har en stigning på mer enn 40

prosent (1:2,5).

Figur 5.4 viser arealbruk etter terrengets

bratthet. Bare 8 prosent av det bebygde arealet

og 11 prosent av jordbruksarealet i Norge er brat-

tere enn 1:5. Myr og våtmarksarealet har naturlig

nok en stor andel med mindre enn 10 prosent stig-

ning. Av det lavproduktive arealet er derimot

hele 58 prosent brattere enn 1:5.

En oversikt som omfatter 80 prosent av det

produktive skogarealet i 12 fylker 4 , viser bl.a.

at 77 prosent er jevnt terreng uten særlig vanske-

ligheter for skogsdrift s .

5.4.7. Arealbruk og høydesoner 

Figur 5.5 viser arealbruk fordelt på høyde-

soner. Om lag 17 prosent av jordbruksarealet og

23 prosent av de bebygde arealer ligger mer enn

300 meter over havet. Svært mye jordbruksareal og

bebygd areal ligger altså lavere enn 300 meter.

Bjørkeskogen i Nord-Norge utgjør trolig en stor

del av annen skog under 450 meter (se også figur

5.6).

4 Utført av Skogforsøksvesenet i samband med
Landsskogtakseringen.
5 Samset, 1980.



Jordbruk
Agricultural

Skog
Forest

K 	 0 10 	 20 	 30 	 40 	 50 	 60 	 70 	 80 	 90 	 100 	 110 	 120

10 — 19 prosent

20-39 »
Mer enn 40 prosent More than

Bebygd
Built-up

Myr og våtmark
Bogs and wetland

Åpen fastmark Open
land with vegetation
cover

Uproduktivt
Barren land

Ferskvann
Fresh water

F 	 t 	 I 	 I 	 [ 	 I 	 f 	 I 	 I 	 I 	J

66

FIGUR 5.4 AREALBRUK ETTER TERRENGETS BRATTHET. 1000 km2 LAND-USE BY STUPNESS OF THE TERRAIN. 1000 KM2

Mindre enn 10 prosent Less than 10 per cent

Kilde: Gruppe for ressursregnskap, 1983.	 Source : Unit of Resource Accounting, 1983.
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FIGUR 5.5 AREALBRUK ETTER HØYDESONE. Km2 LAND—USE BY HEIGHT ABOVE SEA LEVEL. Km2

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap. 1983.
Source : Unit of Resource Accounting. 1983.

HOL I HALLINGDAL

FOTO : PER OLAF BREIFJELL, OSLO LYSVERKER
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5.4.8. Arealbruk i landsdeler 

Figur 5.6 viser arealbruk i Norge fordelt på

landsdeler.

I Nord-Norge utgjOr åpen fastmark 40 prosent

av arealet. Dette tilsvarer mer åpen fastmark enn

for resten av landet totalt. åpen fastmark har

for landet som helhet en nesten jevn fordeling på

alle h>5ydesoner opptil 1 200 meter (figur 5.5).

53 prosent av arealet på Østlandet er skog -

dekt, og over 80 prosent av dette er produktiv

skog. 	 Over 55 prosent av all produktiv skog i

Norge ligger på Østlandet. 	 Halvparten av all

annen skog ligger i Nord -Norge.

5.5 JORDBRUKSRESSURSENE

5.5.1. Fordeling av jordbruksareal 

Figur 5.7 viser jordbruksarealets andel av

totalt areal i hvert fylke, og figur 5.8 viser

hvert fylkes andel av landets jordbruksareal.

Over 20 prosent av landets jordbruksareal er kon -

sentert til fylkene rundt Oslofjorden. Østfold,

Vestfold og Akershus/Oslo er dessuten de eneste

fylkene hvor mer enn 10 prosent av arealet er

nyttet til jordbruk. I alle fylkene er mestepar-

ten av jordbruksarealet fulldyrket, men i Rogaland

og fylkene på Vestlandet er det et betydelig inn-

slag av overflatedyrket areal og beite.

FIGUR 5.6 AREALBRUK I NORGE. LANDSDELER
LAND-USE IN NORWA Y. REGIONS

K ilde : Gruppe for ressursregnskap. 1983.
Source: Unit of Resource Accounting. 1983.

FIGUR 5.7 JORDBRUKSAREAL 1 ) I PROSENT AV SAMLET AREAL.
1982. FYLKE AGRICULTURAL LAND IN PER CENT
OF TOTAL AREA. 1982. COUNTY

1) Gjelder enheter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
1) Refer to holdings with at least 5 decares agricultural land in use.

K i I d e: Statistisk Sentralbyrå.
Source: Central Bureau of Statistics.
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5.5.2. Endringer i jordbruksareal 

Figur 5,10 viser en oversikt over utvik-

lingen av jordbruksarealet i perioden 1930 - 1982.

Figuren er basert på tall fra de fullstendige

jordbruksteilingene (i 1939, 1949, 1959, 1969 og

1979) og fra utvalgstellingene. Mens jordbruks-

arealet i alt har gått noe ned de siste femti

årene, har det fulldyrkede arealet Okt.

Tabell 5.3, figur 5.11 og figur 5.12 viser

endringer i jordbruksareal i tiårsperioder fra

1939 til 1979 i de ulike fylkene. Arealet er

redusert med nær 12 prosent i denne perioden.

Nedgangen har vært relativt sterkest i Agderfyl-

kene og i Nordland og Troms. Bare i Rogaland og i

Nord-Trøndelag har jordbruksarealet Økt i perio-

den®

Tallene for nettoendring av arealet fortel-

ler imidlertid lite om den underliggende prosessen

som bl.a, omfatter nydyrking og avgang av jord til

ulike formål. Jordbruksarealet er også sammensatt

av arealer av ulik kvalitet som blir utnyttet med

forskjellig intensitet.

Noe av den registrerte nedgangen i jord-

bruksarealet etter 1939 skyldes endring i defini-

sjonen av jordbruksareal© 	 Definisjonsendringen

gjenspeiler endringer i bruken av arealene. I

1939 og 1949 ble utslåtter regnet med til jord-

bruksarealet® Disse arealene utgjorde henholdsvis

548 000 og 226 000 dekar. Ved senere tellinger er

ikke utslåtter tatt med - idet de har liten Øko-

nomisk betydning. I figur 5.10 er utslåttene ikke

regnet med i jordbruksarealet.

Det fulldyrkede arealet har Økt med 4,7

prosent fra 1939 til 1979. Nedgangen i jordbruks-

arealet etter 1939 på nær 1,3 millioner dekar,

innebærer derfor vesentlig en reduksjon av eksten-

sivt drevne arealer.

I enkelte områder har det imidlertid vært en

betydelig nedgang også i fulldyrket areal fordi

arealene er tatt i bruk til utbygging. For fyl-

kene rundt Oslofjorden har dette ført til netto

reduksjon av fulldyrket areal etter 1939.

FIGUR 5.10 JORDBRUKSAREAL, FULLDYRKET AREAL OG FULLDYRKING MED STATSTILSKOTT. 1930-1982 AGRICULTURAL LAND,

FULLY CULTIVATED LAND AND NEW CULTIVATION WITH GOVERNMENTAL SUBSIDIES. 1930-1982

1) For 1959 gjelder tallene innmarksareal, senere jordbruksareal i drift. 1) Excluding outlying meadows (reported before 1959).

Kilde: Statistisk Sentralbyrå. 	 Source : Central Bureau of Statistics.
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FIGUR 5.11 ENDRING I JORDBRUKSAREAL 1939-1979 I PRO-
SENT AV JORDBRUKSAREAL 11939. FYLKE
CHANGE IN AGRICULTURAL LAND 1939-1979 AS A
PERCENTAGE OF AGRICULTURAL LAND IN 1939.
COUNTY

FIGUR 5.12 ENDRING I FULLDYRKET AREAL 1939-1979 I PRO-
SENT AV FULLDYRKET AREAL 11939. FYLKE
CHANGE IN FULLY CULTIVATED LAND 1939-1979

ASA PERCENTAGE OF FULLY CULTIVATED LAND
IN 1939. COUNTY

K i I d e : NOS Landbrukstelling. Source : NOS Census of Agriculture and Forestry.
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Tabell 	 5.3. 	 Endringer i jordbruksareal 	 i drift 	 1939
1939 - 1979. 	 County

- 1979. 	 Fylke 	 Changes in agricultural 	 land

Jordbruks- Jordbruks-
areal 	 1939 Endring 	 Change areal 	 1979

Fylke Agricul- Agricul-
County tural 	 land tural 	 land

1939 1939-49 1949-59 	 1959-69 	 1969-79 1939-79 1979
Dekar 	 Decare

I alt 	 Total 	 11 161 477 -705 846 -348 432 	 -244 661 	 5 137 -1 293 802 9 867 675

Østfold 	 829 937 -33 204 -12 809 	 -34 355 	 27 717 -52 631 777 286
Akershus og Oslo 	 939 886 -37 872 -31 256 	 -55 481 	 38 653 -85 456 853 930
Hedmark 	 1 038 670 -2 683 -27 052 	 -24 488 	 41 368 -12 855 1 025 815
Oppland 	 962 770 -24 106 -56 469 	 23 611 	 23 824 -33 140 929 630
Buskerud 	 608 328 -38 048 -35 091 	 -32 416 	 18 863 -86 692 521 636
Vestfold 	 498 912 -21 034 -22 707 	 -16 953 	 12 446 -48 248 450 664
Telemark 	 392 234 -29 751 -33 666 	 -42 716 -11 655 -117 788 274 446
Aust-Agder 	 231 690 -49 473 -26 667 	 -31 452 	 -310 -107 902 123 788
Vest-Agder 	 296 646 -54 872 -22 760 	 -22 986 	 -8 534 -109 152 187 494
Rogaland 	 565 538 -19 406 81 643 	 73 882 	 79 935 216 054 781 592
Hordaland 	 626 201 -55 456 -26 924 	 -7 406 -36 143 -125 929 500 272
Sogn og Fjordane 	 551 490 -60 095 -16 693 	 9 366 -27 837 -95 259 456 231
Møre og Romsdal 	 709 927 -81 526 -39 276 	 17 451 -20 211 -123 562 586 365
Sør-Trøndelag 	 793 057 -54 191 -40 147	 2 607 	 -5 492 -97 223 695 834
Nord-Trøndelag 	 721 037 -25 367 21 200 	 31 379 	 53 138 80 350 801 387
Nordland 	 821 150 -68 463 -53 224 	 -74 083 -92 589 -288 359 532 791
Troms 	 452 326 -44 318 -14 109 	 -47 002 -74 391 -179 820 272 506
Finnmark 	 121 678 -5 981 7 575 	 -13 617 -13 647 -25 670 96 008

K i 1 d e: NOS Jordbrukstellinger. Source: NOS Census of Agriculture.

5.5.3. Avgang og tilgang av jordbruksareal 

I perioden 1965 - 1982 ble det tillatt om-

disponert 224 639 dekar dyrket jord til utbyg-

gingsformål og 21 458 dekar til skogplanting'.

Oppgavene forteller ikke om arealbruken faktisk er

endret og om når eventuelt endringen skjedde.

Ofte vil det være en viss forskyvning i tid fra

arealene frigis til endringen skjer.

Figur 5.13 viser avgangen av dyrket jord

fordelt etter anvendelse. Areal som inngår i

stadfestet reguleringsplan omfatter bl.a. bolig-

arealer og veier. Arlig avgang både til skogplan-

ting og til nedbygging er betydelig redusert i

løpet av perioden 1965 - 1982. Redusert nedbyg-

ging er en følge av strengere håndheving av jord-

vernbestemmelsene. Etter hvert har det blitt mer

vanlig å legge nye boligfelt med tilhørende anlegg

(veier, skoler, forretninger osv.) i skogster-

reng.

Figur 5.14 viser avgang av dyrket jord i alt

og nydyrking i perioden 1965 - 1982. Det har i

perioden 1965 - 1982 vært en vesentlig større

nydyrking enn registrert avgang av dyrket jord.

Forskjellen har økt fra år til år pga. både mer

' Landbruksdepartementet.

nydyrking og redusert avgang. 	 Arealmessig har

altså nydyrkingen i denne perioden mer enn oppved

omdisponeringen av dyrket jord til andre formål.

Imidlertid har nydyrkingen i stor grad foregått i

marginale områder, mens den største delen av av-

gangen har skjedd i de beste jordbruksområdene.

Tabell 5.4 gir oppgaver over nydyrking solo

har fått offentlig støtte i perioden 1930 - 1982.

Tallene er gitt som gjennsomsnitt pr. år i femårs-

perioder (treårsperiode 1980 - 1982). Nydyrkings-

arealene gir ikke nødvendigvis netto tilgang på

jordbruksareal. 	 Fu1ldyrkede arealer kan ha vært

overflatedyrket eller natureng. 	 Tabellen viser

imidlertid en betydelig tilgang på fulldyrket

areal. Likevel framgår det av figur 5.10 at dette

i liten grad har ført til netto økning av fulldyr-

ket areal. Dette skyldes at mye dyrket jord er

tatt ut av produksjon og har blitt liggende unyt-

tet. Denne avgangen av dyrket jord er med andre

ord betydelig større enn avgangen til utbygging og

skogplanting. Imidlertid vil arealer som liggEr

unyttet relativt lett kunne tas i bruk igjer.

Dette er ofte umulig med arealer som er tatt i

bruk til bebyggelse.
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FIGUR 5.13 AVGANG AV DYRKET JORD 1 ) TIL ANDRE FORMÅL
1965-1982 TRANSFER OF AGRICULTURAL LAND 1,
TO NON-AGRICULTURAL USES. 1965-1982

1) Ved omdisponering etter jordloven, regulering etter bygningsloven og
ved ekspropriering.
1) Transfer according to The Agricultural Act, The Building and Planning
Ail and by expropriation.

FIGUR 5.14 JORDDYRKING OG AVGANG AV DYRKET JORD.
1965-1982 NEW CULTIVATION AND TRANSFER OF

CULTIVATED LAND TO NON—AGRICULTURAL USES.
1965-1982

K i I d e: Landbruksdepartementet og NOS Jordbruksstatistikk.
Sc urce : Ministry of Acriculture and NOS Agricultural Statistics.

K i I d e: Landbruksdepartementet og NOS Jordbruksstatistikk.
Source : Ministry of Agriculture and NOS Agricultural Statistics.

TaDell 5.4. Jorddyrking, grØfting og planering med statstilskott. Gjennomsnitt pr. år 1930 - 1982.
Dekar New cultivation, drainage and grading with governmental subsidies. Average per
year 1930 - 1982. Decare

Full-
dyrket
Fully
cultivated

Overflate-
dyrket
Surface
cultivated

Gr$fting
av tidligere
dyrket jord
Drainage

Planering
Grading

1930 - 	 1934	 ...................................... 79 912 228 49 031 ..
1935 - 1939 	 81 278 562 36 482 ..
1940 - 1944 	 31 568 7 874 21 194 ..
1945 - 1949 	 28 632 15 181 20 938 ..
1950 - 1954 	 40 605 28 051 33 315 ..
1955 - 1959 	 78 949 27 695 88 641 ..
1950 - 1964 	 66 874 18 546 73 383 ..
1955 - 1969 	 54 844 8 623 91 755 ..
1970 - 1974 	 72 902 4 638 63 628 24 259 1
197 5 - 1979 	 79 668 2 314 55 498 19 438
1930 - 1982 	 77 567 1 815 59 604 13 257

1 Gjelder perioden 1971 - 1974.
1 'teferring the period 1971 - 1974.

K i 1 d e: NOS Jordbruksstatistikk. 	 Source: NOS Agricultural Statistics.



5.5.4. Dyrkingsmuligheter 

Fortsatt nydyrking er aktuelt bade for å

erstatte tap av jordbruksareal som følge av utbyg-

ging og for at landet skal få en netto økning av

jordbruksareal. Det er satt som mål for land-

brukspolitikken at det totale jordbruksarealet

skal være 10 millioner dekar i 1990, hvorav 9

millioner dekar skal vere fulldyrket.

Tabell 5.5 viser en oversikt over dyrkings-

jord i Norge fordelt på landsdeler. Av tabellen

framgår det at landet har betydelige dyrkingsre-

server. Dyrkingsjorda er omtrent på størrelse med

fulldyrket jordbruksareal. Dyrkingsjord er defi-

nert som areal som kan opparbeides til lettbrukt

eller mindre lettbrukt fulldyrket jord, og som

tilfredsstiller kravene til klima og jordkvalitet

for plantedyrking. Tallene i tabellen gjelder

situasjonen rundt 1970. Ca. 1 million dekar av

det oppgitte potensialet for nydyrking er derfor

utnyttet allerede (se tabell 5.4).

For å vurdere om dyrkingsjorda kan erstatte

tapet av dyrket mark ved utbygging, er det ikke

nok alene å måle størrelsen på arealet. Det er

like viktig å vurdere dyrkingsjordas produksjons-

evne. Opplysninger om beliggenheten gjør det

mulig å foreta slike analyser.

Figur 5.15 viser dyrkingsjordas fordeling på

høydesoner i hele landet og i hver landsdel.

Samlet framgår det av tabell 5.5 og figur 5.15 at

mesteparten av dyrkingsjorda finnes i margiiale

områder. Riktignok ligger omtrent 2/5 av arealet

lavere enn 150 meter over havet, men halvparter av

dette befinner seg i Nord-Norge. Det ser egsa

lovende ut at Østlandet og Trøndelag har så mye

dyrkingsjord. Men som det framgår av fi gu ^en,

ligger mesteparten av disse arealene så høyt at

deres produksjonsevne er vesentlig lavere enn for

mye av den jorda som forsvinner ved nedbygging.

Rundt mange av le store tettstedene finner en

jordbruksareal med høy produksjonsevne, avs.

arealer som er fleksible med hensyn til valg av

produksjon og som gir store avlinger. Brukene i

disse områdene har dessuten fordel av å ligge ner

markedene for avsetning av jordbruksprodukt,ne.

Ved videre uthygging av tettstedene kan viktige

deler av dette arealet gå tapt. Dyrkingsjorda gir

begrensede muligheter til å erstatte slike tap.

Ut over begrensningene som ligger i 'tyr-

kingsjordas produksjonsevne, rir det også nødvendig

å vurdere arealbrukskonflikter sogn kan oppstå ved

utvidelse av jordbruksarealet. Vel 50 prosent av

dyrkingsjorda er f.eks. produktiv skog (barsk3g),

mens om lag 30 prosent er skogreisingsmark (areal

egnet til reising av karskog).

Tabell 5.5. Jordbruksareal og dyrkingsjord, etter landsdelers. 1 000 km 2 Agricultural land
and cultivation land, by regionss. 1 000 km 2

Nele 	 Øst- 	 Vest- 	 Nord-
landet 	 landet Agder/ 	 landet Trøndelag Norge
The whole Eastern Rogaland Western 	 Northern
country 	 Norway 	 Norway 	 Norway

Jordbruksareal 	 Agricultural land  	 11,5 	 5,4 	 1,4 	 1,7 	 1,5 	 1,5
Ful l dyrket 	 Fully cultivated  	 8,6 	 4,7 	 0,8 	 0,9 	 1,2 	 0,9
Overflatedyrket og beite Surface
cultivated grassland  	 2,9	 0,7 	 0,6 	 0,8 	 0,3 	 0,6

Dyrkingsjord Cultivation land  	 8,9 	 3,8 	 0,4 	 0,7 	 1,9 	 2,0
Av dette på overflatedyrket eller
beite Of which on surface cultivated
or permanent grassland  	 0,4

1 Registreringene refererer til økonomisk kartverk, som i hovedsak er laget for perioden 1965 - 1975.
1 Referring mainly the period of the large scale economic map registrations of 1965 - 1975.

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap. 	 Source: Unit of Resource Accounting.
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FIGUR 5.15 FULLDYRKET AREAL OG DYRKINGSJORD ETTER HØYDESONER. PROSENT FULLY CULTIVATED LAND AND CULTIVATION

LAND BY HEIGHT ABOVE SEA LEVEL. PER CENT

Kilde : Gruppe for ressursregnskap, 1983.
So irce : Unit of Resource Accounting, 1983.
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5.6 NATURSKADER

Med naturskader menes i første rekke skader

på bygninger, redskaper, avlinger, skog osv., son

skyldes store variasjoner i temperatur, nedbør,

vind og andre meteorologiske forhold. Dessuten

kan forskyvninger i berggrunn og løsmasser gi

store naturskader (jordskjelv, ras). En form for

naturskader er også de skader det naturlige dyre-

livet påfører vegetasjon og huskap.

Tabell 5.6 gir en grov oversikt over områder

og folkemengde som man antok kunne bli utsatt for

noen typer naturskader i perioden 1970 - 1979.

Omfanget av naturskader er vanskelig å av-

grense og tallfeste. Oversikten i dette kapitlet

bygger derfor vesentlig på skadetakster og utbe-

talte erstatninger for naturskader og avlingsska-

der. Skader forårsaket av dyr er behandlet i

kapittel 9 om dyreliv, og skader påført skog i

kapittel 8.4 om skog.

Erstatningsbeløp gir ikke nødvendigvis et

helt dekkende bilde av skadene, da størrelsen

bl.a. avhenger av hvor mange søknader som kommer

inn og hvor store beløp som er til disposisjon for

utbetaling. Tallene kan imidlertid brukes til å

antyde visse forskjeller mellom ulike regioner i

Norge, og de kan kanskje også fortelle hvilke

typer skader som er viktigst.

5.6.1. Erstatning for naturskader 

Naturskadeloven ble delvis endret ved lov av

8. juni 1979. Endringen medførte at ting som kan

forsikres mot brann også kan forsikres mot natur-

skader. Erstatningsoppgjøret for slike saker ble

dermed (fra 1. januar 1980) overtatt av forsik-

ringsselskapene.

Etter '51 i naturskadeloven er Statens Natur -

skadefonds oppgaver følgende:

- å yte erstatning for naturskader i de
tilfeller hvor skaden ikke dekkes av for-
sikring

- å fremme sikring not naturskader (etter
reglene i lovens kapittel 3)

- å yte tilskudd til sikringstiltak

5.6.2. Erstatninger fra Naturskadefondet 

Erstatning for naturskader på ting som ikke

kan brannforsikres, utbetales av Naturskadefondet.

Det kan gis erstatning for skader som direkte

skyldes naturulykker som skred, flom, storm,

stormflo eller liknende etter naturskadeloven.

Erstatning ytes ikke for skade som umiddelbart

skyldes lyn, frost eller tørke. Tabell 5.7 viser

skadetakster etter skadeårsak i 1982 fordelt på

fylker. Tabellen viser at storm, stormflo, flom

og isgang utgjør over 80 prosent av total skade-

takst. Særlig Nord-Trøndelag og Nordland var

utsatt for skader i 1982 med henholdsvis 24,7 og

18,5 prosent av skadetakstene totalt. Utbetalte

erstatninger framkommer ved at det gjøres visse

fratrekk i skadetaksten, bl.a. for egenandel. I

1982 utgjorde erstatningssummen ca. 61 prosent av

skadetaksten.

Figur 5.16 viser skadetakstene fordelt på

skadeobjekter i 1982. Skadetakstene for jordav-

ling på rot, gjerder, veger og bruer var størst og

utgjorde 38 prosent av takstene totalt.

FIGUR 5.16 NATURSKADER. SKADETAKST ETTER SKADEOB-
JEKT 1 ), 1982. PROSENT NATURAL DISASTERS.
DAMAGE VALUATIONS BY TYPE OF DAMAGE 1 ),
1982. PER CENT

1) Se fotnote til tabell 5.7. 	 1) See note, table 5.7.

K i I d e: Statens naturskadefond, 1983.
Source: National Fund for Natural Disaster Assistance, 1983.
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Tabell 5.6. Områder og folkemengde utsatt for noen typer naturskader. 1970 - 1979. Grove anslag
Area and population at risk from some types of natural disasters. 1970 - 1979.
Approximate estimates

Utsatt areal, 	 Utsatt folke-
Type naturskade
	

hektar
	

mengde, antall'
Type of natural disaster

	
Area at risk, 	 Population at
hectares
	 risk, number'

Innenlands flom 	 Freshwater flooding  	 150 000 	 200 000
Kystflom 	 Coastal flooding  	 30 000 	 100 000
Skred Avalanches  	 100 000 	 1 000 000

1 Folkemengde bosatt i områder man antok ville være potensielt utsatt for naturskader i perioden.
1 Population living in assumed potensial areas at risk within the period.

K i 1 d e: Statens naturskadefond, 1982.
Source: National Fund for Natural Disaster Assistance, 1982.

Tabell 5.7. Naturskader. Skadetakster etter skadeårsak'. 1982. Fylke 	 Natural disasters. Damage
valuations by cause of damage'. 1982. County

Jord-,

HEle landet 	 The whole country 	 14 259,8 100 48,5 34,5 8,2 3,3 5,4

Ø5 tfold 	 25,3 100 - - 100,0
Akershus og Oslo 	 - 100 - -
HEdmark 	 55,3 100 - - 100,0
Oppland 	 61,8 100 16,6 68,7 14,7
BLskerud 	 97,0 100 - - 89,7 10,3
Vestfold 	 - 100 - - -
Telemark 	 297,5 100 - 98,3 1,7
Aust-Agder 	 337,2 100 79,0 18,3 2,7
Vest-Agder 	 72,5 100 100,0 - -
Rcgaland 	 1 583,3 100 70,9 22,5 1,8 4,8
Hordaland 	 1 001,8 100 53,5 25,5 17,9 3,2
Scgn og Fjordane 	 1 	 105,9 100 10,5 36,6 41,6 10,7 0,6
More og Romsdal 	 1 947,8 100 87,2 5,3 2,0 3,7 1,8
Ser-TrØndelag 	 957,6 100 59,0 36,0 1,3 3,2 0,5
Ncrd-Trøndelag 	 3 525,5 100 16,7 77,7 4,9 0,7
Ncrdland 	 2 630,4 100 68,1 8,7 3,4 1,8 18,0
Troms 	 392,1 100 31,4 16,5 - 17,7 34,5
Finnmark 	 168,8 100 22,2 18,2 - 59,6

1 Skadetakster for naturskader som ikke kan brannforsikres.
1 Damage valuations for natural disasters that cannot be insured against fire.

K i 1 d e: Statens naturskadefond, 1983.
Source: National Fund for Natural Disaster Assistance, 1983.
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5.6.3. Erstatninger fra forsikringsselskapene 

Erstatninger for naturskader på ting som kan

brannforsikres, utbetales av forsikringsselska-

pene. Tabell 5.8 viser en oversikt over slike

skader for 1982. Tabellen viser skadetakster, men

for de skader som er oppgjort er tallet den utbe-

talte erstatning.

Denne tabellen viser også at Nord-Trøndelag

og spesielt Nordland var utsatt i 1982. Dette

skyldes for Nordland hovedsakelig kraftige stor-

mer, som rammet enkelte områder svært hardt. Det

bør imidlertid bemerkes at skadetakstene for na-

turskader som kan brannforsikres (tabell 5.8),

ligger langt høyere enn takstene for skader som

ikke kan brannforsikres (tabell 5.7).

5.6.4. Skred 

Ulike typer skred påfører skader på mennes-

ker, vegetasjon, hus, veger osv. Skredfare fører

mange steder til kostbare sikringsanlegg og hind-

rer bruken av vesentlige arealer, særlig på Vest-

landet og i Nord-Norge.

Figur 5.17 viser antall omkomne i skredulyk-

ker 1871 - 1980.

I perioden 1871 - 1980 omkom mer enn 1 500

personer ved jord-, stein- og snøskred i Norge.

Spesielt når skredet går ut i en sjø eller en

fjord kan skadene bli store på grunn av flodbøl-

ger. Dette var tilfelle ved de store ulykkene i

Loen og Tafjord.

Tabell 	 5.8. 	 Naturskader. 	 Skadetakster ) etter skadeårsak og skadeobjekt. 	 1982.
Natural 	 disasters. 	 Damage valuations 1 by cause and type of damage.
1 000 kroner

Fylke. 	 1 000 kr
1982. 	 County.

Type skade
Fylke Skadeårsak Cause of damage Type of damage
County I 	 alt Skred 	 Storm 	 Flom Stormflo Bolig Landbruk 	 Annet

Total Avalanches 	 Storm 	 Flood Storm- Dwel- Agri-	 Other
flooding ling cultural

I 	 al t 2 	Total 2 	 83 476 7 612 	 59 925 	 13 706 2 233 24 961 18 727 	 39 788

Østfold 	 4 186 4 	 2 505 51 1 626 414 332 	 3 439
Akershus 	 1 070 0 613 414 43 524 90 455
Oslo 	 681 10 344 320 7 426 0 255
Hedmark 	 308 15 283 10 0 91 31 186
Oppland 	 395 110 250 32 3 79 258 58
Buskerud 	 446 2 369 74 1 104 171 170
Vestfold 	 1 474 42 	 1 399 0 33 385 14 	 1 075
Telemark 	 1 341 1 031 209 37 64 860 112 369
Aust-Agder 	 261 8 211 2 40 160 10 91
Vest-Agder 	 950 250 502 127 71 305 17 627
Rogaland 	 1 836 0 	 1 206 525 105 763 312 760
Hordal and 	 3 065 1 	 101 	 1 839 118 7 1 628 488 948
Sogn og Fjordane 	 2 189 98 	 1 076 	 1 015 0 275 419 	 1 495
Møre og Romsdal 	 5 698 4 089 	 1 007 542 60 703 2 286 	 2 709
Sør-Trøndelag 	 2 269 5 	 1 481 783 0 487 310 	 1 472
Nord-Trøndelag 	 12 570 185 	 5 134 	 7 251 0 4 106 3 680 	 4 784
Nordland 	 37 496 152 	 36 007 	 1 186 151 11 284 9 565 	 16 647
Troms 	 5 047 320 	 3 977 727 23 1 451 550 	 3 046
Finnmark 	 2 013 191 	 1 329 493 0 815 82 	 1 115

Svalbard 	 73 0 73 0 0 0 0 73

Uspesifisert 	 109 0 109 0 0 97 0 12

1 Skadetakster for ting som kan brannforsikres. Erstatningsheløpet regnes for ferdig oppgjorte saker.
2 Tallene for fylkene er avrundet. Summen for fylkene vil derfor ikke nødvendigvis stemme med total-
tallet.
1 Damage valuations concerning objects of possible fire insurance. Amount of compensation being based
on closed damage valuation means.
2 The numbers are made even and thus the sum of the counties will not correspond with the total.

K i 1 d e: Norsk Naturskadepool, 1983. 	 Source: Norwegian Natural Disaster Pool, 1983.
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Tabell 5.10. Anslått bosetning på byggegrunn ut-
satt for skred. Antall og prosent
av folkemengde totalt. Fylke
Estimated number of inhabitants in
areas at risk for potential ava-
lanches. Number and per cent of
total population. County

Personer i skredut-
satt bebyggelse

Fylke 	 Persons in areas at
County 	 risk 

Antall 	 Prosent
Number 	 Per cent

I alt 	 Total 	  415 000 	 10

Østfold  	 32 000 	 14
Vestfold  	 20 000 	 11
Oslo  	 60 000 	 13
Akershus  	 57 000 	 16
Hedmark  	 18 000 	 10
Oppland  	 18 000 	 10
Buskerud  	 25 000 	 12
Telemark  	 21 000 	 13
Aust-Agder  	 8 000 	 9
Vest-Agder  	 8 000 	 6
Rogaland  	 15 000 	 5
Hordaland  	 39 000 	 10
Sogn og Fjordane  	 13 000 	 13
Møre og Romsdal  	 19 000 	 8
Sør-Trøndelag  	 26 000	 11
Nord-Trøndelag  	 10 000 	 8
Nordland  	 13 000 	 5
Troms  	 10 000 	 7
Finnmark  	 3 000 	 4

K i 1 d e: Norges geotekniske institutt, 1982.
Source: Norwegian Geotechnical Institute, 1982.

5.6.5. Avlingsskader 

Avlingsskadetrygd i jordbruket kan gis til

brukere som disponerer minst 10 dekar dyrket jord

og som har fått betydelige avlingsskader forårsa-

ket av klimatiske forhold som brukeren selv ikke

har vært herre over. Ordningen, som ble opprettet

i 1973, gir erstatning på grunnlag av de forskjel-

lige veksters areal i dekar, antatt avlingspro-

sent, vekttall for de enkelte vekster og et vur-

dert behov for erstatning i skadeområdet. Det

totale erstatningsbeløp ses dessuten i forhold til

de disponible fondsmidler.

Tabell 5.11 viser utbetalte erstatninger for

avlingsskader i perioden 1973 - 1981 (unntatt

1975). Tabellen viser store variasjoner mellom

år, og også mellom fylker. Dette skyldes vesent-

lig klimatiske endringer og forhold som man ikke

er forberedt på. Det høye erstatningsbeløpet i

1976 har særlig sammenheng med betydelige tørke-

skader over store deler av Østlandet og Sørlan-

det.

I 1981 ble det godkjent i alt 1 876 søknader

om avlingsskadetrygd. Disse brukene hadde 107 406

dekar dyrket areal.

Tabell 5.11. Erstatning for avlingsskader. 1973 - 1981 1. Fylke. 1 000 kr 	 Compensation for crop
damages. 1973 - 1981 1 . County. 1 000 kroner

Fylke
County

Utbetalt erstatning 	Compensation paid 

1973 1974 1976 	 1977 1978 1979 1980 1981

Hele landet 	 The whole country 	 6 648 17 470 83 065 	 1 394 7 776 50 621 10 539 22 354

Østfold 	 21 679 11 747 .' 1 	 27:;
Akershus 	 20 1 692 15 834 602
Hedmark 	 489 5 842 5 714 17 166 181 1 	 67C
Oppland 	 197 2 585 18 826 331 135 139 312
Buskerud 	 52 433 11 365 584 2 871
Vestfold 	 - 677 4 596 9 643
Telemark 	 11 805 6 479 5 3 88E
Aust-Agder 	 - 2 344 3 265 781 17E
Vest-Agder 	 - 1 667 4 188 154
Rogaland 	 40 - 484 4 553 75 42
Hordaland 	 5 - 15 027 2 362 452
Sogn og Fjordane 	 904 302 116 8 289 823
Møre og Romsdal 	 3 457 202 7E
Sør-Trøndelag 	 1 849 167 89 3 264 195 7E
Nord-Trøndelag 	 1 	 116 19 47 13 577 929 169
Nordland 	 1 	 177 93 80 1 588 4 791 182
Troms 	 765 102 308 148 4 408 57 126 61.?
Finnmark 	 7 372 89 990 2 231 716 162

1 Tall mangler for 1975.
1 Data lacking for 1975.

K i 1 d e: Styret for avlingsskadefondet. 	 Source: Annual report of the Crop Insurance Fund.
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5.7 VERNEDE OMRÅDER OG FOREKOMSTER

Arbeidet med opprettelse av naturvernområder

kom forholdsvis sent i gang i Norge. Grunnlaget

for en mer planmessig gjennomføring av naturvern-

arpeidet ble lagt i forbindelse med den nye natur-

vernloven av 1970 og opprettelsen av Miljøvernde-

partementet i 1972.

Viktige hendelser i naturvernarbeidet før

1970 - 1972 var:

- Den første naturverninspektørstillingen
ble besatt i 1960;

Norges første nasjonalpark, Rondane, ble
opprettet i 1962;

- Naturvernrådets "innstilling om landsplan
for natur og nasjonalparker i Norge" ble
fremlagt i 1964;

Arbeidet med landsplaner for myrreserva-
ter, fuglereservater osv. tok til i
Naturvernrådets regi;

- Grunnlaget for vern av områder på Sval-
bard ble utformet av Norsk Polarinstitutt
1967 - 1972;

- Den første kartleggingen av verneverdige
forekomster innen et enkelt fylke (Vest-
fold) ble gjennomført i 1968 - 1972;

- Alle fylker opprettet egne stillinger for
frilufts- og naturvernkonsulenter i 1970.

Naturvernloven gir det rettslige grunnlag

for ulike vernetiltak. 	 Formålsparagrafen sier

bl.a.: 	 "Naturen er en nasjonalverdi som må ver-

nes. Naturvern er å disponere naturressursene ut

fra hensynet til den nære samhørighet mellom men-

nesket og naturen, og til at naturens kvalitet

skal bevares for framtiden". Naturvernloven skil-

ler mellom ulike kategorier verneområder og fore-

komster:

(1) Nasjonalparker

(2) Landskapsvernområder

(3) Naturreservater

(4) Naturminner

Det som sterkest skiller disse kategoriene er

vernenivået, dvs. hva som kan tillates av f.eks.

Tabell 5.12. Vernede områder 1. januar 1983. Antall og areal. Fylke Protected areas 1 January
1983. Number and area. County

Fy ke
County

Areal
vernet Nasjonalparker 1
i alt National parks'
Area
pro-
tected, Antall
total 	 Number

Da

Landskap svernom-
råderl
	

reservater'
Natur-

Landscape protected
	

Nature
reserves 1areas

i 	Da
	

1 	 I
	

Da

31 	 1 461 883 	 444 	 509 735

Adm. fredet
naturreservater
Protected admi-
nistrationally

I 	 Da

53 	 110 344I alt 	 Total 	 11 694 962 	 15 	 9 613 000

Areal 	 Antall
Area 

Da
Decare

Areal 	 Antall 	 Areal 	 Antall 	 Areal

Østfold  	 31 817 	 - 	 -
Akershus  	 86 686 	 - 	 -
Os'o  	 1 041 	 -	 -
Hedmark  	 528 005 	 3 	 269 000
Oppland  	 874 159 	 4 	 831 000
Buskerud 	  1 029 003 	 1 	 843 000
Vestfold  	 21 804
Telemark 	  1 082 497 	 1 	 770 000
Aust-Agder  	 9 791
Vest-Agder  	 12 536 	 - 	 -
Rogaland  	 20 787 	 - 	 -
Hordaland 	  2 206 452 	 1	 1 817 000
Sogn og Fjordane 1 209 320 	 1 	 904 000
Møre og Romsdal 	 74 500 	 - 	 -
W-Trøndelag . 	 517 991 	 2 	 387 000
No-d-Trøndelag 	 587 396 	 2 	 555 000
No-dland  	 915 311 	 2 	 879 000
Troms  	 909 463 	 2 	 809 000
Finnmark 	  1 576 403 	 3 	 1 549 000

1 	 140 	 39
1 	 5 000 	 57
- 2
1 	 46 000 	 25
1 	 20 000 	 12
3 	 172 715 	 13
5 	 2 736 	 55
2 	 306 560 	 49
- 47
2 	 650 	 68
2 	 16 782 	 38
3 	 387 525 	 1
3 	 305 020 	 2
2 	 74 000 	 -
7 	 82 755 	 7
- - 	 13
- - 	 8
1 	 42 000 	 6
- - 	 4

31 077
74 675

316
148 789
11 159
4 418

18 987
5 877
8 836

11 846
4 005

2
300

44 481
29 850
29 652
58 425
27 040

1 	 600
3 	 7 011
1 	 725
8 	 64 216
4 	 12 000
2 	 8 870
1 	 81
1 	 60
2 	 955
1 	 40

2 	 1 925

1 	 500
3 	 3 755
9 	 2 546
8 	 6 659
2 	 38
4 	 363

1 Nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater kan ha areal i flere fylker, totalantall vil
derfor være lavere enn sum av fylkene tilsier.
1 National parks, landscape protected areas and nature reserves are located in several counties, thus
to -,al number will be lower than the sum in the counties.

Source: Ministry of Environment, 1983K i l d e: Miljoverndepartementet, 1983



Tabell 5.13. Vernede områder i Finland, Island, Norge og Sverige. 1975 - 1981 1. Antall og areal
Protected areas in Finland, Iceland, Norway and Sweden. 1975 - 1981 1 . Number
and area

Land
Country

Ar
Year

Nasjonalparker
National parks 

Antall 	 Areal
Number	 Area 

I
Hektar
Hectare)

Naturreservater
Nature reserves 
Antall 	 Areal

Øvrige
naturvernområder

Others 
Antall 	 Areaf-      

I Hektar I 1 Hek ta r

Finland Finland 1975 9 236 968 242 164 744 746 270 412
1976 9 236 968 243 164 950 766 272 460
1977 9 236 968 243 164 950 791 272 630
1978 9 236 968 240 165 708 801 284 735
1979 9 236 968 239 165 334 822 292 809
1980 9 236 968 239 165 334 847 323 3S2
1981 9 236 968 239 165 334 895 324 465

Island Iceland 1975 4 637 700 13 105 804 21 54 359
1976 4 637 700 13 105 804 21 54 359
1977 4 637 700 18 141 124 22 54 369
1978 4 637 700 22 173 091 23 65 751
1979 4 477 900 25 220 287 23 65 751
1980 •• •• •• •• •• ..
1981 4 507 900 27 256 861 29 65 2C8

Norge Norway 1975 13 504 300 109 27 547 297 24 212
1976 13 504 300 115 29 997 298 24 212
1977 13 504 300 131 35 281 305 35 8S0
1978 13 504 300 238 38 597 314 43 42 5
1979 13 504 300 243 80 343 316 43 425
1980 14 618 400 353 81 585 325 ^4 1 :0
1981 15 961 300 391 46 142 362 146 OfO

Sverige Sweden 1975 16 617 754 799 265 837 •• ••
1976 16 617 754 864 756 477 .. ..

1977 16 617 754 916 759 757 •• ••
1978 16 617 754 955 804 153 1 787 406 17:3
1979 lb 617 754 1 007 810 985 1 835 417 0E1
1980 16 617 754 1 044 818 210 1 830 413 8t1
1981 lb 617 754 1 083 846 093 1 846 406 949

1 Tallene gjelder for 31. desember 1981.
1 Referring to 31 December 1981.

K i 1 d e: Nordisk statistisk årskok. 	 Source: Nordic Statistical Yearbook.

grunnutnytting og bruk av området. Nasjonalpar-

kene har oftest et mildt regelverk av hensyn til

ferdsel og tradisjonelle bruksrettigheter. Land-

skapsvernområdene har de minst restriktive be-

stemmelsene. Uaturreservater og naturminner har i

prinsippet det strengeste vern.

Naturvernloven gir i tillegg anledning til

fredning og vern av plantearter eller plantesam-

funn i hele landet eller innenfor enkelte områder.

Misteltein og sibirstjerne er fredet i hele lan-

det. Dyrearter og dyresamfunn kan fredes etter

naturvernloven. Sestemnelsen vil imidlertid bli

lite brukt, idet den nye viltloven freder alle

arter med mindre de er spesielt nevnt i egne lover

eller vedtak (se kapittel 9 om dyreliv).

Administrativt vern er ikke hjemlet i na .;ur-

vernloven. Administrativt vern av forekomster og

områder kan komme i stand på statens grunn vell at

den institusjon som har råderetten over velkommen-

de område, gjbr vedtak om vern (oftest Direkt)ra-

tet for statens skoger). Vernet kan oppheves

gjennom vedtak av same institusjon.

Tabell 5.12 viser oversikt over verfede

områder 1.januar 1983, antall og areal fordel: og

fylker.

Tabell 5.13 viser vernede områder i de bor-

diske land, 1975 - 1981. 	 Tabellen viser at

Sverige har flest naturvernområder. Tallen( er

imidlertid ikke alltid sammenlignbare oga. ulik

bruk av definisjoner på de ulike typer verneom-

råder i landene.
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FIGUR 5.18 VERNET AREAL I PROSENT AV TOTALT LANDAREAL,
31/12 1981. NORDISKE LAND PROTECTED AREAS IN
PER CENT OF TOTAL LAND AREA, 31/12 1981.
NORDIC COUNTRIES

K i Ide : Nordisk Statistisk Årbok.

Source: Nordic Statistical Yearbook.

FIGUR 5.19 UTBETALING AV ERSTATNING FRA DET OFFENT-
LIGE TIL PRIVATE PARTER SOM ER BERØRT AV
OMRÅDEFREDNING ETTER NATURVERNLOVEN.
MILL. KRONER.1972-1982 COMPENSATION TO PRI-
VATE OWNERS FOR PROTECTION OF AREAS RE-
FERRING THE ACT OF NATURE PROTECTION.
MILL. KRONES. 1972-1982

1) Inkl. renter.
1) Rents included

K ilde : Miljøverndepartementet 1983
Source : Ministry of Environment, 1983

Figur 5.18 viser vernet areal i prosent av

totalt landareal i de nordiske land . Tall for

Svalbard er presentert separat under punkt 5.7.5.

Arealet av naturreservater i Norge for 1981

er ikke sammenlignbart med tidligere år. Dette

skyldes at tallene for sjøfuglreservater fram til

1981 inkluderer saltvannsarealet rundt eller i

tiknytning til reservatene. Fra og med 31. de-
semer 1981 omfatter arealet kun selve landarealet

for sjøfuglreservatene.

Figur 5.19 viser utbetaling av erstatning

fra det offentlige til private parter som er be-

rørt av områdefredning etter naturvernloven 1972 -

198?. Dette utgjør erstatning både ved minnelige

foriandlinger og ved rettslige skjønn'.

'Tallene bør leses i sammenheng med fremstillingen
av departementets praktisering av gjeldende regler
i naturvernloven.

5.7.1. Nasjonalparker 

Nasjonalpark er en verneform som blir brukt

for å sikre større områder som i hovedsak er

urørt, eller som særmerker seg ved sin egenart

eller ved å være spesielt vakre. Naturmiljøet og

landskapet i nasjonalparkene med planter, dyreliv,

natur- og kulturminner skal vernes mot utbygging,

anlegg, forurensninger og andre inngrep. Jakt og

fiske er imidlertid tillatt i nasjonalparkene.

Figur 5.20 viser utviklingen i arealet av

nasjonalparker i Norge, 1962 - 1983. Figur 5.21

viser lokaliseringen og arealet av nasjonalpar-

kene. I tillegg til de opprettede parkene er

deler av Saltfjellet foreslått vernet som na-

sjonalpark.

(Tabell 5.12 viser fylkesvis fordeling av

arealet i nasjonalparkene.)
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I utgangspunktet kan bare grunn eid av sta-

ten bli lagt ut som nasjonalpark - i motsetning

til for de andre verneformene. Dette prinsippet

er imidlertid fraveket på Hardangervidda, hvor en

del av arealet er privateid. Det har dermed opp-

stått konflikter mellom grunneiere/brukere og

staten i forbindelse med bruksrettigheter og ut-

nytting av disse områdene.

Naturvernloven gir anledning til å regulere

ferdselen innenfor nærmere avgrensede områder i

nasjonalparkene når hensynet til naturmiljøet,

plante- eller dyrelivet eller geologiske forekoms-

ter taler for det (endring mai 1981).

Tabell 5.14 viser arealbruk i prosent i

nasjonalparkene i forhold til i Norge totalt

(utenom Svalbard). Nærmere 80 prosent av arealet

i nasjonalparkene er åpen fastmark, lavproduktivt

areal og ferskvann. For Norge er dette tallet

drøyt 50 prosent. Nasjonalparkene har ikke bebygd

areal eller jordbruksareal, og det er lite produk-

tiv skog i forhold til landet ellers. Se også

kapittel 8.4 om skog.

FIGUR 520 UTVIKLING I AREAL AV NASJONALPARKER I
NORGE, 1962-1983
NATIONAL PARKS IN NORWAY, 1962-1983

Kilde :Miljøverndepartementet.
Source: Ministry of Environment.

Tabell 5.14. Arealbruk i Norge og i nasjonal-
parkene. Prosent. 1982 	 Land use
in Norway and in the national parks.
Per cent. 	 1982

Hovedgrupper
Main land use

Norge
Norway

HasjonaIT
parkene
Nati ona'l
parks

I 	 alt 	 Total 	 100,0 100

Bebygd areal 	 Built-up land . 1,1 -	 4
Jordbruksareal 	 Agricultural 3,6 -

Skogareal 	 Forest 	 36,8 101
Myr og våtmark 	 Bogs and wet-
land 	 6,3 11
Apen fastmark 	 Open land
with vegetation cover 	 30,6 53
Lavproduktivt areal 	 Low
productive land 	 16,2 16
Ferskvann 	 Fresh water 	 5,4 10

1 Produktiv skog utgjør 2 prosent.
1 Productive forest comprises 2 per cent.

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap.
Source: Unit of Resource Accounting.

5.7.2. Landskapsvernområder 

Landskapsvernområder er en verneform som

blir brukt for å bevare landskap som blir betegnet

som egenartet eller spesielt vakkert. Kulturland-

skap kan også bli lagt ut til landskapsvernområde.

Det er ikke knyttet betingelser til denne verne-

formen - landskapsvernområder blir gjerne

opprettet i tilfeller der formålet med vernet ikke

krever strenge vernebestemmelser.

Tiltak som vesentlig kan endre landskapets

art eller karakter i landskapsvernområdene skal

ikke bli iverksatt. Det kan imidlertid være nød-

vendig med tiltak for å bevare en kulturpåvirk-

ning, dette vil si at man må drive skjøtsel av

området.

For å verne områder som ikke oppfyller kra-

vet til status som nasjonalpark er 7 landske . ps-

vernområder knyttet til nasjonalparkene, 5 1
skapsvernområder er knyttet til reservater og 6

til andre verneformer. 	 Landskapsvernområdene

fungerer dermed som en buffersone omkring omr e der

med strengere vern. Verneformen kan i tillegg bli

brukt for å verne natur og kultur under ett.

Figur 5.21 viser lokalisering av landskgps-

vernområder - både i tilknytning til nasjonalpar-

ker og separate områder. I tabell 5.12 er det

vist antall og areal av landskapsvernområdene,

1983.
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o Nasjonalpark
National park

1. Øvre Pasvik 	 63
2. Stabbursdalen 	 96
3. Ånderdalen 	 68
4. Øvre Dividal 	 741
5. Rago 	 167
6. Børgefjell 	 1087
7. Gressåmoen 	 180
8. Femundsmarka .. 386
9. Gutulia 	 19

10. Dovrefjell 	 265
11. Rondane 	 572
12. Ormtjernkampen . 9
13. Øvre Anarjåkka , . 1390
14. Jotunheimen 	 1140
15. Hardangervidda 	 3430

Foreslått nasjonalpark:
Proposed national park:
Saltfjellet

Landskapsvernområde i
tilknytning til nasjonal-
park Landscape protec-
ted areas connected to
national parks

Øvrige landskapsvernom-
• råder Other landscape

protected areas
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FIGUR 5.21 NASJONALPARKER OG LOKALISERING AV LAND-
SKAPSVERNOMRÅDER, 1983 NATIONAL PARKS
AND LOCATION OF LANSCAPÉ PROTECTED AREAS,
1983

K I d e : Miljøverndepartementet
Source : Ministry of Environment

5.7.3. Naturreservater 

Naturreservater er områder som enten har

urørt eller tilnærmet urørt natur, eller de utgjør

en spesiell naturtype, som har særskilt vitenska-

1 St.meld. nr. 68 (1980 - 1981).

pelig eller pedagogisk betydning. Området kan

bli totalfredet eller fredet for bestemte formål,

som f.eks. skogreservat, myrreservat, fuglereser-

vat eller liknende. Tabell 5.15 viser fylkesvis

fordeling av antall og areal av de forskjellige

typer naturreservater, 1983. Se også punkt 8.4 om

skog.

I naturreservatene kan det bl.a. bli lagt

restriksjoner på utnyttelse og ferdsel. Videre

kan enkelte reservater ha en slik karakter at

skjøtsel av området er nødvendig for å beholde

særpreget, f.eks. ved å opprettholde beiting eller

drive plukkhogst av bartrær i edellauvskogreserva-

tene.

Restriksjoner på ferdsel har skapt problemer

bl.a. i Oslofjorden. Viktige hekkeområder for

sjøfugl har totalt ferdselsforbud i hekketiden.

Et annet konfliktområde er Nordre øyeren. Her er

det lagt restriksjoner på jaktutøvelse, for å

redusere presset på de vannfuglartene som tåler

liten belastning.

Fylkesvise verneplaner 

I 1968 ble det satt i gang et prøveprosjekt

for å registrere verneverdige naturområder i Vest-

fold fylke. Dette opplegget har vært modell for

arbeidet med utarbeiding av fylkesvise vernepla-

ner. Hver enkelt verneplan behandler en bestemt

naturtype (f.eks. én verneplan for edellauvskog).

Tabell 5.16 viser status i fylkenes verne-

planarbeid pr. 1. januar 1983. Planene gjelder

vern av forekomsten for hele fylket og datoene

tidspunktet for godkjenning.

Miljøverndepartementet vil fortsatt gi ar-

beidet med fylkesvise verneplaner for myr, våtmar-
ker og edellauvskog høy prioritet, samtidig som de

ønsker å utvide omfanget av arbeidet med fylkes-

vise verneplaner. Det er allerede satt i gang

arbeid med forberedelse av verneplaner for f.eks.

kvartærgeologiske forekomster, spesielle minera-

ler, fossiler, innsjøer, fuglefjell osv. 1 . Tabell

5.16 viser i tillegg areal av områder foreslått

vernet i fylkesmennenes utkast til verneplaner.

Verneplanene er sendt på høring til grunneiere og

berørte instanser pr. 1. januar 1983. På bakgrunn

av høringen blir det foretatt eventuelle endringer

før endelig verneplan for fylket foreligger. For

enkelte fylker som ikke har areal i verneforslag

(det vil si O i kolonnen), kan arbeid med utarbei-

ding av verneplaner likevel pågå. Endelig verne-

planutkast foreligger imidlertid ikke.
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Hordaland 	
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag 	
Nord-Trøndelag 	
Nordland 	
Troms 	
Finnmark 	
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Tabell 5.15. Naturreservater i Norge 1. januar 1983. Antall og areal, etter type reservat. Fylke
Nature reserves in Norway 1 January 1983. Number and area, by type of reserve. County

Edellauvskog 	 Barskog 	 Uspe-
Fylke	 I alt 	 Broadleaved 	 Conifer 	 Myr 	 Våtmark 	 Sjøfugl 	 sifisert
County 	 Total 	 forest 	 forest 	 Bog 	 Wetland 	 Seabird  Unspecified

	Antall Areal 	 An- 	 Areal An- Areal An- 	 Areal An- 	 Areal 	 An- 	 Areal An- 	 Areal
	Number Area	 tall 	 tall 	 tall 	 tall 	 tall 	 tall 

I (ek) r l	(Da)	 I1 Da^ 	 I Da I 	 I Da 	I	 Da 	 I 	 I 
Da
	I	 l 

Da

Decare
(Da)

I alt 	 Total 	 444 509 735

Østfold  	 39 	 31 077

Akershus 	 57 	 74 675
Oslo  	 2 	 316
Hedmark  	 25 	 148 789
Oppland  	 12 	 11 159
Buskerud  	 13 	 4 418
Vestfold  	 55 	 18 987
Telemark  	 49	 5 877
Aust-Agder  	 47	 8 836
Vest-Agder  	 68 	 11 846
Rogaland  	 38 	 4 005
Hordaland  	 1 	 2
Sogn og
Fjordane  	 2 	 300
Møre og
Romsdal  	 - 	 -
Sør-Trøndelag 	 7 	 44 481
Nord-Trøndelag 	 13 	 29 850
Nordland  	 8 	 29 652
Troms  	 6 	 58 425
Finnmark  	 4 	 27 040

103 16 399 21 5 988 	 70 81 805 46 267 591 182 75 592

8 405 2 520	 15 6 315 3 19 770 11 4 067

13 1 373 5 1 050 	 20 8 795 1 62 600 17 362
- - - - 	 1 300 - - 1 16
1 70 2 4 	 2 2 915 18 140 900 - -
8 154 2 2 555	 - - 2 8 450 - -
1 195 2 310 	 2 800 1 1 145 4 170

13 1 352 - - 	 11 1 095 10 12 351 20 3 979
15 1 918 2 398 	 3 905 1 1 165 27 1 481
12 1 095 2 275 	 - - 6 5 145 27 2 321
21 2 289 - - 	 13 4 180 - - 32 5 346
- - 1 265 	 - - 1 740 36 3 000
- - - - 	 - - - - - -

- - 1 50 	 - -

- - - 	 - - -
- - 2 561 	 1 40 000 - 1 ..

11 7 384 - - 	 - - - - 1 21 000
1 14 - - 	 1 4 600 1 13 000 3 11 510
- - - 	 - - 2 2 325 1 21 300
- - - - 	 1 12 000 - 1 1 040

Kilde: Miljøverndepartementet, 1983. 	 Source: Ministry of Environment, 1983.

Tabell 5.16. Vedtatte verneplaner og planutkast, etter vernetyper. Areal av verneforslag. 1. februar
1983. Fylke 	 Approved plans and proposals of protection, by type of protections.
1 February 1983. County

Areal av
Edellauv- 	 vernefor -
skog 	 Geo- slag, dekar

Fylke 	 Myr 	 Broad- 	 Våtmark 	 Sjøfugl logi Area of
County 	 Bog 	 leaved 	 Wetland 	 Seabird Geo- proposed

forest 	 logy protection,
decare

r Dato gir tidspunkt for godkjenning. 	 X Verneplan ikke interessant. 	 V Verneplanutkast foreligger.
1 Dates of approval. 	 X Plan of no interest. 	 V Plan proposal exists.

K i 1 d e: Miljøverndepartementet. Source: Ministry of Environment.



Nordvest -Spitsbergen
nasjonalpark

Nordaust-Svalbard
naturreservat

Forlandet
nasjonalpark

Søraust-Svalbard
naturreservat

Sør -Spitsbergen
nasjonalpark

Nasjonalparker, naturreservater National parks, nature
reserves
Plantefredningsområder Protected areas for spieces of
	  plants• Fuglereservater Bird reserves
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5.7.4. Naturminner 

Naturminner er enkeltstående geologiske,

bctaniske og zoologiske forekomster som er vernet.

Det omkringliggende areal kan bare bli vernet når

dette er nØdvendig for å oppnå et effektivt vern

av forekomsten. Arealet for naturminnene i seg

selv er derfor beskjedent.

Tabell 5.17 viser fylkesvis fordeling av

antall naturminner, samt plante- og dyrelivsfred-

ninger, 1983.

5.7.5. Vernede områder på Svalbard 

Naturvernloven er ikke gjort gjeldende på

Svalbard. Forvaltning av natur og fauna skjer her

etter forskrifter hjemlet i Svalbardloven av

1925.

I 1973 ble det opprettet 3 nasjonalparker, 2

store naturreservater og 15 fuglereservater på

Svalbard. Figur 5.22 viser vernede områder på

Svalbard 1982.

For nasjonalparkene og naturreservatene

orrfatter fredningene stort sett kystfarvannet ut

til territorialgrensen. For fuglereservatene

gjelder fredningen ut til 300 meter fra land.

FIGUR 5.22 VERNEDE OMRÅDER PÅ SVALBARD, 1982
PROTECTED AREAS ON SVALBARD, 1982

Kilde: Miljøverndepartementet
Source : Ministry of Environment.

Tabell 5.17. Naturminner og plante- og dyrelivsfredninger pr. 1. januar 1983. Fylke. Antall
National relics, monuments, etc. and protected spieces of plants and birds. 1 January
1983. County. Number

Fylke
County

I 	 alt
Total

I	 al t 	 Total 	 295

Østfold 	 11
Akershus og Oslo 	 45
Hedmark 	 7
Oppland 	 9
Buskerud 	 12
Vestfold 	 31
Telemark 	 16
Aust-Agder 	 2
Vest-Agder 	 5
Rogaland 	 27
Hordaland 	 56
Sogn og Fjordane 	 24
More og Romsdal 	 12
S4 r-TrØndel ag 	 9
Nc , rd-TrOndelag 	 4
Nordland 	 17
Troms 	 3
Finnmark 	 5

Natur -

minner
National
relics,
etc.

231

10
41

6
7

10
22
15

1
4

14
53
18

5
5
2

15
2
1

Plante- og
Plantefred- 	 Fuglefred- 	 dyrelivsfred-
ningsområde 	 ningsområde vinger
Area of pro- 	 Bird sanc- 	 Protected
tected plant 	 tuary 	 spieces of
spieces 	 plants and

birds

1
	

12 	 51

1
4

- 1
- 2

2
1 8

1
1
1

7 	 6
3
6

4 	 3
1
	

3
2

- 2
- i

4

K i 1 d e: MiljØverndepartementet. 	 Source: Ministry of Environment.
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Dette skyldes at produksjonen av næring i kystso-

nene er det viktigste grunnlaget for det høyere

dyreliv (se kapittel 9.10, Dyreliv på Svalbard).

Tabell 5.18 viser arealet av naturfredningsområ-

dene på Svalbard i prosent av totalarealet. Ta-

bellen viser at hele 56,3 prosent av arealet er

vernet.

Tabell 5.18. Vernede områder på Svalbard 1982.
Areal og prosent vernet av totalt
areal Protected areas, Svalbard,
1982. Area and per cent protected
of total area

Prosent
vernet

Areal av totalt
Verneområde
	

km 2 	areal
Protected area
	

Area
	

Per cent
km 2 protected

of total
area

Vernet i 	 alt 	 Protected, 	 total 34 910 56,3

Sør-Spitsbergen nasjonalpark 	 5 300 8,5
Prins Karls Forland nasjonal-
park 	 640 1,0
Nordvest-Spitsbergen nasjonal-
park 	 3 560 5,7
Søraust-Svalbard naturreservat 6 380 10,3
Nordaust-Svalbard naturreservat 19 030 30,7

K i 1 d e: Miljøverndepartementet.
Source: The Ministry of Environment.

FIGUR 523 VEKST I BEBYGD AREAL. TETTSTEDER ETTER
ANTALL INNBYGGERE. PROSENT. 1955-1965 OG
1965-1975 INCREMENT OF BUILT—UP LAND. UR-

BAN SETTLEMENTS BY NUMBER OF INHABITANTS.

PER CENT. 1955-1965 AND 1965-1975

I

Antall innbyggere 1970 Number of inhabitants 1970

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap, 1982.
Source : Unit of Resource Accounting, 1982.

1 Utført av Gruppe for ressursregnskap.
2 Folke- og boligtellingene.

5.8 AREALBRUK I TETTSTEDER

Dette kapitlet bygger på resultater fra en

undersøkelse ) av arealbruk i alle norske tettste-

der med minst 1 000 bosatte (i 1960 eller 1970).

Undersøkelsen er basert på registrering av areal-

bruk i utvalgte punkter på flybilder. Det er

brukt flybilder fra 1955, 1965 og 1975.

5.8.1. Arealbruksutvikling 1955 - 1975 

Undersøkelsen dekker et tidsrom med sterk

tettstedsvekst. Tallet på bosatte i tettstedene

økte med knapt 70 prosent i perioden 1950 - 1980 2 .

I løpet av denne tiden har boligstandarden blitt

vesentlig bedret, befolkningsstrukturen er endret

og det har vært en omfattende utbygging av ne-

ringsliv og servicetilbud. Dette har samlet ført

til større relativ arealtilvekst enn befolknings-

vekst i tettstedene.
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Tabell 	 5.19. 	 Arealbruk i 	 tettsteder'. 	 Hele landet. 	 1955, 	 1965 og 1975 2
ments'. 	 The whole country. 	 1955, 	 1965 and 1975 2

Land-use in urban settle-

Arealbruk 	 Land-use 1955 	 1965 	 1975 1955 	 1965 	 1975
Hektar 	 Hectare r Prosent 	 Per cent

I 	alt 	Total 	 165 520 165 520 165 520

Bebygd areal 	 Built-up land 	 49 133 66 075 86 914 100,0 100,0 100,0
tolig 	 Residential 	 26 667 37 157 49 384 54,3 56,2 56,8
Industri og lager 	 Manufacturing and storehouses 4 789 6 371 8 718 9,7 9,6 10,0
Eergverk 	 Mining 	 664 1 050 1 332 1,4 1,6 1,5
Forretnings- og sentrumsareal 	 Commercial and
administration 	 1 589 2 099 2 648 3,2 3,2 3,0
Institusjon 	 Institutions 	 2 477 3 356 4 573 5,0 5,1 5,3
Offentlig park, kirkegård og idrettsanlegg
Public parks, cemeteries and sports installations 2 382 2 946 3 686 4,8 4,5 4,2
Trafikkareal 	 og tekniske anlegg 	 Transportations
end technical 	 constructions 	 10 565 13 096 16 573 21,5 19,8 19,1

Ubebygd areal 	 Unbuilt land 	 116 387 99 445 78 606 100,0 100,0 100,0
Mordbruk 	 Agriculture 	 41 940 32 910 22 880 36,0 33,1 29,1
Skog 	 Forest 	 43 592 37 919 28 939 37,5 38,1 36,8
Restareal 	 Other land-use 	 19 486 17 864 16 745 16,7 18,0 21,3
Vane	 Water 	 11 369 10 752 10 042 9,8 10,8 12,8

1 Tettsteder med minst 1 000 innbyggere i 1960 eller 1970. 2 For mer detaljerte oppgaver over areal-
bruk henvises til kilden.
1 Urban settlements with 1 000 inhabitants or more in 1960 or 1970. 2 More detailed figures for land-
use can be obtained at the source.

K - 1 d e: 	 Gruppe for ressursregnskap. Source: Unit of Resource Accounting.

Tabell 5.19 gir en samlet oversikt over

arealbruken i tettsteder i 1955, 1965 og 1975.

Tettstedene er avgrenset etter bebyggelsens utst-

rekning i 1975, derfor er totalarealet det samme

for alle registreringsårene.

For tettstedene under ett økte bebygd areal

mec 34 prosent i perioden 1955 - 1965 og med 32

prosent i perioden 1965 - 1975. Figur 5.23 viser

vekst i bebygd areal i forskjellige størrelses-

grupper av tettsteder (etter antall bosatte i

1970). Perioden 1955 - 1965 var preget av like

stor prosentvis vekst i de forskjellige størrel-

sesgruppene, unntatt for de største tettstedene

som hadde noe mindre økning enn de øvrige. Perio-

der 1965 - 1975 var derimot preget av avtagende

prosentvis vekst med økende tettstedsstørrelse.

Samlet viser figuren en økning av de små tettste-

denes andel av den totale tettstedsutbyggingen. I

absolutte tall var det i begge periodene tettste-

der med 10 000 innbyggere eller mer (i 1970) som

hadde størst tilvekst. Deres andel av den totale

Økningen av bebygd areal var 60 prosent i første

periode og 55 prosent i andre periode.

Gruppe for ressursregnskap.

Forholdet mellom de forskjellige typene

bebygd areal har i hovedsak endret seg lite i

løpet av de to periodene (tabell 5.19). Vel halv-

parten er boligareal, on lag en femtedel er tra-

fikkareal, mens resten brukes til industri, for-

retninger, skoler, sykehus osv. Undersøkelsen

viser likevel at det har skjedd betydningsfulle

endringer i tettstedsmiljøet'. En av de arealmes-

sige konsekvensene av omleggingen av trafikkmøns-

teret i perioden 1955 - 1975,var at jernbaneareal

hadde minst prosentvis vekst. Dette skyldes

at utbyggingen av linjenett og stasjoner nærmest

har opphørt. Derimot var veksten i parkerings-

areal relativt sett flere ganger større enn for

noen av de øvrige kategoriene bebygd areal.

5.8.2. Tettstedsvekst på jordbruksareal 

Mange av tettstedene har vokst fram i jord-

bruksområder. Mye dyrket mark har derfor gjennom

årene blitt tatt i bruk til utbygging. I tillegg

har jordbruksareal blitt liggende inneklemt mellom

tettbebyggelsene (tabell 5.19).



Arealbruk for utbygging
Land-use before development

Jordbruk 	 Restareal
Agriculture 

Av dette
full-

I alt 	 dyrket 	 I alt
Total I alt mark

Of which
fully
cultiva-
ted land

Other land-use 
Av dette tidligere

jordbruksareal 	 Av dette
Of which 	 tidli-

previous agriculture  gere 	 Skog	 Vann
skog 	 Forest Water

I alt Av dette Of which
fulldyrket previous
mark forest

90

Tabell 5.20 viser areal som er tatt i bruk

til tettstedsutbygging i perioden 1955 - 1965 og

perioden 1965 - 1975. Jordbruksareal omfatter her

foruten dyrket mark og beite, også gårdstun med

driftsbygninger og våningshus, oppkjørsel, hage

mv. Restareal er unyttet areal som ikke er skog-

bevokst.

Av tabellen fremgår det at forbruket av

jordbruksareal til tettstedsutbygging relativt

sett har avtatt i løpet av undersøkelsesperioden.

Til gjengjeld har det gått med mer skog, spesielt

til nye boligfelt. Av jordbruksarealet som ble

bygd ned i de to periodene, var mesteparten full-

dyrket.

Figur 5.24 viser hvor stor del av tettsteds-

utbyggingen i hvert fylke som skjedde på jord-

bruksareal i perioden 1965 - 1975. I absolutte

tall var det Akerhus/Oslo, Rogaland og Sør-Trønde-

lag som hadde størst avgang av jordbruksareal til

tettstedsutbygging i denne perioden. Til sammen

utgjorde avgangen i disse fylkene nesten halvpar-

ten av landets totale avgang. I forhold til tett-

stedsutbygging i alt innenfor fylket, var imidler-

tid forbruket av jordbruksareal i Akershus/Oslo

omtrent det samme som landsgjennomsnittet. Agder-

fylkene, Troms og Finnmark hadde relativt sett

minst nedbygging, mens forbruket var størst i

Rogaland og Sør-Trøndelag. I Rogaland utgjorde

imidlertid fulldyrket areal en liten andel. Trøn-

delagsfylkene hadde mest nedbygging av fulldyrket

areal.

For å få et fullstendig bilde av tapet av

jordbruksareal, må en også ta hensyn til dyrket

mark, som før utbyggingen hadde ligget unyttet så

lenge at det hadde mistet karakter av jordbruks-

areal. Slike arealer er vanligvis klassifisert

som restareal i undersøkelsen. Hele 28 prosent av

restarealet som ble tatt i bruk til utbygging i

perioden 1965 - 1975, hadde i 1955 karakter av

jordbruksareal. I tabell 5.20 og figur 5.24 er

dette arealet angitt som tidligere jordbruksareal.

Andelen bygd på jordbruksareal i perioden 1965 -

1975 økte fra 32 til 39 prosent på landsbasis hvis

tidligere jordbruksareal regnes med. Figur 5.24

viser tillegget pr. fylke.

Tabell 5.20. Avgang av ubebygd areal ved tettstedsutbyggingl. Hele landet. 1955 - 1965 og 1965 -
1975. Hektar Urban expansion on unbuilt lands. The whole country. 1955 - 1965 and
1965 - 1975. Hectare

	

1955 - 1965  
	

17 322 6 294 	 5 035 4 779 	 • 	 . 	 5 785 464

	

1965 - 1975  
	

21 531 6 842 	 5 369 5 790 1 609 	 1 339
	

558 	 8 462 437

Tettsteder med minst 1 000 innbyggere i 1960 eller 1970.
Urban settlements with 1 000 inhabitants or more in 1960 or 1970.

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap. 	 Source: Unit of Resource Accounting.
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FIGUR 5.25 GRUNNUTNYTTELSE PÅ BEBYGD AREAL I TETT
-STEDER1 ). 1975. HELE LANDET. PROSENT

UTILIZATION OF BUILT-UP LAND IN URBAN
SETTLEMENTS 1), 1975. THE WHOLE COUNTRY.
PER CENT

1) Tettsteder med minst 1 000 innbyggere i 1960 eller 1970.
1) Urban settlements with 1 000 inhabitants or more in 1960 or 1970,

Kilde: Gruppe for ressursregnskap, 1982.
Source: Unit of Resource Accounting, 1982.

5.8.4. 	 Hvordan kan tettstedsutbygging på dyrket
jord unngås? 

Valg av utbyggingsmønster er avgjørende for

hvor stort omfanget av tettstedsutbygging på jord-

bruksareal skal bli i fremtiden. I de senere

årene har nedbygging av dyrket jord i stor grad

blitt unngått ved at nye utbyggingsfelt er lagt

til skogsområder, ofte i lang avstand fra eldre

tettbebyggelse (se kapittel 5.5.3). Dette uthyg-

gingsmønsteret har ført til dannelse av flere nye

tettsteder. I perioden 1970 - 1980 var det en

tilvekst på nesten 200 nye tettsteder, mot vel 50

i tiåret fØr (antall tettsteder 1980 var ca.

1 Folke- og boligtellingene, Engebretsen, 1982.

850) 1 . Nær 30 prosent av den totale veksten i

tettstedsbefolkningen i 1970-årene skyldes tilvek-

sten av nye tettsteder. Tilsvarende andel i 1960-

årene var under 10 prosent.

Dette utbyggingsmønsteret er i mange tilfel-

ler uheldig. Generelt vil mulighetene for effek-

tiv utnyttelse av kommunale grunnlagsinvesteringer

svekkes (vei, vann, kloakk, skolebygg osv.).

Utbyggingsmønsteret skaper dessuten mer trafikk på

grunn av lange avstander fra de nye boligfeltene

til arbeidsplasser, servicetilbud osv. Samtidig

blir det med en slik spredt utbyggingsform, nier

kostbart å gi befolkningen et tilfredsstillerde

kollektivtrafikktilbud. Ut fra slike vurderinger

vil utbygging i tilknytning til de gamle tettste-

dene være mest gunstig. Problemet er imidlertid

at mange av tettstedene er omgitt av jordbruks-

areal. En del bebyggelse grenser også opp riot

naturområder som er vernet mot utbygging (f.eks.

Oslomarka).

Innimellom bebyggelsen i tettstedene ligger

det store unyttede arealer. Disse arealene han

betraktes som mulig utbyggingsareal og er her kalt

utfyllingsarel. Utfyl1ingsarealet omfatter slog
og restareal, mens jordbruksarealet innimellom

bebyggelsen er holdt utenfor (se tabell 5.19).

De bebygde delene av tettstedene kan også

ofte utnyttes bedre, dvs. gjennom fortetting.

UndersØkelsen gir tall for fortettingsmulighetei' i

boligstrøk med småhusbebyggelse. Fortettingsarea-

let omfatter tomter på minimum 1 dekar som han

skilles ut fra store villahager og ubebygde tomter

i boligområdene.

Figur 5.26 viser fortettingsareal og utfyl -

lingsareal i tettstedene i hvert fylke i prosent

av boligarealet. Tallene gjelder situasjonen i

1975. Av figuren fremgår det at det er betyde lige
utbyggingsmuligheter innenfor tettstedsgrensene.

Det er imidlertid store variasjoner fra fylke til

fylke. Relativt sett har Vestfold, Rogaland og

Sør-Trøndelag minst fortettings- og utfyllings-

areal. Figuren kan overvurdere de reelle utbyg-

gingsmulighetene. Deler av utfyllingsarealet an

f.eks. være regulert til friareal. Fortetting i

villastrøk møter dessuten ofte motstand. Spesialt

har det vist seg vanskelig å gjennomføre fortet-

ting etter en samlet plan for et større område.

I kapittel 5.9 er det gitt en oversikt over
hvordan kommunene i en del fylker faktisk planleg-

ger utbyggingen fram mot 1990-årene,
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FIGUR 526 UTBYGGINGSAREAL I TETTSTEDER 1 ) I PROSENT AV BOLIGAREAL. FYLKE. 1975 UNBUILT NON -AGRICULTURAL AREA
WITHIN URBAN SETTLEMENTS 1) IN PER CENT OF RESIDENTIAL AREA. COUNTY. 1975

1) fettsteder med minst 1 000 innbyggere i 1960 eller 1970.
1) Jrban settlements with 1 000 inhabitants or more in 1960 or 1970.

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap., 1982.
Socirce : Unit of Resource Accounting, 1982.

5.9 PLANREGNSKAP

Et planregnskap skal gi oversikt over den

fysiske planleggingen som foregår i kommunene.

Planregnskapet omfatter oversikter over

planlagt utbygging av arealbruk i alle kommunene i

Østfold, Akershus, Rogaland og SØr-TrØndelag

(1. januar 1983). Registreringene omfatter alle

fcrmer for kommunale utbyggingsplaner som er ak-

tuelle for utbygging innenfor en 12-årsperiode.

Resultatene i dette kapitlet gjelder imidlertid

fcr planperioden 1981 - 1992. Det er fØrst og

fremst benyttet oversiktsplaner på generalplan-

nivå. For de kommunene som ikke har utarbeidet

generalplan eller utkast til generalplan, er det i

stedet benyttet opplysninger fra reguleringsplaner

eller andre detaljplaner.

5.9.1. Planstatus 

Tabell 5.21 viser hvor langt de ulike kom-

munene er kommet i behandlingen av sine general-

planer. Kommunene i Østfold, Akershus, Rogaland

og SØr-TrØndelag ser generelt ut til å være kommet

lengre med generalplanarbeidet enn gjennomsnittet

for resten av kommunene i landet.
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Tabell 5.21. Status for generalplanarbeidet. 1. januar 1981. Fylke 	 Local planning status.
1 January 1981. County

Antall kommuner med

Fylke
County

Number of municipalities with 
Antall 	 Generalplan 	 Generalplan
kommuner godkjent av Generalplan som har 	 Ferdig
i alt 	 Miljøvern- vedtatt i 	 vært til 	 general- Ikke ut-
Number 	 departe- 	 kommunen 	 uttalelse i plan- 	 arbeidet
of muni- mentet 	 Master plan fylkesut- 	 forslag 	 generalplan
cipa- 	 Master plan adopted by valget 	 Plan 	 No master
lities 	 approved by Local Au- 	 Master plan proposal plan

Ministry of thority 	 submitted 	 ready
Environment 	 to County

Council

Hele landet 1 	The whole country' 	 452 107 60 74 48 163

Østfold 	 25 5 4 6 5 5
Akershus 	 22 5 5 5 2 5
Oslo    1 1
Hedmark 	 23 4 4 5 - 10
Oppland 	 26 15 5 6 - -

Buskerud 	 21 6 1 1 7 6
Vestfold 	 21 10 3 3 - 5
Telemark 	 18 6 2 5 2 3
Aust-Agder 	 19 1 4 2 5 7
Vest-Agder 	 15 3 2 1 3 6
Rogalands 	 24 6 3 4 3 8
Hordaland 	 34 5 6 9 1 13
Sogn og Fjordane 	 26 2 - 1 1 22
Møre og Romsdal 	 38 3 1 4 8 22
Sør-Trøndelag 	 25 7 6 3 3 6
Nord-TrØndelag 	 24 7 3 4 1 9
Nordland 	 45 4 5 8 - 28
Troms 	 25 7 1 6 5 6
Finnmark 	 20 10 5 1 2 2

1 KvitsØy og Utsira er unntatt fra bygningslovens bestemmelser.
1 The municipalities of Kvitsøy and Utsira are excluded from the regulations of the Building and
Planning Act.

K i 1 d e: Miljøverndepartementet. 	 Source: Ministry of Environment.

5.9.2. Planlagt utbygging etter formål 

Areal planlagt til utbyggingsformål utgjør i

Østfold, Akershus, Rogaland og Sør-Trøndelag hen-

holdsvis 34 300 dekar, 47 200 dekar, 47 600 dekar

og 41 600 dekar for perioden 1981 - 1992. Dette

utgjør mellom 0,2 prosent og 1,0 prosent av fylke-

nes totale areal. Areal planlagt til utbyggings-

formål i f.eks. Østfold for planperioden 1981 -

1992 tilsvarer om lag det bebygde arealet i tett-

stedet Fredrikstad/Sarpsborg i 1975.

Figur 5.27 og 5.28 viser planlagt utbyg-

gingsareal etter formål og pr. 1 000 innbyggere

for de 4 fylkene i perioden. Over halvparten av

arealet som er registrert er planlagt til bolig-

formål. Denne andelen er spesielt stor i Akershus

(73 prosent). Sør-TrØndelag har minst areal plan-

lagt til boligformål. Dette fylket har imidlertid

mest areal planlagt til industriformål.

FIGUR 5.27 PLANLAGT UTBYGGINGSAREAL ETTER FORMDL.
1981-1992. FYLKE. 1 000 DEKAR PLANNED DEVEL-

OPMENT LAND BY PURPOSE. 1981-1992. COUN;'Y.
1 000 DECARES

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap.

Source: Unit of Resource Accounting.
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FIGUR 5.28 PLANLAGT AREAL PR. 1 000 INNBYGGERE. 1/1-
1981. FYLKE PLANNED LAND USE PER 1 000 IN-

HABITANTS. 1/1-1981. COUNTY

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap.

Source: Unit of Resource Accounting.

FIGUR 5.29 PLANLAGT UTBYGGINGSAREAL ETTER NÅVÆR-
ENDE AREALBRUK. 1981-1992. FYLKE PLANNED
DEVELOPMENT LAND BY EXISTING LAND USE.
1981-1992. COUNTY

K i II d e : Gruppe for ressursregnskap.
Source: Unit of Resource Accounting.

5.9.3. Planlagt utbygging etter eksisterende 

arealbruk 

Figur 5.29 viser planlagt utbygging etter

eksisterende arealbruk for de 4 fylkene i perio-

den.

Eksisterende arealbruk er registrert fra

Økonomisk kartverk. For jordbruksareal er det

skilt mellom fulldyrket areal og annet jordbruks-

areal, dvs. overflatedyrket jord og gjødslet

beite. For skogarealet har en registrert de ulike

bonitetsklassene samt trebevokst impediment (annet

skogareal). Annen arealbruk inneholder klassene

bebygd areal, myr, våtmark, åpen fastmark, lavpro-

duktivt areal og ferskvann.

Figur 5.29 viser at store arealer som er

planlagt utbygd i de fire fylkene består av jord-

bruk og produktiv skog.

Østfold og Akershus har størst andel av skog

som er planlagt til utbyggingsformål, henholdsvis

64 og 75 prosent av planlagt utbyggingsareal. Det

meste av dette arealet er klassifisert som produk-

tiv skog. Dette er imidlertid fylker som har

store arealer med produktiv skog. For Rogaland og

Sør-Trøndelag utgjØr jordbruksarealet en forholds-

vis stor del av areal planlagt til utbyggingsfor-

mål, henholdsvis 37 og 32 prosent.

Tabell 5.22. Planlagt utbygd landbruksareal.
1981 - 1992. Fylke 	 Planned devel-
opment of agricultural land. 1981 -
1992. County

Jordbruks-
areal
Agricultural
land

Sør-
I alt 	 Øst- Akers- Roga- Trønde-
Total 	 fold hus 	 land lag

Dekar 	 Decare

I alt 	 Total 43 399 6 628 5 983 17 693 13 095

Fulldyrket
Fylly cul-
tivated 	  31 848 5 810 5 013 9 905 11 120

Annet
Other 	  11 551 	 818 	 970 7 788 	 1 975

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap, 1983.
Source: Unit of Resource Accounting, 1983.

1 Landbruksdepartementet.
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Tabell 5.22 viser landbruksareal som er

planlagt utbygd i fylkene. Sør-Trøndelag planleg-

ger størst nedbygging av fulldyrket areal. En

stor del av jordbruksarealet som er planlagt ut-

bygd i Rogaland er klassifisert som annet jord-

bruksareal, det vil si som overflatedyrket jord og

gjødslet beite. For alle fire fylkene viser plan-

regnskapet en større forventet årlig nedbygging av

jordbruksareal i perioden 1981 - 1992 enn hva som

ble tillatt omdisponert pr. år i perioden 1977 -

1980 (statistikk over avgang av dyrket jord til

andre formål ved omdisponering etter jordloven,

regulering etter bygningsloven og ved eksproprie-

ring ,Landbruksdepartementet).

En stor del av jordbruksarealet som er plan-

lagt utbygd er lokalisert i tettsteder med 1 000

innbyggere eller mer. I Rogaland er f.eks. aver

to tredjedeler av det planlagt utbygde jordbrLks-

arealet lokalisert i tilknytning til tettstedene.

Stavanger kommune planlegger størst nedbygging av

jordbruksarealer, tilsvarende om lag 4 000 dekar i

perioden 1981 - 1992. I SØ r-Trøndelag har Trond-

heim kommune tilsvarende størst planlagt utbygçing

av om lag 3 000 dekar jordbruksareal.

AURLANDSELVA, FLÅM

FOTO : PER OLAF BREIFJELL, OSLO LYSVERKER
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AURLANDSELVA

FOTO: PER OLAF BREIFJELL, OSLO LYSVERKER
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6.Vann
	Vann har en helt sentral rol 1 e for alt liv 	 i nnsj Øer og fra bakken og går over ti 1 vanndamp i

og inngår som en viktig ressurs i vårt samfunn. 	 atmosfæren. Det er også en betydelig fordunsting

En Økende erkjennelse av dette og en Økende etter- 	 fra vegetasjoçen. Vanndamp i atmosfæren kondense-

spØrsel etter vann til f.eks. drikkevann, som 	 res og faller ned igjen som regn eller snØ. 	 loe

resipient for avlbpsvann, til kraftformål riv., 	 av nedbØren renner av på jordoverflaten, mens

medfØrer hyppigere konflikter knyttet til vann og 	 resten siver ned i bakken (infiltreres). Av dette

vannbruk i dag enn tidligere. 	 blir noe fanget opp av plantenes rotsystem mens

resten siver ned og danner grunnvannet. Herfra

renner det ut i bekker, elver, sjØer og til havet.

Vann lagres midlertidig som snt eller i breer.

6.1 VANNBALANSE OG AVRENNING

6.1.2. Vannhalanse 

6.1.1. Hydrologisk kretslØp 	 En vannbalanse er et regnskap der en ser på

Vann er en fornybar ressurs. 	 Figur 6.1 	 alle tilfØrsler av vann til et område, f.eks.

viser vannets hydrologiske kretsløp. 	 KretslØpet 	 Norges areal, i forhold til tap av vann som avren-

starter ved at vann fordunster fra havet, elver, 	 ning eller fordunsting.

FIGUR 6.1 VANNETS HYDROLOGISKE KRETSLØP THE HYDROLOGICAL CIRCLE

Kilde: Norges geologiske undersØkelse, 1983.

Source: Geological Survey of Norway, 1983.
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Figur 6.2 viser normal årlig vannbalanse for

Norge i perioden 1931 - 1960. Figuren er basert

på observasjoner av nedbar, målinger av vannforing

og beregninger av fordunsting i perioden. Av en

gje?nnomsnittlig årlig nedlier på 1 415 mm over

Norges landareal fordunster 235 mm, mens 1 180 mm

(332 milliarder m 3 ) fares tilbake til havet som

årlig avrenning.

FIGUR 6.2 NORMAL ÅRLIG VANNBALANSE FOR NORGE. 1931-
1960 NORMAL ANNUAL WATER BALANCE FOR
NORWAY. 1931-1960

K i l d e: Source: Otnes og Ræstad, 1978.

6.1.3. Avrenning 

Fordelingen av avrenning fra Norges landom-

råcer til havet varierer regionalt, sesongmessig

og fra år til år. Figur 6.3 viser normal avren-

ning fra Norges landareal for 1911-1950. Linjene

markerer områder med tilnærmet lik avrenning.

Avrenningen er sterst på Vestlandet og i Nordland.

Disse områdene har mye nedbar og relativt liten

fordunsting.

Avrenning fra et landareal gis ofte benev-

ninjen liter pr. sekund og kvadratkilometer (1/s

• km 2 ). Avrenningen fra hele Norges landareal

til havet er i middel 37,4 1 /s • km 2 . Figur 6.4

visar månedsmidler for vannfØring for noen elver

innanfor  ulike hydrologiske regioner. En skiller

melloms:

(A) Innlandsregionen, hØy avrenning om
våren og lav avrenning om vinteren

(B) Kystregionen, heyest avrenning om
hesten eller tidlig på vinteren og
lavest om sommeren

(C) Overgangsregionen, hey avrenning både
vår og hest

s Ncrdic Hydrology, 1979.
2 Stockholm Universitet, 1973, Norges vassdrags -
og Elektrisitetsvesen, 1969 og 1973.

6.2 BREER

I Norge er det registrert 1 591 breer med et

samlet areal på 2 745 km2 2. De ti sterste breene

etter areal og heyde over havet er vist i tabell

FIGUR 6.3 NORMAL AVRENNING FRA NORGES LANDAREAL FOR
PERIODEN 1911-1950 NORMAL RUN-OFF IN NORWAY,
1911-1950

K i I d e: Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, 1983.
Source: Norwegian Water Resources and Electricity Board, 1983.
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6.1. Disse breenes areal utgjør ca. halvparten av

Norges totale breareal. Figur 6.5 viser lokalise-

ringen av breene i tabell 6.1. Det totale isvolum

av alle breer i Norge er anslått til ca. 270

km 3 i.

Breene tjener som lagringsmagasin for vann.

I varme, tørre somre er det stor avrenning av

smeltevann fra en isbre. I kalde, fuktige somre

er det lite issmelting og avrenningen blir mindre.

Figur 6.6 viser netto massebalanse for Nigards-

breen (en arm av Jostedalsbreen) og Engabreen (en

arm av Svartisen, vest) for perioden 1962 - 1980.

Massebalansen uttrykker tilvekst i volum om vin-

teren minus avsmelting om sommeren for breene.

Massebalanse blir målt i meter vannverdi.

Det vil si at man regner om pål agret og avsmeltet

mengde av is og snø på hele breens areal til vann.

Hvis avsmeltingen om sommeren er større enn tIl-

veksten om vinteren, blir nettobalansen nega.:iv

(som i 1980). Figur 6.6 viser at det har vært en

netto tilvekst for begge breene i perioden. Dette

gjelder for breer i vestlige deler av Norge, mens

breer i østlige deler (f.eks. Jotunheimen) fort-

satt trekker seg tilbake.

Tilvekst og avsmelting synes å følge bestem-

te periodiske mønstre. Svenske undersøkelser ;om

startet i 1945 - 1946, viser dette tydeligere inn

de korte norske tidsseriene. Disse undersøkelsene

FIGUR 6.4 MANEDSMIDLER FOR VANNFØRING. UTVALGTE ELVER I DE HYDROLOGISKE REGIONER. MIDDELVERDIER 1930 -1960
MONTHLY MEANS OF RATE OF FLOW. SELECTED RIVERS IN THE HYDROLOGICAL REGIONS. MEAN VALUES 1930-1960

Kilde: Nordic Hydrology, 1979, Norges vassdrags- og 	 Source: Nordic Hydrology, 1979, Norwegian Water Resources and Electricity Board, 1:182.
elektrisitetsvesen, 1982.

i Stockholm Universitet, 1973, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, 1969 og 1973.



1 Oksfjordjøkulen
2 	 2 Blåmannsisen

3 Svartisen, vest
4 Svartisen, Øst
5 Okstindbreen
6 SnØnipbreen
7 Harbarbreen
8 Jostedalsbreen
9 Hardangerjøkulen

10 Folgefonna
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antyder en forventet økning av breenes volum i 	 FIGUR 6.5 LOKALISERING AV NORGES 10 STØRSTE ISBREER

sigte halvdel av 1980 -årene 1 .
	 LOCATION OF NORWAY'S 10 LARGEST GLACIERS

Tahell 	 6.1. 	 Areal 	 og høyde over havet for de
største breene i Norge. 	 1973 1 	Area
and altitude of Norway's largest
glaciers. 	 1973 1

Bre
Glacier

Areal
Area

Breens høyde
over havet
Altitude

Maksimum
Max.

Minimum
Min.

km 1 m

Jo:;tedalsbreen 	 486 1 980 50
Svartisen, 	 vest 	 221 1 580 90
Folgefonna (Søndre) 	 172 1 660 490
Svartisen, øst 	 148 1 550 208
Blmannsisen 2 	 87 1 560 810
Hardangerjøkulen 	 78 1 850 1 000
SnI$nipbreen 	 50 1 800 980
Ok!;tindbreen 	 46 1 740 750
ØksfjordjOkulen 	 41 1 170 0
Harbarbreen    37 2 010 1 220

1 ubetydelige endringer fra 1973 til 1982. 2 Noe
over halvparten av vannet fra denne breen drenerer
til Sverige.
1
 : nsignificant changes from 1973 to 1982. 2 More
than half the run-off water from this glacier
drains to Sweden.

K i 1 d e: Stockholm universitet, 1973, Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen, 1969 og 1973.
Source: Stockholm University, 1973, Norwegian
Wa - :er Resources and Electricity Board, 1969 and
1973.

6.3 ELVER

Elvene har en vesentlig innvirkning på ut-

formingen av landskapet de renner gjennom. V-

formede daler, som det finnes mange av f.eks. på

Ve$.tl andet, er eksempler på landskapsformer som i

star grad er formet av elver.

Elver som transportåre for tømmer og/eller

båter har i mange tilfeller vært avgjørende for

bosetting og samfunnsutvikling. I de senere år

har elvene imidlertid mistet det meste av disse

funksjonene. I stedet har de hatt stadig større

betydning som resipient og transportåre for av-

løjisvann fra bosetting, jordbruk og industri, samt

for produksjon av elektrisk kraft.

6.:L1. Elvetyper 

Det finnes mange forskjellige typer elver.

De kan grupperes etter bratthet og den type land-

skip de renner gjennom. El vene kan også grupperes

et .:er om de er regulert for vannkraftproduksjon

eller ikke.

1 "Fossekallen", 1982.

Figur 6.7 illustrerer tre typiske vassdrags-

profiler i Norge. 	 Den øverste profiltypen (a)

finnes ofte på Vestlandet og i Nordland. 	 Den

representerer et kort vassdrag med store høydefor-

skjeller like før det når sjøen. Den midterste

vassdragsprofilen (b) er vanlig i større deler av

landet. Denne typen har et variert elveløp med

veksling mellom stryk, fosser og roligere partier.

Den nederste vassdragsprofilen (c) finner en på

deler av Østlandet og i Finnmark. Denne vass-

dragsprofilen har kraftig fall fra fjellet og

renner rolig over flate lavlandsområder før den

renner ut i havet.

6.3.2. Lengste vassdrag, høyeste fall 

Tabell 6.2 viser Norges lengste vassdrag,

nedbørsfeltenes størrelse, elvenes midlere vannfø-

ring over året og største observerte flom. Mid-

lere vannføring er den teoretiske vannføring en

ville hatt hvis det rant like mye vann i elvene

hele året.
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FIGUR 6.6 NETTO MASSEBALANSE FOR BREER, MÅLT SOM
VANNVERDI 1 ). NIGARDSBREEN OG ENGABREEN.
1962-1980 MASS BALANCE AS WATER EQUIVAL-
ENT 1). NIGARDSBREEN AND ENGABREEN. 1962-1980

Tilvekst/avsmeltning, m Increment/ablation, m
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Tabell 6.2. Norges lengste vassdrag 	 The longest
watercourses in Norway

Midlere Største
Nedbør- vann- 	 obser-

Vassdrag 	 Lengde felt 	 føring verte
Watercourse 	 Length Drai- 	 Mean 	 flom

	nage 	 water 	 Largest
	area 	 flow 	 observed

flood

km ► 	 kW ) mi /s 1 m 3 /s

Glomma 	 598 41 767 720 3 600

Tana m/Anarjokka . 360 16 386 1 190 5 000 2
Numedalslågen 	 337 5 670 120 1 400

Drammensvassdraget 309 17 096 330 2 100
Skiensvassdraget 	 244 10 777 310 1 800
Otra 	 242 3 700 155 1 400

NarWsen 	 210 6 265 280 3 500
Arendalsvassdraget 209 3 990 125 1 000

Altaelva 	 200 7 410 100 1 100
1962 -65 -70 -75 -80                    

ENGABREEN 2 ) —
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1962 -65 	 -70 	 -75 	 -80

1) Midlere forandring av tykkelsen på snø- og islaget er omregnet til den
hoyden forandringen ville hatt som vann. 	 2) Se tekst.

1) Mean change in thickness of snow and ice has been transferred to
equivalent water height 	 2) See text.

K ilde : Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, 1982.
Source: Norwegian Water Resources and Electricity Board, 1982.

1 Ca. 4 480 km 2 er i Finland. 2 De største flom-

mene er registrert ved sprenging av isdemninger.
1 Approx. 4 480 km 2 located in Finland. 2 The
largest floods are observed in connection with
ice-dam bursts.

K i 1 d e: Norges vassdrags- og elektrisitets-
vesen, 1981.
Source: Norwegian Water Resources and Electri-
city Board, 1981.

FIGUR 6.7 TRE TYPISKE VASSDRAGSPROFILER
THREE TYPICAL WATERCOURSE PROFILES

K i I d e: Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, 1981.
Source: Norwegian Water Resources and Electricity Board, 1981.

Tabell 6.3 viser Norges 10 høyeste vannfall,

midlere vannføring og vassdragenes status i for-

bindelse med vassdragsutbygging. Tabellen viser

også midlere vannføring før regulering for de

vannfallene som er regulert. Figur 6.8 viser

lokalisering av vannfallene.

6.3.3. Vannføring i regulerte elver

Vassdragsreguleringer forandrer elvenes

naturlige vannfØringsmØnster. Regulering av elve-

strekninger medfører som regel redusert sommer-

vannføring og Økt vintervannføring. Spesielt

mellom magasin og utløp fra kraftverk er elvenes

vannføring redusert.



1 Austerkrokfossen
2 Glutrefossen
3 Mardalsfossen, søndre
4 Vettisfossen
5 Feigefossen
6 Skykkjefossen
7 Vedalsfossen
8 Tyssestrengen
9 Ringedalsfossen

10 Storfossen i Ulla
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Tabell 6.3. Norges høyeste vannfalll 	 The
highest waterfalls in Norway 1

Midlerez
Vaonfal l 	 Høyde vannføring Tilstand
Waterfall 	 Height Meant 	 State

water flow 
m 	 I 	 m 3 /s

Tyssestrengen 	 300 0,15 (4,5) Utbygd Devel-
oped

Ringdalsfossen 	 300 0,10(10,0) Utbygd
Sk!kkjefossen 	 300 1,30 (1,7) Utbygd
Vettisfossen 	 275 1,2 	 Varig vernet

Permanent-
ly protected

Au;terkrokfossen 	 256 0,90 (4,5) Utbygd
Sø ^e Mardalsfossen 250 0,09 (2,2) Utbygd
Storfossen i Ulla 210 0,09 (6,0) Utbygd
Ve ial sfossen 	 200 16,0 	 Varig vernet
Feigefossen 	  200 2,5 	 Midlertidig

vernet Tem-
porarily pro-
tected

Glutrefossen   171 0,60 (1,7) Delvis utbygd
Partly devel-
oped

1 (tegnet etter tilnærmet loddrett fall. Lokali-
sering er vist i figur 6.8. 2 Midlere naturlig
vannføring før regulering i parentes.
1 Based on approx. vertical slope. Location of
the falls in figure 6.8. 2 Mean natural water
flow prior to development in parenthesis.

K I 1 d e: Norges vassdrags- og elektrisitets
-vesen, 1981.

Source: Norwegian Water Resources and Electri-
city Board, 1981.

Figur 6.9 viser ulike typer naturlig og

requlert avrenning. Den heltrukne linjen repre-

senterer vannføring før regulering (naturlig), den

stiplede linjen viser vannføring etter regulering.

Filuren viser forskjellig grad av magasinkapasitet

og konstant nedsatt vannføring pga. overføring av

vannet til et annet vassdrag. Magasinkapasiteten

sier hvor mye av vannet Som normalt renner i elva

SOM kan lagres i et magasin (oppdemt innsjø).

Miljøvirkninger av vannkraftutbygging er for

øvrig omhandlet i kapittel 17.

6.4 INNSJØER

6.4.1. Innsjøareal 

Norge har over 200 000 små og store inn-

sjçier. Tabell 6.4 viser Norges ti største

innsjøer regnet etter areal. De fleste store inn-

sjOene er dannet ved isens utgraving. Innsjøene

er ofte lange, smale og dype og blir gjerne kalt

fjordsjøer. Hornindalsvatnet i Sogn og Fjordane

er den dypeste innsjøen med 514 m (areal: 51

km:').

6.4.2. Sjiktninger og sirkulasjoner 

Figur 6.10 viser temperaturfordeling mot

dypet i en sjiktet (lagdelt) innsjø i de forskjel-

lige årstider. Om sommeren ligger et varmt og

ustabilt lag øverst ("epilimnion")mer eller mindre

skarpt adskilt fra det kaldere vann i dypet

("hypolimnion"). Vannets tetthet er størst

(tyngst) ved ca. 4 °C. I dype innsjøer vil derfor

bunnvannet holde denne temperaturen året rundt.

Om vinteren ligger det kaldeste vannet (ned mot

0 °C) øverst, mens det litt varmere vannet (ca.

4 °C) ligger mot bunnen. Overgangssjiktet ("meta-

limnion")er mindre homogent.

Like etter at isen har smeltet om varen og

like før isen legger seg om høsten har hele inn-

sjøen en températur på 4 ° C. I slike perioder med

lik temperatur og tetthet (tyngde) på alt vannet,

vil vannet i hele innsjøen lett kunne sirkulere.

Det "gamle" bunnvannet blir da skiftet ut med

"nytt friskt" vann.

FIGUR 6.8 LOKALISERING AV NORGES HØYESTE VANNFALL
LOCATION OF NORWAY'S HIGHEST WATERFALLS
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FIGUR 6.9 ULIKE TYPER NATURLIG OG REGULERT AVRENNING. 1900-1980 DIFFERENT TYPES OF NATURAL AND REGULATED RUN-
OFF. 1900-1980

K i I d e: Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, 1982.
Source : Norwegian Water Resources and Electricity Board, 1982.
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Tabell 6.4. Norges største innsjøer etter areal
Norway's largest lakes by area

Stør- Høyde
ste 	 over

Narn 	 Areal 	 Volum 	 dybde havet
Nalle Area Volume Maxi- Alti-

mum tude
depth 

km 2 	km i i 	m	 m

MjiSsa 	 368 56 449 123
Røssvatn' 	 210 15 240 383
Femund 	 210 6 132 662
Raildsfjorden 	 135 6 120 135
Tyrifjorden 	 . 134 14 295 63
Snsavatn 	 117 5,5 121 22
Turnsjøen' 	 99 0,44 1752 358
Limingen' 	 95 0,79 .. 417
Øyeren 	 87 1,12 70 100
Ni !ser 1 	 77 .. .. 247

Etter regulering. 2 Ufullstendige målinger.
1 /after regulation. 2 Incomplete measures.

K i 1 d e: Norges vassdrags- og elektrisitets -

veten, 1981, Nord-Trøndelag elektrisitetsvesen,
19E3.

SoLrce: Norwegian Water Resources and Electricity
BoE.rd, 1981. Nord -Trøndelag Electricity Board,
19E3.

FIE UR 6.10 VERTIKALE TEMPERATURVARIASJONER  I EN INN-
SJØ VERTICAL TEMPERATURE VARIATIONS IN A
LAKE

1) Sa tekst, punkt 6.4.2. 	 11 See text.

FIGUR 6.11 SIRKULASJONER I EN INNSJØ
CIRCULATIONS INA LAKE

Kilde: Source: Økland, 1975.

("eutrofe" innsjøer). 	 Oksygenet blir brukt opp

ved biologisk oksygenforbruk (respirasjon) og

kjemisk oksygenforbruk (kjemiske reaksjoner som

bruker oksygen). Biologisk og kjemisk

oksygenforbruk er forklart i kapittel 11 om

utslipp til vann.

6.5 GRUNNVANN

Under et bestemt nivå i grunnen, grunnvanns -

speilet, er porer og sprekker fylt med vann.

Dette kalles grunnvann og representerer en stor

vannressurs. I deler av vinterhalvåret er grunn-

vannet hovedkilde for tilførsel av vann i mange

vassdrag.

I 1977 ble det opprettet et landsomfattende

grunnvannsnett for å kartlegge variasjoner i kva-
litet og kvantitet på grunnvannet'.

Figur 6.11 viser sirkulasjonsforholdene i en

innsjø fordelt på årstidene. Om sommeren sirkule-

rer bare overflatelaget. Om vinteren hindrer isen

at vinden kan sette i gang sirkulasjonen. Vår og

høst sirkulerer hele vannmassen. Næringsfattige

innsjøer vil ha oksygen i hunnvannet hele året.

Disse inneholder lite plantenæringsstoffer ("oli-

gotrofe" innsjøer). Næringsrike innsjøer vil

derimot ofte mangle oksygen mot hunnen, som vist i

figuren. De inneholder mye plantenæringsstoffer

Norges geologiske undersøkelse.

6.5.1. Grunnvannsvariasjoner 

Grunnvannsnivået varierer i takt med nedbør

og snøsmelting. 	 Der grunnvannsspeilet er like

under bakkenivå, kommer variasjonene i grunnvanns -

nivået nesten samtidig med variasjon i nedbør

eller avsmelting. Der grunnvannsspeilet ligger

dypt (over f.eks. 20 m) kan det ta opp til flere

måneder før en snøsmelting kan registreres.

Grunnvannsspeilets nivå og variasjoner er derfor

vesentlig avhengig av nedbør og av jordsmonnets

struktur.



— — — Lavland Lowland
Kystområde Coastal area
Høyfjellsområde Mountainous area

106

Figur 6.12 viser variasjoner i grunnvanns -

speilets nivå (grunnvannstand) i forskjellige

grunnvannsregioner. I lavlandet er det to marker-

te topper i nivået, om høsten (regn) og ved snø-

smeltingen om våren. Vannstanden er lavest om

vinteren. I kystområdene i Sør-Norge står grunn -

vannsspeilet høyest om vinteren og lavest om som-

meren. Normaltemperaturen om vinteren er sjelden

under 0 °C i disse områdene. På høyfjellet er det

en markert topp i nivået under snøsmeltingen om

våren, nivået er lavest like før snøsmeltingen.

FIGUR 6.12 KARAKTERISTISKE VANNSTANDSVARIASJONER
OVER ET ÅR. ULIKE GRUNNVANNSREGIONER
CHARACTERISTIC VARIATIONS IN WATER LEVEL
INA YEAR.DIFFERENT GROUND WATER REGIONS

K i I d e Norges geologiske undersøkelse, 1982.
Source: Geological Survey of Norway, 1982.

6.6 FJORDER

Norske fjorder har svært varierende og til

dels store dyp. Sognefjorden er Norges dypeste og

lengste fjord, 1 303 m dyp og 204 km lang.

6.6.1. Terskelfjorder 

Mange fjorder har en eller flere terskler

nær utløpet. Disse er dannet av isens utgraving

innenfor terskelen. Figur 6.13 viser eksempler på

dybdeprofiler for fjorder uten tydelige terskler

(Borgundfjorden), med en terskel (Bolstadfjorden),

bg med flere terskler (Iddefj orden) . Dypet over

høyeste terskel er vist i figuren.

Terskler nedsetter vanligvis vannutskif-

tingen i fjordene. Dette kan føre til underskudd

på oksygen nær bunnen. Vannutskifting skjer van-

ligvis ved at "friskt" og "tungt" havvann trenger

inn over terskelen og skyver ut det "gamle"

vannet.

6.7 NORSKEKYSTEN

Norskekysten består av øyer og holmer og

mange steder høye fjellpartier langt ut mot havet.

Dette påvirker vindforholdene og dermed bølge- og

strømforholdene langs kysten.

6.7.1. Bølger 

Figur 6.14 viser hyppigheten av ulike signi-

fikante bølgehøyder på utvalgte værstasjoner i

perioden 1949 - 1976, dvs. hvor "vanlige" de

forskjellige bølgehøydene er langs Norskekysten.

Hyppigheten av signifikant bølgehøyde blir

teoretisk beregnet ved gjennomsnittet av rien

høyeste tredjedelen av bølgene i en bestemt

periode. Hvis for eksempel signifikant bølgehøyde

er 2,5 m, vil høyeste bølge være ca. 5 in, men

flertallet av kølgene vil være under 2,5 n.

Figur 6.14 viser at stasjonen "Polarfront"

(fastliggende værskip) i Norskehavet har stø-st

hyppighet (lengst tid) med bølger over 2,5 meter.

Andenes i Lofoten og Ferder i Oslofjorden Ilar

f.eks. større hyppighet av små bølgehøyder.

6.7.2. Tidevann 

Månens og solens tiltrekningskraft på jorden

og deres bevegelse i forhold til hverandre er

årsak til periodiske vannstandsvariasjoner, drs.

tidevann. Slike vannstandsvariasjoner opptrer

både i store innsjøer og på havet, men det er bare

langs kysten en kan observere disse variasjonen?.

Figur 6.15 viser vannstandsobservasjoner på

utvalgte stasjoner langs kysten. Variasjonene

(tidevannet) viser høyvann (flo) og lavvenn

(fjære) to ganger pr. døgn. Høydeforskjellen

mellom flo og fjære varierer fra sted til sted

langs kysten. Figuren viser at tendensen er en

økende høydeforskjell fra sør mot nord i Norge.

Det kan imidlertid være lokale  forskjeller i tide-

vannsendring fra sted til sted i sammensatte fjor-

der og fjordsystemer.
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FI(UR 6.13 FJOROTYPER  MED OG UTEN MARKERTE TERSKLER. DYBDEPROFILER FJORD TYPES WITH AND WI THOUT WELL-DEFINED
SILLS. DEPTH PROFILES

1/w/mm"m vanndybde over terskelen.

1) Minimum depth above the sills.

K//u°. Norsk institutt for vannforskning, 1982.
om"re. Norwegian Institute or Water Research, ou2.

6.7.3. strOmforxoln 

oolfstrOmmen dominerer langs det meste av

Norskekysten. Den rbrer temperert vann fra

me,icooulfen nordover langs norskekysten, som

fO,er til mildt Kystklima i disse mnr&uene~ Figur

6.16 v i ser i grove trekk strOmfornuluene utenfor

Norskekysten.

strOmmene i figur 6.16 har liten virkning på

strOmforooluene i innestengte farvann eller fjor-

der. 	ner vil tiuevannsstr4mmene være dominer-

ende.

Figur 6~17 viser tiuevannsstrOmmene i over-

flatelaget for ytre del av Trondheimsfjorden ved

stigende og fallende sj0. T1uevannsstrmmmene er

med på a forårsake vannutsx1ftinnen, det er imid-
lertid mye av det samme vannet som går i nn og ut

av fjordene.
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FIGUR 6.14 HYPPIGHET AV ULIKE SIGNIFIKANTE BØLGEHØYDER 1) .20 NAUTISKE MIL FRA KYSTEN. ANTALL DAGER, ÅRLIG GJENNDM-
SNITT, 1949-1976 FREQUENCY OF DIFFERENT SIGNIFICANT WAVE HEIGHTS 1 ) . 20 NAUTICAL MILES FROM THE COST,

NUMBER OF DAYS, ANNUAL AVERAGE, 1949-1976

1) Se tekst. 2) Fastliggende værskip.

1) See text. 2) Stand-by weather ship.

K i I d e: Det norske meteorologiske institutt,1978.

Source : The Norwegian Meteorological Institute, 1978.

6.8 VANNFORSYNING

Tabell 6.5 gir en oversikt over fordeling av

antall vannforsyningsanlegg i forhold til sterrel-

se og antall personer som er tilknyttet anleg-

gene.

6.8.1. Husholdningsforbruk 

Undersekelser av vannforbruk i husholdninger

i Norge' viser et forbruk på ca. 130 liter pr.

person pr. degn (1/p•d). Dette gir et totalt

vannforbruk på ca. 200 mill.m 3 pr. år i hushold-

ningene. Til sammenligning hadde industrien et

' Norsk institutt for vannforskning, 1981.

forbruk på ca. 1 800 mill.m 3 i 1978 (se tabell

6.6). Figur 6.18 viser husholdningenes forbruk av

vann fordelt på forskjellige bruksformer.

For å beregne totalt vannuttak fra en ki'de

til et ledningsnett må en også ta hensyn til lek-

kasjer på ledningene. Lekkasjer tilsvarer 30-50

prosent av totalt vannforbruk i Norge.

6.8.2. Industriforbruk 

Industriens vannbehov dekkes for en stor lel

av private forsyningsanlegg. 	 Figur 6.19 viser
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FIGUR 6.15 VANNSTANDSOBSERVASJONER. TIDEVANN 1) 	vannforbruk fordelt etter kilde for industrien i
OBSERVED WATER LEVELS. TIDAL RANGE 1 J

1) C bservasjonsperiode på minst 12 år.
1) Cbservation period of at least 12 years.

Kilde: Norges sjøkartverk, 1972.
Sou ve : Hydrographic Service of Norway, 1972.

1970 og 1978. 	 Sjøvannets andel forventes å øke

fram mot år 2000 1 .

Tabell 6.6 viser industriens vannforbruk

fordelt på ulike næringsgrupper i 1970 og 1978.

Det har vært små forandringer fra 1978 til 1982-

83 1 .

6.8.3. Jordhruksvanning 

Vann til jordbruksvanning kommer vesentlig

fra egne kilder (bekker, elver, tjern og inn-

sjøer). Vannforbruket er konsentrert til vekstpe-

rioden om sommeren. Forbruket har økt betydelig

de senere år.

Ca. 700 000 dekar jordbruksareal blir vannet

i Norge 2 . Vannbehovet til jordbruk utgjør ca. 60

m 3 vann pr. dekar. Dette tilsvarer 40-50 millio-

ner m 3 vann pr. vekstsesong. Det er imidlertid

store regionale forskjeller.

FIGUR 6.16 STRØMFORHOLDENE LANGS NORSKEKYSTEN
CURRENTS ALONG THE NORWEGIAN COAST

FIGUR 6.17 TIDEVANNSSTRØMMER I YTRE DEL AV TROND-
HEIMSFJORDEN (OVERFLATELAGET). TIDAL
CURRENTS IN EXTERNAL PARTS OF THE TROND-

HEIM FJORD (SURFACE)

Kilde: Norges Sjøkartverk, 1972.
Source: Hydrographic Service of Norway, 1972.

Kilde Source : Bøyum et.al., 1981.    

2 Landbrukstellinga, 1979.Dorges industriforbund, 1980 og 1983(pers.med.).
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FIGUR 6.18 HUSHOLDNINGENES FORBRUK AV VANN FORDELT
PÅ BRUKSFUNKSJONER. PROSENT CONSUMPTION
OF WATER IN HOUSEHOLDS BY FUNCTIONS. PER
CENT

K i I d e: Teknisk Ukebald, nr. 29, 1982.
Source: Weekly Technological Journal, No. 29, 1982.

Tabell 6.5. Antall vannverk og personer tilknyt-
tet Number of waterworks and per-
sons connected

Antall 	 Prosent
Vannverkenes 	 Antall 	 per- 	 av he-
størrelse 	 vannverk 	 soner 	 folkning
Size of the 	 Number of Number 	 Per cent
waterworks 	 water- 	 of 	 of popu-

works 	 persons 	 lation 

Enkeltanlegg
Single 	  ca. 150 000 ca. 0,6 mill. 	 15
5- 100 pers.  	..	 ca. 0,2 mill. 	 5
101-1 000 	 ca. 	 1 000 ca. 0,3 mill. 	 7

1 000 pers. 	  ca. 	 400 ca. 3,0 mill. 	 73
Sum 	 Total  	 ca. 4,1 mill. 100

K i 1 d e: Vannressursutvalget, 1982.
Source: National Committee for Management of
Water Resources, 1982.

Tabell 6.6. Industriens årlige vannforbruk fordelt på næringsgrupper 1 . 1970 og 1978. Mill.m 3

Annual industrial water consumption, by groups of industry', 1970 and 1978. Mill.m 3

Næringsgruppe
	

1970 	 1978 
Industry group
	

I alt' Ferskvann 	 SjØvann 	 I alte Ferskvann SjØvann
Totale Fresh water Sea water

I 	 alt 	 Total 	

Gruvedrift 	 Mining 	
Meierier 	 Dairy 	
01- og mineralvannproduksjon 	 Beer and
mineral water 	
Tekstil 	 Textiles 	
Treforedlingsindustri 	 Pulp and paper 	
Kjemisk 	 industri 	 Chemical 	
Kull- og oljeforedling 	 Coal	 and oil
refineries 	
Sementindustri 	 Cement 	
Primær aluminiumsindustri 	 Primary
aluminium 	
Ferrolegeringsverk 	 Ferro-alloys 	
Stålverk, 	 støperier 	 Steel 	 and foundry 	
Våtmetallurgisk industri 	 Production,
refining and melting of metal, wet
process 	

1 662,4

85
13

5,5
7,7
665
325

51,8
4,8

259,6
99,2

100,1

45,7

1 319,0

46,3
13

5,5
7,7

635,1
319

38,2
4,4

51,8
82,0
98,6

17,4

343,4

38,7
0

0
0

29,9
6

13,6
0,4

207,8
17,2
1,5

28,3

1 811,5

95,9
10,5

2,5
5,3

456,5
621,2

46,3
2,1

299,2
138,1
78,3

55,6

1 378,8

59,3
10,5

2,5
5,3

455,1
560,9

40,0
2,1

48,6
102,9
76,8

14,8

432,7

36,6
0

0
0

1,4
60,3

6,3
0

250,6
35,2
1,5

40,8

1 Tilsvarer forbruk av 95 prosent av industriens totale vannforbruk. 2 Ca. 95 prosent dekkes av
private vannforsyningsanlegg.
1 Corresponds to 95 per cent of total industrial consumption. 2 Approx. 95 per cent from private
supplies.

K i 1 d e: Norges Industriforbund, 1980. 	 Source: Federation of Norwegian Industries, 1980.
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6.9 VANNKVALITET, VIRKNINGER OG TILTAK

Vannkvaliteten beskrives ved en rekke fysis-

ke, kjemiske og biologiske forhold (parametre).

Vannkvalitet er vesentlig bestemt av nedbørens

kjemiske sammensetning, vannets kontakt med jords-

monn og berggrunn og menneskelige aktiviteter i

nellbørsfel tet.

6.1.1. Parametre for vannkvalitet 

De viktigste parametrene (kjennetegn) for å

bey>krive vannkvaliteten i ferskvann er:

Surhetsgrad (pH): Enhet for vannets lurhet,

skala fra 1 til 14. Nøytralt vann har pH =7, surt

vann pH under 7 og basisk pH over 7 (pH er nærmere

forklart i kapittel 18).

De fleste organismer i vann trives med pH-

verdier omkring nøytralpunktet. pH-verdier under

5 og over 9 virker skadelig for mange organismer.

Drikkevann bør ha pH mellom 8,0 og 8,5 for å unngå

utløsning av metaller fra rør og armatur'.

Oksygeninnhold: De fleste levende organis-

mer er avhengig av oksygen for vekst og utvikling.

Gr4nne planter produserer oksygen i lys og forbru-

FIGUR 6.19 INDUSTRIENS VANNFORBRUK PR. AR ETTER KILDE.
1970 OG 1978. MILL. M 3 ANNUAL INDUSTRIAL CON-
CI IAAPTInAI nF WATFR RV .cmURr A- 1971 AMI) 107A

Ki lde: Norges industriforbund, 1980.
So Jrce: Federation of Norwegian Industries, 1980.

ker oksygen i mørke. 	 Dyr forbruker oksygen.

Oksygen inngår også i mange kjemiske prosesser i

vann.

De fleste organismer må ha en oksygenkonsen-

trasjon over 1-2 mg pr, liter vann for å trives.

Drikkevann skal ha minst 70 prosent oksygenmet-

ning. Ved 100 prosent metning (11,5 mg pr. liter

ved 10 °C) er oksygenet i vann i likevekt med

oksygenet i luft.

Tilførsel av ekstra organisk materiale til

en vannforekomst fører til Økende nedbrytingsakti -

vitet og derav økende oksygenforbruk. Kloakkut-

slipp og utslipp fra jordbruk og industri er ek-

sempler på slik tilførsel. Store utslipp kan føre

til at alt oksygenet blir brukt opp.

Temperatur: Temperaturen i naturlige vann-

forekomster varierer gjennom året. Variasjonene i

vanntemperatur er imidlertid mindre enn i lufttem-

peratur. Mange industriprosesser bruker store

mengder vann til avkjøling. Det fører til

utslipp av oppvarmet vann, som kan ha innvirkning

på utviklingshastigheten for mange organismer.

Drikkevann bør ha en temperatur under 10 ° C 2 .

Konduktivitet: Konduktivitet (ledningsevne)

gir uttrykk for i hvilken grad en vannforekomst

påvirkes av nedbørfeltet omkring (fjell, skog,

dyrket jord, osv.), av nedbØr og av eventuelle

forurensninger. Konduktiviteten i vannet er la-

vest på høyfjellet og Øker nedover mot elveutløpet

i havet. Den er avhengig av vannets innhold av

bevegelige ioner.

Vannforekomster i lavlandet som ikke er

påvirket av forurensning har konduktivitet på ca.

20-40 mikro Simens pr. cm (pS/cm). Det er ikke

satt spesielle krav til konduktivitet i drikke-

vann, men for høy konduktivitet fører til at van-

net smaker salt.

Næringssalter: Fosfor og nitrogen har av-

gjørende betydning for vannforekomstenes biolo-

giske balanse og stoffomsetning. Okt tilførsel av

næringssalter ved f.eks. kloakkutslipp gir Økt

produksjon av planteplankton (gjødslingseffekt).

Store tilførsler kan føre til masseoppblomstring

av planteplankton og fastsittende alger, som kan

gjøre vannforekomsten ubrukelig til drikkevann og

rekreasjon.

Farge: Vannets farge er en indikasjon på

innholdet av fargede komponenter, bl.a. av humus-

stoffer. Disse stoffene fører til at vannet får

en gullig eller gulbrun farge.

' Statens institutt for folkehelse (pers.med, 1983. 2 Statens institutt for folkehelse.
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Fargeverdier fra 0 til 10 milligram Platina

pr. liter (mgPt/l) er vanlig for fjellvann og

andre vassdrag som er lite påvirket av barskog og

myrområder. Ved måling av fargeverdier blir van-

net sammenlignet med en standardløsning som inne-

holder en kjent mengde Platina kobolt klorid.

Drikkevann bør ha verdier under 15 mgPt/l, for at

det ikke skal se misfarget ut og fordi klorering

av vann med for mye humus kan føre til dannelse av

skadelige forbindelser (haloformer).

Kalsium: 	 Innhold av kalsium er stort sett

avhengig av geologien i nedbørfeltet til vass-

dragene. De store grunnfjellområdene i Norge

avgir lite kalsium-ioner. Vassdrag i f.eks. Oslo-

feltet (se kapittel 4) har høyere innhold av kal-

sium og andre ioner enn de i grunnfjellorrådene.

Mye kalsium gir "hardt" vann som medfører

problemer f.eks. ved vasking av tøy. I Norge er

vannet vanligvis "bløtt", dvs. det inneholder lite

kalsium.

Sulfat og klorid: 	 Stoffene tilføres vass-

dragene naturlig fra havet. 	 Sulfat tilføres i

tillegg fra nedbør ("sur nedbør", se kapittel

18).

6.9.2. Elver 

Figur 6.20 viser middelverdien for noen

viktige vannkvalitetsparametre for de største

vassdragene. Registrert maksimum- og minimum-

verdi er vist som en strek gjennom søylen for

middelverdi.

6.9.3. Innsjøer 

Vannkvalitet i innsjøer varierer mindre enn

i elver.	 I perioder kan det likevel være varia-

sjoner fra overflaten og ned mot dypet. 	 Varia-

sjonene blir imidlertid ofte utlignet i sirkula-

sjonsperiodene (se punkt 6.4). Figur 6.21 viser

noen viktige vannkvalitetsparametre for de største

innsjøene i landet.

Figur 6.22 viser fosforbelastning

del utvalgte innsjøer som inngår i Statlig program

for forurensningsovervåking . 	Grenseverdien for

akseptabel belastning er satt ved en belastning

som erfaringsmessig ikke skaper problemer for cen

praktiske bruken av vannforekomsten.

FIGUR 6.20 VANNKVALITETSPARAMETRE FOR  NOEN AV DE STØRSTE VASSDRAGENE I NORGE. MIDDELVERDIER 1980
WATER QUALITY PARAMETERS FOR SOME OF THE GREATEST WATERCOURSES IN NORWAY. MEAN VALUES 1980

1) Statens institutt for folkehelse. 1) National Institute of Public Health.
2) Se tekst. 2) See text.
3) 1981.

K i I d e: Norsk institutt for vannforskning, 1981-1982. Source: Norwegian Institute of Water Research, 1981-1982.
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FIGUR 6.21 VANNKVALITETSPARAMETRE FOR NOEN AV DE STØRSTE INNSJØENE I NORGE. MIDDELVERDIER 1980
WATER QUALITY PARAMETERS FOR SOME OF THE GREATEST LAKES IN NORWAY. MEAN VALUES 1980

1) Statens institutt for folkehelse. 	 1) National Institute of Public Health.
2) Se tekst.	 2) See text.
3) 1982.
4) Få data fra 1979 og 1980. 	 4) Very few data from 1979 and 1980.

Kilde: Norsk institutt for vannforskning, 1981, 1982, Tyrifjordutvalget, Rognerud, 1981.
Sour e : Norwegian Institute of Water Research, 1981, 1982, Tyrifjordutvalget, Rognerud, 1981.

6.9.4. Grunnvann 

Kvaliteten på grunnvannet varierer lite

gjennom året. Variasjonene er tilsvarende som for

elver, men utslagene kan være minimale. Grunnvann

bli" i sterkere grad enn overflatevann påvirket av

berjgrunn og jordsmonn, og har derfor en annen

sammensetning enn overflatevann.

Grunnvann blir i økende grad brukt til drik-

kevann. 	 Det holder relativt konstant temperatur

på 7-10 °C hele året. 	 Oksygen kan mangle'helt i
grunnvann, som derfor må "luftes" før bruk.

Figur 6.2.3 viser noen viktige vannkvalitets-

parametre for tre grunnvannsstasjoner. En finner

høy? klorid- og sulfatverdier
 

nær kysten og lavere

konsentrasjoner innover land
 

etter hvert som på-

viriningen fra havet avtar. På Jæren finner en

således høye konsentrasjoner av alle de domineren-

de ionene i sjøvann (i figuren er bare kalsium,

klo^id og sulfat vist) og derav høy konduktivi-

tet,

6.9.5. Havvann 

Kvaliteten i havvann er stort sett stabil,

men vertikale strømmer kan forårsake at tilførsel

av næringsrikt hunnvann føres til overflaten.

Figur 6.24 viser temperatur og saltholdighet

for fem stasjoner langs Norskekysten. Temperatur-

variasjonene er størst i sørøst og minst i nord.

I Oslofjorden (Ferder) varierer saltholdigheten

mye, sannsynligvis som følge av store ferskvanns-

tilførsler ved snøsmeltingen. Temperatur og salt-

holdighet virker bl.a. inn på utviklingen av fis-

keegg, yngel og næringsdyr for fisk.

6.9.6. Problemer som følge av endringer i vann-

kvalitet 

I dette avsnittet behandles noen problemer

eller symptomer som henger sammen med en reduksjon

i vannkvalitet. Virkninger av forsuring er be-

handlet i kapittel 18 om "sur nedbør".

Vannkvalitet i både ferskvann og saltvann

blir i stor grad påvirket av menneskelige aktivi-

teter. I noen tilfeller resulterer det i eutro-

fiering og i andre tilfeller gir det giftvirk-

ninger.

Eutrofiering 

Eutrofiering er overgjødsling av vannfore-

komster, både innsjøer, elver og kystområder, som
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FIGUR 622 FOSFORBELASTNING I UTVALGTE INNSJØER I FOR-
HOLD TIL »AKSEPTABEL BELASTNING »i). PROSENT
PHOSPHORUS LOAD IN SOME LAKES RELATED TO
»ACCEPTED LOAD» 1). PER CENT

1) Beregningeneer best tilpasset store og dype innsjøer.
1) The estimates are best correlated to large and deep lakes.

Kilde: Statens forurensningstilsyn, 1982.
Source: Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.

resulterer i en stor og sjenerende vekst av alger

og høyere vannplanter. Vannets kvalitet blir

derved sterkt redusert eller ødelagt, og det oop-

står smaks- og luktulemper, oksygensvinn (not

bunnen der det er lite lys), forringelse av fiske-

bestanden, igjengroing av vannledninger osv.

Bruken av vannforekomstene blir på denne måten

forringet, spesielt for rekreasjon, vannforsyning

til husholdning, industri og jordbruk og sport og

fiske. Eutrofiering kan også føre til vekst av

giftproduserende alger.

Med økende eutrofiering, øker andelen av

mindre verdifulle fiskearter, og det kan forekomme

periodevis oppblomstring av blågrønnalger. Dette

gjør at vannet blir misfarget.

Se også punkt 6.9.8 om eksempelet Mjøsa.

Skadeorganismer i vann 

Figur 6.25 viser utbredelse av vannplanten

vasspest i Norge. Vasspesten opptrer i massefcre-

komster i noen middels eutrofe til eutrofe inn-

sjøer på Østlandet (f.eks. Jarenvann på Hadeland

og Steinsfjorden på Ringerike). Vasspest Flir

spredt av mennesker og dyr til nye lokaliteter.

Figuren viser at planten har økt sin utbredelse i

Norge de siste årene. Vasspest kan hirdre

båttrafikk, hading og fiske.

Figur 6.26 viser innsjøer hvor det er furnet

stammer av blågrønnalger som danner giftstoffer

ved spesielle miljøforhold. På Jæren (Frøylarlds-

FIGUR 623 NOEN FYSISKE/KJEMISKE PARAMETRE I GRUNNVANN. FILLEFJELL, JÆREN OG BIRKENES. MIDDELVERDIER 1980-1982 1 ).
SOME PHYSICAL/CHEMICAL PARAMETERS IN GROUND WATER. FILLEFJELL, JÆREN AND BIRKENES. MEAN VALUES 1980-
1982 1 ).

Drikkevannskvalitet 3): Quality of drinking water-l:
min. 	 maks-verdier max.-values

Anbefalt 	 Ikke anbefalt
Recommended 	 Not recommended
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1) Antall målinger Number of samples: Fillefjell: 4, 	 Jæren: 3, 	 Birkenes: 22.

2) Se tekst. 2) See text.

3) Statens institutt for folkehelse. 3) National Institute of Public Health.

Kilde: Norges geologiske undersøkelse, 1982. 	 Source: Norwegian Geological Survey, 1982.
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F IGUR 6.24 TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHET I SALTVANN. 5 MÅLESTASJONER. NORMALVERDIER OG VARIASJONSOMRÅDE 1) .

1936-1970 TEMPERATURE AND SALINITY IN SEA WATER. 5 SAMPLING STATIONS. NORMAL VALUES AND STANDARD
DE VIA TIONS 1). 9936-1970

I) Standardavvik kun for saltholdighet.
i) Standard deviations only referring salinity.

C i Id e : Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt, 1975.
,îource: The Institute of Marine Research, Division of Oceanography, 1975.

vatn) har masseforkomst av slike alger f9rt til

dØdsfall blant husdyr som har drukket vannet.

På Ostlandet langs svenskegrensen har en

problemer med krepsepest i noen vassdrag. Pesten

er en soppart som dreper ferskvannskreps. Den kan

bli overfØrt fra et vassdrag til et annet med

fiskeredskap og andre gjenstander som ikke blir

skikkelig rengjort.

Blåskjell tar til seg næring ved å filtrere

planktonorganismer fra vannmassene. Ved store

forekomster av giftige planktonalger vil derfor

giften bli konsentrert bl.a. i blåskjell.

I tillegg til disse organismene kan en nevne

parasitter på fisk, skadelige bakterier o.l.

Tabell 6.7 viser registrerte epidemier spredt

gjennom drikkevann i Norge fra 1899 til 1981,

antall syke og dØde av epidemiene og antatte

årsaker.

6.9.7. MiljØgifter i vann' 

MiljØgifter er stoffer som

giftige virkninger på organismer

særlig farlige å spre i

enten giftige i meget

potensielt kreftfremkallende eller de kan nå

1 Som hovedkilde er brukt Statens forurensningstilsyn.
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Tabell 6.7. Registrerte epidemier i Norge forårsaket av forurenset drikkevann. 1899 - 1981
Epidemic diseases in Norway caused by polluted drinking water. 1899 - 1981

Ar
Year

Sykdom
Disease

Antall 	 syke
f•Junber 	 ill

1899 Dysenteri 30 000

1931 Tyfoidfeber 59
1942 Tyfoidfeber 12

1941-42 Hepatitt Al Flere større
epidemier

1943-44 Paratyfus 300
1945 Dysenteri? 4 000

1955-56 Hepatitt A 182
1956 Salmonella 2 8 000-10 000

1957 Salmonella
1959 Hepatitt A 98

1972-73 Gastroenteritt 2 50 familier
1975 Paratyfus 14

1975 Salmonella
1976 Gastroenteritt ca. 	 200

1977 Hepatitt A 12

1978 Dysenteri 500

1979 Gastroenteritt 2 000

1979 Gastroenteritt ca. 500

1980 Gastroenteritt 32

1980 Gastroenteritt 100-400

1980 Gastroenteritt 40

1980 Gastroenteritt 50
1981 Gastroenteritt 10-15

1981 Gastroenteritt 200-300

Ant.
døde 	 Antatt årsak
Number Presumed cause
dead

- Klesvask av klær fra dysenteripasien-
ter i råvannskilden (Maridalsvannet)

19 	 Kloakkforurenset råvannskilde (Mjøsa)
- Brudd på vann- og kloakkledning i

samme grøft
-

K- loakkforurenset råvannskilde (Glomma).
Ingen desinfeksjon
Kloakkforurenset råvannskilde (Sokna).

-

	 Forurenset råvannskilde + svikt i
kloreringen
Forurenset råvannskilde (Glomma)
Forurenset råvannskilde + svikt på
ledningsnettet

- Brønn infisert pga. oversvømmelse av
tilstoppet kloakk

- Forurenset råvannskilde
- Kloakkforurenset råvannskilde (til

Skinnarbu Høyfjellstue)
- Kloakkforurenset råvannskilde (Fyres-

vatn). Ingen desinfeksjon. Brudd
på inntaksled
Kloakkforurenset råvannskilde.
(Røykenvika, Randsfjorden). Brudd
på kloakkledning i vann

- Prosessvann (Nidelven) inn på vann-
forsyningsnettet

- Infiltrert kloakk + jordbruksfor-
urensning. Mangelfull desinfisering

- Direkte kontakt mellom kloakk og
drikkevann pga. brudd på kloakk-
ledning i elv

- Forurenset råvannskilde (Lågen).
Trolig ingen desinfeksjon

- Forurenset råvannskilde (Ringsjøen).
Svikt i klorering
Forurenset drikkevannskilde

- Drikkevann forurenset av infiltrert
overflatevann

- Drikkevann forurenset av infiltrert
overflatevann + svikt i desinfi-
seringen

1 Smittsom gulsott. 2 Mage-tarminfeksjon.

K i 1 d e: Vannressursutvalget, 1982.
Source: National Committee for Management of Water Resources, 1982.

giftige nivåer ved oppkonsentrering gjennom

næringskjeden. De viktigste miljøgiftene er:

1) Metaller

2) Fluor

3) Klorerte organiske forbindelser

4) Polysykliske aromatiske hydrokarboner

(PAH)

Miljøgiftige stoffer har medført skade på organis-

mesamfunnene i enkelte norske fjorder. Figur 6.27

viser norske fjorder og kystområder som er sterkt

belastet med miljØgif ter.

Metaller 

Kvikksbly, kadmium og bly i vann er skadelig

for mennesker og dyr. Stoffene kan tilfbres gjen-

nom mat og drikke. Metallene kan fore til for-

styrrelser i enzymreaksjoner, i hormonsystemet,

sentralnervesystemet og nyrene.
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FIGUR 6.25 UTBREDELSE AV VASSPEST. 1925-1982 DISTRIBUTION OF WATER WEED. 1925-1982

1) Pluss Evje i Otra, Aust-Agder, ca. 1978-1979.

Kilde: Norsk institutt for vannforskning, 1982.
Source : Norwegian Institute of Water Research, 1982.

Kvikksølv blir skilt ut svært langsomt når

det først er tatt opp i dyr. Fisk kan derfor ha

stcre konsentrasjoner selv ved beskjedne tilførs-

ler av kvikksølv. Kadmium i vann kan selv i mid-

dels konsentrasjoner føre til ryggmargsdeforma-

sjcner hos fisk.

Fluor

Fluor i vann kan ha giftvirkning i svært

Klorerte organiske forbindelser 

Klorerte hydrokarboner kan ha akutt gift-

virkning i lave konsentrasjoner for noen organis-

megrupper. 	 Stoffene binder seg til fettvev og

blir derfor vanskelig utskilt og omsatt. 	 Det

medfører en oppkonsentrering av stoffene oppover i

næringskjedene. Næringskjeden er transportvei for

stoff og energi i Økosystemet.

Figur 6.28 viser eksempel på oppkonsentre-

lage konsentrasjoner, det akkumuleres i tenner og 	 ring av PCB (polyklorerte bifenyler) i en enkel

skjelett på pattedyr. 	 næringskjede. 	 Småfisk som sild, Ørekyt og abhor
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	FIGUR 626 INNSJØER MED STAMMER AV GIFTPRODUSER—	 fiske,- fugle- og pattedyrarter. 	 Stoffene 1''or-
ENDE BLÅGRØNNALGER LAKES WITH ISOLATED

	

STRAINS OF POISONOUS BLUEGREEN ALGAE 	 styrrer også kalkomsetningen hos fugler, slik at

eggene får tynt og lett knusbart skall. 	 Sel og

sjØlØver er utsatt for hyppigere aborter ved på-

virkning av stoffene.

nederst på kjeden, inneholder litt PCB. Fiskeen-

der, måker og alkefugler som spiser disse fiskear-

tene, får stadig i seg PCB som de ikke får skilt

ut fort nok. Rovdyr som hubro og haviirn på toppen

av næringskjeden er mest utsatt for slike mi1j0-

gifter.

Klorerte hydrokarboner forstyrrer kjØnnshor-

moner og nedsetter formeringsevnen hos visse

1) Frøylandsvatn, Orrevatn, Horpestadvatn, Edlandsvatn, Lima.

Kilde: Norsk Institutt for vannforskning, 1982.
Source : Norwegian Institute of Water Research, 1982.

FIGUR 6.27 FJORDER OG KYSTOMRÅDER SOM ER STERKT BE-
LASTET MED MILJØGIFTER FJORDSAND COASTAL
AREAS BEING HEAVILY POLLUTED WITH ENVI-
RONMENTAL TOXINS

1) Se tekst. 1) See text.

K i I d e: Statens forurensningstilsyn, 1982.

Source : Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.
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FIGUR 628 KONSENTRASJON AV PCB I FORSKJELLIGE DYRE-
ARTER I NÆRINGSKJEDEN. MG/KG FETTVEV 1 )
CONCENTRATION OF PCB IN DIFFERENT ANIMALS.
MG/KG ADIPOSE TISSUEII

1) Eksempel fra ØstersjØ-området.
1) Example from the Baltic area.

K i I d e: Statens naturvårdsverk, 1982.
Source: The National Swedish Environment Protection Board, 1982.

Po1ysykliske aromatiske hydrokarboner(PAH)

PAH dannes ved ufullstendig forbrenning av

orlanisk materiale. Bruk av fossilt brensel,

sæ °lig kull, vil Øke PAH-konsentrasjonen over det

naturlige i omgivelsene.

PAH klir vanligvis lett nedbrutt og utskilt

i levende organismer. Det vil derfor sjelden bl i

op)konsentrert i næringskjeden. Muslinger, sneg-

ler og tang har imidlertid vanskelig for å omsette

og skille ut PAH og kan derfor ha høyere PAH-kon-

seitrasjoner enn f.eks. fisk og krepsdyr.

Flere PAH-forbindelser (eller nedbrytings-

pr3dukter) kan være kreftfremkallende.

6.1.8. Forbedring av vannkvalitet som følge av 

tiltak. Eksempel: Mjøsa 

Mjøsa var tidligere et typisk eksempel på en

innsjø i eutrofiering (se punkt 6.9.6). Mjøsak-

sjonen ble satt i gang i 1976 og gikk ut på å

refusere forurensningene til innsjøen mest mulig.

Figur 6.29 viser trofisituasjonen i Mjøsa i

perioden 1900 - 2000. Eutrofieringen har vært

Økende fram til 1976, dvs. det har vært en Økende

algeproduksjon og en Økende algemengde.

Utviklingen har imidlertid snudd, selv om

målsettingen for aksjonen ennå ikke er nådd.

Trofitilstanden er framstilt i en skala fra "oli-

gotrof" (næringsfattig) til "eutrof" (nærings-

rik).

Figur 6.30 viser mengden av koliforme bakte-

rier i tre ulike dyp for 1972, 1978 og 1981.

Koliforme bakterier brukes som generell indikator

på fekal- (fra avføring) forurensning i vann. Det

har skjedd en tydelig forbedring i 1978 og 1981

sammenlignet med 1972. Tilførselen av plantenæ-

ringsstoffer, særlig fosfor, er også betydelig

redusert i denne perioden.

Ideell målsetting med de forurensningshe-

grensende tiltak i Mjøsa-området har bl.a. vært å

redusere årsproduksjonen av alger til 30 gram

karbon pr. m 2 pr. år (gC/m 2 år). Figur 6.31 viser

at algeproduksjonen er betydelig redusert fra 1976

til 1981 og at målsettingen så vidt er nådd. For

andre viktige parametre som f.eks. klorofyll a, er

målsettingen ikke nådd. Vannkvaliteten i Mjøsa

var i 1981 likevel betydelig hedre enn i 1976.

Mjøsaksjonen har fra 1976 til 1981 kostet

1,2 milliarder kroner. Pengene er benyttet til

bygging av renseanlegg og legging av nye avløps-

ledninger mv. Mjøsa er høyt verdsatt både som

drikkevannskilde og for rekreasjonsformål (ca.

150 000 personer bor i ljØsas umiddelbare nærhet

og ca. 55 000 av disse får sitt drikkevann fra

innsjøer).
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FIGUR 6.29 TROFISITUASJONEN I MJØSA. 1900-2000
TROPHIC SITUATION IN MJØSA. 1900-2000

Kilde: Norsk institutt for vannforskning, 1982.
Source : Norwegian Institute of Water Research, 1982.

FIGUR 6.30 FOREKOMST AV KOLIFORME BAKTERIER I MJØSA 71 .

AUGUST 1972, 1978 OG 1981 COLIFORM BACTERIA

IN MJØSA 1 %.AUGUST 1972, 1978 AND 1981

1) Målt ved 37 °C. 1) Measured at 37 OC.

Kilde: Norsk institutt for vannforskning 1982.
Source : Norwegian Institute of Water Research, 1982.

6.9.9. Overvåking av vannkvalitet 

Statens forurensningstilsyn satte i 1980 i

gang et "Statlig program for forurensninasovervå-

king av fjorder og vassdrag". Det overordnede riål

med overvåkingen er å skaffe til veie tilstrekke-

lig kunnskap og informasjon om vannressurseres

tilstand for å gi myndighetene et bedre grunnlag

for forvaltningen av ressursene. Valget av vass-

drag og fjorder som overvåkes er gjort etter for-

urensningsgrad, størrelse, betydning, brukerinte-

resse, konflikter mv.

Figur 6.32 viser vassdrag og fjordavsnitt

som er med i overvåkingsprogrammet pr. 1. janar

1983. I noen områder blir det utført grundigere

basisundersøkelser, som skal danne grunnlag for

den senere rutinemessige overvåkingen.
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FIC UR 6.31 ÅRLIG ALGEPRODUKSJON 1 ) 1 . MJØSA, 1975-1982 	 FIGUR 6.32 VASSDRAG OG FJORDOMRÅDER SOM INNGIKK I
ANNUAL PRIMARY PRODUCTION 1) IN MJØSA, 1975- 	 STATLIG PROGRAM FOR FORURENSNINGSOVERVÅK-
1982 	 ING 11982 RIVERS AND FJORD DISTRICTS INCLUD-

ED IN THE NATIONAL ENVIRONMENTAL MONITOR-
ING PROGRAMME IN 1982

K i I d e : Norsk institutt for vannforskning, 1981 og Statens forurens

ningstilsyn, 1982.
Source: Norwegian Institute of Water Research, 1981 and Norwegian

State Pollution Control Authority, 1982.
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7. Luft
Atmosfæren er betegnelsen på det lufthavet

som omgir jordkloden og som vi vanligvis kaller

for luft. Luft er nødvendig for liv og biologisk

produksjon. Luftrommet tjener også som mottaker

og spreder av utslipp av radioaktive stoffer og

andre forurensende emner.

Luftlaget er tykkere ved ekvator enn ved

polene på grunn av jordrotasjon. Atmosfæren deles

i to hovedsjikt - troposfæren og stratosfæren.

Troposfæren (som er innerst) strekker seg ca. 17

km ut i rommet ved ekvator og ca. 10 km ut ved

polene. På grunn av temperaturens fordeling opp

gjennom atmosfæren er det særlig troposfæren som
fungerer som mottaker av utslipp av luftforurens-

ninger. Forurensningene kan skyldes naturlige

prosesser (blomsterstøv, vulkanutbrudd, sandstor-

mer) eller utslipp av restprodukter fra menneske-

lig virksomhet. I tørr tilstand består luftvolu-

met av om lag 78 prosent nitrogen, 21 prosent

oksygen, 1 prosent argon, 0,03 prosent karbondiok-

syd og små mengder av edelgasser og oson, som

skjermer mot skadelig ultrafiolett stråling fra

sola. Luft inneholder også varierende mengder med

vanndamp, iskrystaller og støvpartikler.

Dette kapitlet gir en oversikt over klima og

luftkvalitet i Norge. Et utvalg av de viktigste

parametrene for klima er presentert.

Klimaet på Svalbard og nordområdene er for-

skjellig fra klimaet i resten av Norge og er om-

handlet separat. I tillegg til data om tempera-

tur, nedbør, skydekke og vind er det her tatt med

opplysninger om tåke og utbredelse av havis.

Avsnittet om luftkvalitet presenterer data

om konsentrasjoner av enkelte forurensende kompo-

nenter i atmosfæren. Datatilgangen er imidlertid

mer begrenset for luftkvalitet enn for klima. Det

er presentert luftkvalttetsdata fra det statlige

programmet for forurensningsovervåking (punkt

7.4.2). Det finnes lite omfattende data om luft-

kvalitet på Svalbard.

Luftkvaliteten i Oslo sentrumsområde er

behandlet spesielt. Luftkvalitet måles i form av

mengde (g, pg) pr. volumenhet. Rene utslippsdata

fra ulike menneskelige aktiviteter er behandlet i

kapittel 12 om "Utslipp til luft". Radioaktivt

innhold i luft er omtalt i kapittel 15 om "Spalt-

ningsmateriale".

7.1 KLIMA

Klimaforholdene uttrykt blant annet ved

temperatur, nedbør, vekstsesongens lengde og var-

mesum i løpet av året, setter grenser for dyrk;ng

av vekster i ulike områder. Lokale klimaforhold,

der bl.a. vindstyrke og snømengde også kommer inn,

påvirker kravene til bygningstekniske konstruk-

sjoner og til isolasjon og oppvarming. Spesielle

klimaforhold kan dessuten fore til naturskader.

Vindens hastighet og retning og temperaturvaria-

sjonene som følge av høyde over havet er for ek-

sempel vesentlig for spredning av forurensende

partikler i luft.

På grunn av vindforhold og topografi kan
lufttilstand og lokalklima variere betydelig over

korte avstander i Norge. Stasjoner for værobser-

vasjoner er av praktiske grunner oftest plassert i

sentrale og lavereliggende strek. Stasjonene air

da et begrenset bilde av værforholdene generel, i

et område. Tallstørrelser, som f.eks. middeltem-

peratur og nedbørsum, gir et begrenset bilde av

klimaforholdene, da gjennomsnittsmål og sumtall

dekker over de raske vekslinger som er typisk i

flere deler av landet.

I Norge er det ca. 150 telegraferende vær-

stasjoner, 50 klimastasjoner og 550 nedbørsta-

sjoner. I dette avsnittet er det bare presentert

data fra et begrenset antall stasjoner. Valget av

stasjoner som er benyttet, er basert på geografisk
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lokalisering og hvor representativ stasjonen er

for de enkelte regioner og distrikter. Figur 7.1

viser lokalisering av de utvalgte meteorologiske

stasjonene i dette kapitlet.

FIGUR 7.1 LOKALISERING AV UTVALGTE METEOROLOGISKE

STASJONER LOCATION OF SELECTED METEORO-
LOGICAL STATIONS

1) Fastliggende værobserverende skip.

1) Observation by stand by ship.

K i d e : Det norske meteorologiske institutt.
Sou-ce: The Norwegian Meteorological Institute.

Data for temperatur, nedber, skydekke og

torden er presentert for 10 meteorologiske stasjo-

ner. Det er presentert data for vindobservasjoner

fra 15 kyststasjoner og fra 3 værobserverende

fastliggende skip i Nordsjeen og i Norskehavet. I

tillegg er vinddata fra stasjonen på Bjerneya tatt

med for å vise sammenhengen med de Øvrige vindob-

servasjonene (ytterligere observasjoner fra

Bjerneya er presentert i avsnitt 7.3 om "Klimaet

på Svalbard og i nordområdene").

Normalperioden 

Der det eksisterer tilstrekkelige måledata

er det presentert data fra perioden 1931 - 1960.

Denne perioden er valgt som internasjonal referan-

seperiode for meteorologiske målinger og observa-

sjoner. Beregnede aritmetiske gjennomsnitt av de

ulike dataseriene for hele perioden brukes som

grunnlag ved beskrivelse av klimaet, og ved sam-

menlikninger mellom ulike tidsperioder og geogra-

fiske regioner.

Normalperioden 1931 - 1960 benyttes ikke ved

beskrivelse av klimaet i nordområdene. Alle sta-

sjonene (unntatt Jan Mayen) var mer eller mindre

ute av drift i 1940 - 1945, slik at en her mangler

data for disse årene.

7.1.1. Temperatur 

Temperaturen avtar normalt med stigende

høyde over havet. Kurver gjennom steder med lik

temperatur, isotermene, leper derfor i stor ut-

strekning langs hovedlagene i terrenget og danner

et innviklet menster i et så kupert land som

Norge.

Figur 7.2 viser temperaturfordelingen for

hele landet i januar og juli i normalperioden.

Vintermånedene november-mars er preget av relativt

mildt vær langs kysten og lavere temperatur i de

indre strekene. Om sommeren er det varmest rundt

Oslofjorden. Temperaturforskjellen mellom kysten

og innlandet er mindre om sommeren enn om vinte-

ren. Langs kysten er temperaturforskjellen mellom

varmeste og kaldeste måned 10-15 °C, mens den er

25-30 ° C i indre strek.

Figur 7.3 viser gjennomsnittstemperaturen

for hver måned for de utvalgte målestasjonene i

normalperioden. Differansen mellom heyeste og

laveste temperatur er sterst i innlandsområdene,

vist ved stasjonene Tynset, Nesbyen og Karasjok.

Kyststasjonene (f.eks. Varde, Tromse, Bergen,
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FIGUR 7.2 MIDDELTEMPERATURER I JANUAR OG JULI. NORMALPERIODEN 1931-1960
MEAN TEMPERATURE IN JANUARY AND JULY. STANDARD NORMALS 1931-1960

K i I d e: Det norske meteorologiske institutt.
Source: The Norwegian Meteorological Institute.
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Kjevik) har betydelig mindre differanse mellom

høyeste og laveste månedsmiddeltemperatur.

Lengden av vekstsesongen og varmesummen i

året er viktige opplysninger for å vurdere biolo

gi<,* produksjon. Varmesummen i året er lik summen

av alle døgnmiddeltemperaturene over 0 °C i året.

Skeg vokser f.eks. ikke ved temperaturer under ca.

6 ° C.

Figur 7.4 viser antall døgn pr. år med mi d-

de&temperatur over 6 °C, og antall døgn pr. år med

minimumstemperaturer under 0 °C ved stasjonene.

FIGUR 7.3 MÅNEDSMIDDELTEMPERATURER. UTVALGTE STA-
SJONER. NORMALPERIODEN 1931-1960 MONTHLY

MEAN TEMPERATURES. SELECTED STATIONS. STAN-

DARD NORMALS 1931-1960

K i d e : Det norske meteorologiske institutt.
Source: The Norwegian Meteorological Institute.

Frost er skadelig for de fleste kulturplanter, og

perioder med minimumstemperaturer under 0 ° C blir

dermed en skranke for planteproduksjon i landbru-

ket.

FIGUR 7.4 ANTALL DØGN PR. ÅR MED MIDDELTEMPERATUR
OVER 0 OG 6°C OG MINIMUMSTEMPERATUR UNDER
0°C. NORMALPERIODEN 1931-1960 NUMBER OF

DAYS WITH MEAN TEMPERATURE ABOVE 0°AND 6 0C

AND MINIMUM TEMPERATURE BELOW 0 0C. STAND-

ARD NORMALS 1931-1960

Kilde: Det norske meteorologiske institutt.
Source: The Norwegian Meteorological Institute.
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Figur 7.5 viser varmesummen i året for

stasjonene i normalperioden.

7.1.2. Nedbør 

Kvaliteten på målinger av nedbør påvirkes av

fordamping, vindforhold og hvor mye nedbør som

faller i form av snø. Nedbørmengdene lokalt va-

rierer dessuten sterkt - avhengig av bl.a. vind-

retning og topografi. Figur 7.6 viser årlig ned-

bør i normalperioden for hele landet.

Hovedmønsteret i fordelingen av nedbør er

forskjellen mellom de nedbørrike strøkene 20-40 km

innenfor kysten av Vestlandet og Nordland og de

mer nedbørfattige områdene i innlandet. Dette har

sammenheng med den framherskende vinden fra sør-

vest som avgir nedbør på vestsiden av fjellene.

Særlig enkelte daler på Østsiden av fjellene kom-

mer i regnskyggen og får til dels meget lite ned-

bør. Det samme gjelder Finnmarksvidda.

Figur 7.7 viser gjennomsnittlig månedsnedbør

for stasjonene i normalperioden. 	 Kystområdene

mottar større nedbørmengder enn innlandet. På

Østlandet regner det mest i juli og august, mens

kystområdene i Vest- og Nord-Norge mottar de

største nedbørmengdene sent på høsten.

Antall døgn med snødekke er blant annet

avhengig av lokale forhold (vind, nedbør, tempera-

tur) . Figur 7.8 gir et grovt bilde av snØf orhol  -

FIGUR 7.5 VARMESUM 11 . UTVALGTE METEOROLOGISKE STA-

SJONER. NORMALPERIODEN 1931-1960 SUM OF
TEMPERATURE!). SELECTED STATIONS. STANDARD
NORMALS 1931-1960

1) Se tekst, pkt. 7.1.1. 	 1) See text.

K i I d e: 	 Det norske meteorologiske institutt.
Source: The Norwegian Meteorological Institute.

dene i normalperioden. Deler av Nord-Norge og

innlandet i Sør-Norge har flest dager med snødekke

(Karasjok har 191 dager pr. år), mens kystområdene

på Vestlandet har minst (Bergen har 45 dager pr.

år).

FIGUR 7.6 ÅRLIG NEDBØR. NORMALPERIODEN 1931-1960
MEAN ANNUAL PRECIPITATION. STANDARD NOR-
MA L S 1931-1960

K i I d e: Det norske meteorologiske institutt.
Source: The Norwegian Meteorological Institute.
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FIGUR 7.7 GJENNOMSNITTLIG MANEDSNEDBøR, UTVALGTE
STASJONER. NORMALPERIODEN 1931-1960 MEAN
MONTHLY PRECIPITATION, SELECTED STATIONS.
STANDARD NORMALS 1931-1960

K i I J e: Det norske meteorologiske institutt.

Source: The Norwegian Meteorological Institute.

7.1.3. Skydekke 

Skydekket blir karakterisert etter en skala

fra 0 til 8, der 0 er skyfri himmel og 8 er helt

skydekt. Skydekketall 4 betyr at 4/8 av himmelen

er dekket av skyer. Klarværsdager er dager da

summen av skydekketallene fra tre observasjons-

ticspunkt (kl 7, 13 og 19) er 4 eller mindre.

Dager da summen av skydekketallene er 20 eller mer

er regnet som overskyete dager. De resterende

dagene er klassifisert som delvis overskyete

dager.

Figur 7.9 viser antall dager med klarvær,

delvis overskyet og overskyet vær pr. år. Av de

utvalgte målestasjonene hadde Oslo flest klarværs-

dager og Vardø flest overskyete dager pr. år i

normalperioden.

FIGUR 7.8 ANTALL DØGN PR. AR MED FOREKOMST AV SNØ-

DEKKE. NORMALPERIODEN 1931-1960 NUMBER OF

DAYS PER YEAR WITH OCCURENCE OF SNOW
COVER. STANDARD NORMALS 1931-1960

K i I d e: Det norske meteorologiske institutt.

Source: The Norwegian Meteorological Institute.

7.1.4. Vind 

Norge er et kupert land med vindstyrke og

vindretning som varierer betydelig fra sted til

sted. Vindobservasjoner fra værstasjoner i inn-

landet, som ofte ligger i lavereliggende strøk,

gir derfor ikke alltid et dekkende bilde av vind-

forholdene generelt i et område.

Også langs kysten påvirker topografien vind-

forholdene. 	 En hovedtendens er at vinden løper

parallelt med kysten. Et annet hovedtrekk er at

vind og bølgehøyde øker ut mot mer åpne farvann.

På steder der hovedretningen av kysten bøyer

sterkt av, vil det også skje en økning av vind-

styrken. Dette er f.eks. tilfelle ved Lindesnes,

Stad og Nordkapp. Om vinteren er lavtrykksaktivi-

teten størst og kyststrøkene har mer vind enn i

sommertiden. Dette gjelder særlig fra Rogaland og

nordover.

Opplysninger om vind er av særlig betydning

i kystdistriktene og på de åpne havområdene, fordi

vind kombinert med bølger kan gjøre arbeidsopera-

sjoner til sjøs vanskelige eller umulige. Dette

er særlig aktuelt ved oljeutvinning i havområdene

utenfor Norge.

Vindstyrke angis i Beaufort, etter en skala

fra 0 (vindstille) til 12 (orkan). Tabell 7.1

viser standard inndeling av vindstyrke etter vind-

hastighet.
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FIGUR 7.9 ANTALL DAGER MED KLARVÆR, DELVIS OVERSKY-
ET OG OVERSKYET VÆR PR. AR. NORMALPERIOD-
EN 1931-1960 NUMBER OF CLEAR DAYS, PARTLY

OVERCAST AND OVERCAST DAYS. STANDARD NOR-

MA L S 1931-1960

K i I d e: Det norske meteorologiske institutt.

Source: The Norwegian Meteorological Institute.

Tabell 7.1. Vi ndstyrkegrupperinger 	 Wind forces

< 0.3 0 Stille
0.3- 	 1.5 1 Flau
1.6- 	 3.3 2 Svak

3.4- 5.4 3 Lett
5.5- 	 7.9 4 Laber
8.0-10.7 5 Frisk

10.8-13.8 6 Liten

13.9-17.1 7 Stiv
17.2-20.7 8 Sterk

20.8-24.4 9 Liten
24.5-28.4 10 Full
28.5-32.6 11 Sterk

32.6< 12 Orkan

Figur 7.10 viser antall degn med liten <u-

ling (vindstyrke 6 Beaufort) eller mer, og antall

degn med liten storm (vindstyrke 9) eller mer for

15 utvalgte kyststasjoner. Relativt kraftig vind

forekommer hyppigst langs kysten av den midtre

delen av Norge. Observasjonene ved stasjonene

Lista, Kråkenes og Fruholmen er påvirket av "hj6r-

neeffekten" (Øking av vindstyrke der hovedret-

ninger av kysten bøyer av).

I Nordsjøen og Norskehavet finnes det færre

sammenhengende måleserier av en viss varighet for

vindstyrke. Figur 7.11 viser frekvensfordeling

(hyppighet) av ulike vindstyrker for de stasjonene

her som har de lengste og beste observasjons-

seriene. Da det er frekvensfordeling (og ikke

antall degn med ulike vindstyrker) som er vist, er

dataene ikke direkte sammenliknbare med dataene i

figur 7.10. Figuren viser imidlertid samme ten-

dens, at relativt kraftig vind forekommer hyppigst

utenfor kysten av Midt- og Nord-Norge.

Figur 7.12 viser fordeling av vindretninger

ved de samme observasjonsstasjonene. Vinder fra

sektorene syd-sydøst, syd-vest og nord-nordvest er

vanligst i Nordsjøen, mens nord-østlige vinder

dominerer i nordlige del av Norskehavet.
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FIGUR 7.10 ANTALL DØGN PR. AR MED VINDSTYRKE LITEN
KULING ELLER MER OG LITEN STORM ELLER MER,
UTVALGTE KYSTSTASJONER. NORMALPERIODEN
1931-1960 NUMBER OF DAYS WITH WIND FORCE
OF STRONG BREEZE OR MORE,SELECTED STATIONS.
STANDARD NORMALS 1931-1960

1) Se iabell 7.1.
1) See table 7. 1.

K i I d e: Det norske meteorologiske institutt.

Source : The Norwegian Meteorological Institute.

FIGUR 7.11 HYPPIGHET AV VINDSTYRKE I NORDSJØEN OG

NORSKEHAVET. PROSENT. 1949-1978 FREQUEN-

CY DISTRIBUTION OF WIND FORCE IN THE NORTH
SEA AND THE NORWEGIAN OCEAN. PER CENT.

1949-1978

1) Se tabell 7.1. 1) See table 7.1.
2) Beregnede data for perioden, basert på vinterobservasjoner 1959-1978.
2) Estimated for the period, based on observations winter 1959-1978.
3) Beregnede data for perioden, basert på observasjoner 1977-1981.
3) Estimated for the period, based on observations 1977-1981.

Kilde: Det norske meteorologiske institutt.

Source : The Norwegian Meteorological Institute.
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FIGUR 7.12 HYPPIGHET AV VINDRETNING. STASJONER I FRITT FARVANN. PROSENT. GJENNOMSNITT
FOR 1949 - 1978 FREQUENCIES OF WIND DIRECTION. PER CENT. AVERAGE FOR 1949-1978

K i I d e: Det norske meteorologiske institutt, 1980.
Source: The Norwegian Meteorological Institute, 1980.
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7.1.5. Torden 

Figur 7.13 viser forekomst av tordenvær ved

utvalgte målestasjoner. I figuren er det beregnet

gjennomsnittlig antall dager med tordenvær pr. år

i normalperioden. Av de utvalgte stasjonene er

det registrert flest dager med tordenvær ved Oslo-

Blindern og færrest dager i Tromsø.

7.2 KLIMAENDRINGER

Ved flere målestasjoner finnes det lange

tidsserier for temperaturregistreringer. For

må'estasjonene i Trondheim eksisterer det måledata

fra 1760. Lange måleserier fra et utvalg sta-

sjoner er vist i figur 7.14. Temperaturene er

angitt som 10 års glidende middel. Temperatur-

serien består av årsmiddeltemperaturer beregnet

for 10-årsperioder. Middelverdien endres etter

hvert ved at perioden flyttes fram et år av

gangen. I figuren er det også lagt inn gjennom-

snittstemperaturen for normalperioden 1931 - 1960

og gjennomsnittstemperaturen for hele observa-

sjonsperioden.

Variasjonene i årsmiddeltemperatur følger

stort sett samme mønster for hele landet. I peri-

odEn før 1920 ligger de fleste observasjonene

under gjennomsnittet for hele perioden, mens de

etter 1920 stort sett ligger over. I normalperi-

odEn 1931 - 1960 er det registrert forholdsvis

høye temperaturer. "Normalen" for temperaturen er

derfor vesentlig høy ere enn gjennomsnittstempera-

turen for hele måleperioden.

7.3 KLIMAET PÅ SVALBARD OG I NORDOMRÅDENE

I forhold til andre strøk på tilsvarende

breddegrader er det mildt klima på Svalbard og i

nordområdene, spesielt om vinteren. Årsakene til

dette er bl.a. de temp ererte nordgående havstrøm-

mere og hyppige lavtrykk over områdene. Dette

fører til transport av milde luft- og havstrømmer

nordover, som skaper store temperaturkontraster i

møte med de kalde arktiske luftmassene. Dette

fører igjen til store variasjoner i klimaet, med

raske temperaturendringer og skiftninger i isfor-

holdene.

FIGUR 7.13 ANTALL DAGER MED TORDENVÆR PR. AR. NOR-
MALPERIODEN 1931-1960 NUMBER OF DAYS WITH

THUNDERSTORM PER YEAR. STANDARD NORMALS

1931-1960

K i I d e: Det norske meteorologiske institutt.
Source: The Norwegian Meteorological Institute,



TRONDHEIM 1761-19802)
6,0 -

5,5

5,0

4,5

4,0 -

132

FIGUR 7.14 MIDLERE ÅRSTEMPERATUR 1761-1981. 10 -ÅRS GLIDENDE MIDDEL 1) MEAN ANNUAL TEMPERATURE 1761- 1981.10- YEAR
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1) See note, 7.2.
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K i I d e: Det norske meteorologiske institutt.

Source: The Norwegian Meteorological Institute.
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Figur 7.15 viser lokalisering av stasjoner

for værobservasjoner og klimaundersbkelser i nord-

områdene. Enkelte av stasjonene har vært drevet

siden omkring 1920 1 . I tillegg foretas det obser-

vaEjoner i Svea i van Mijenfjorden, men stasjonen

har bare vært i drift siden mai 1978.

FIGUR 7.15 LOKALISERING AV METEOROLOGISKE VÆRSTA-
SJONER I NORDOMRÅDENE LOCATION OF METE-

OROLOGICAL STATIONS IN THE NORTHERN AREAS

Kilde: Det norske meteorologiske institutt, 1982.
Source: The Norwegian Meteorological Institute, 1982.

FIGUR 7.16 LUFTTEMPERATUR. MÅNEDLIGE GJENNOMSNITT.

NORDOMRÅDENE. 1951-1980 AIR TEMPERATURE.

MONTHLY AVERAGE. NORTHERN AREAS. 1951-1980

Kilde: Det norske meteorologiske institutt, 1982.
Source: The Norwegian Meteorological Institute, 1982.

stasjoner i Canada og Sovjetunionen som ligger på

omtrent samme breddegrad, 15-20 ° C lavere middel-

temperaturer i vintermånedene. På vestkysten av

Spitsbergen ligger middeltemperaturen for februar-

7.3.1. Temperatur 	april stort sett mellom -9 °C og -16 °C. Tempera-

	

Figur 7.16 viser gjennomsnittlig månedstem- 	 turer under -30 ° C forekommer ikke særlig ofte.

peratur for værstasjonene i nordområdene. 	 Det 	 Raske skiftninger er karakteristiske om vinteren.

mest karakteristiske er de relativt h4ye vinter- 	 Temperaturen kan komme opp i over 0 °C i kortere

teilperaturene. 	 Til 	 sammenlikning har f.eks. 	 perioder selv midtvinters. 	 Middeltemperaturen i

juli er for de samme stasjonene 4-6 °C. Sommertern

1 )et norske meteorologiske institutt, 1982. 	 peraturene er mer stabile, og holder seg stort
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FIGUR 7.17 LUFTTEMPERATURER. 5—ÅRS GLIDENDE MIDDEL. NORDOMRÅDENE. 1912-1980
AIR TEMPERATURE. RUNNING 5 YEARS MEANS. NORTHERN AREAS. 1912-1980

Kilde: Det norske meteorologiske institutt, 1982. Source: The Norwegian Meteorological Institute, 1982.

FIGUR 7.18 NEDBØR. MÅNEDLIGE GJENNOMSNITT. NORDC M—

RÅDENE. 1951-1980 PRECIPITATION. AVERAGE
MONTHLY FALL. NORTHERN AREAS. 1951-1980

sett innenfor intervallet 0-10 ° C. 	 Temperaturer

over 15 °C er sjeldne.

Stasjonen på Hopen ligger utsatt til for den

kalde arktiske luften og viser de laveste tempera-

turene gjennom hele året. Stasjonene på Bj4rOya

og Jan Mayen viser mindre utslag mellom kaldeste

og varmeste måned enn de andre stasjonene. Jan

Mayen har også de h4yeste vintertemperaturene.

Figur 7.17 viser temperaturvariasjoner

1912 - 1980. 5 års glidende middel (årsmiddeltem-

peraturer for 5-årsperioder) er beregnet for alle

stasjonene; for Isfjord Radio tilbake til 1912,

for Longyearbyen fra 1957. Temperaturene har vist

til dels store variasjoner. Etter temperaturfal-

let i 60-årene var det en stigning i begynnelsen

av 70-årene, som igjen ble etterfulgt av et tempe-

raturfall. Dette skyldes vesentlig endringer i

vintertemperaturene. Sommertemperaturene har vært

mer stabile i periodene.

'Det norske meteorologiske institutt, 1982
JF MAMJ J AS OND J FM AMJ J AS OND

K i I d e: Det norske meteorologiske institutt, 1982.
Source: The Norwegian Meteorological Institute, 1982.
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FIG JR 7.19 ANTALL DAGER MED FORSKJELLIGE TYPER AV SKYDEKKE. MÅNEDLIGE MIDDELVERDIER. NORDOMRÅDENE. 1951-1980

NUMBER OF DAYS WITH DIFFERENT TYPES OF CLOUD COVER. MONTHLY MEAN VALUES. NORTHERN AREAS. 1951-1980

K i I d e: Det norske meteorologiske institutt, 1982. Source: The Norwegian Meteorological Institute, 1982.

7.3.2. Nedbør 

Generelt er det lite nedbør i nordområdene.

Luftmassene er ofte kalde og har relativt lite

vanndampinnhold. Mesteparten av nedbøren kommer i

for')indelse med lavtrykksområder som kommer inn

fra vest. Gjennomsnittlig årlig nedbør ved sta-

sjolene på Spitsbergen, Bjørnøya og Hopen er 200-

400 rm og ved Jan Mayen ca. 700 mm'.

Figur 7.18 viser månedlige gjennomsnitt for

nedbør i perioden 1951 - 1980. Stasjonene har

mest nedbør i august-september-oktober og minst i

april-mai.

7.3.3. Skydekke 

Figur 7.19 viser antall dager med klarvær,

delvis overskyet og overskyet vær (se kap. 7.1.3

[Jet norske meteorologiske institutt, 1982.

for definisjoner). 	 Overskyet vær dominerer, og

dager med klarvær er relativt sjeldne. 	 Størst

frekvens av klarværsdager er det på seinvinteren

og våren. Ved Bjørnøya og Jan Mayen er klarværs-

dager meget sjeldne, med et gjennomsnitt på ca. 5

pr. år.

7.3.4. Tåke 

Den arktiske ishavståken er et velkjent

fenomen i nordområdene. Hyppighet av tåke er vist

i figur 7.20. Tåken oppstår når mild, fuktig luft

strømmer over en kjølig overflate (snø og is,

eller åpent hav). Tåke er hyppigst om sommeren.

Ved stasjonene Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen er

frekvensen av tåke høyest, med et maksimum i juli

på 18-25 prosent av totalt antall observasjoner.
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FIGUR 7.20 HYPPIGHET AV TÅKE. MÅNEDLIGE MIDDELVERDI-
ER. NORDOMRÅDENE. PROSENT. 1951-1980 FREQU-
ENCIES OF FOG. MONTHLY MEAN VALUES. NORTH-
ERN AREAS. PER CENT. 1951-1980

K ilde : Det norske meteorologiske institutt, 1982.
Source: The Norwegian Meteorological Institute, 1982.

7.3.5. Vind 

I nordområdene opptrer ofte store kontraster

i IØ tet mellom milde, fuktige luftmasser fra stir,

og kaldere polarluft fra nord. Dette gir seg

utslag i vekslende og ofte stormfullt vær, spes-

ielt om vinteren.

Figur 7.21 viser observasjoner av vindstyrke

i nordområdene. 	 Vindstyrken på over liten kuling

(6 Beaufort) er hyppigst i vintermånedene. 	 Sta-

sjonene Longyearbyen og Ny Ålesund ligger et styk-

ke inn fra kysten og har mer rolige vindforhold

enn de byrige stasjonene.

s Basert på 10 års satelittmateriale; Norsk
Polarinstitutt, 1982.

7.3.6. Utbredelse av havis 

SØrgående havstrbnm er frakter store mengder

havis fra det sentrale polområdet stirover mot

Svalbard. 	 Nordlige og varmere strbmmer påvirker

samtidig utbredelsen av havis. 	 Figur 7.22 viser

havisfordeling i slutten av mars, da det vanligvis

er maksimal utbredelse og i slutten av august, da

det vanligvis er et minimums.

Nordostlige havstrbmmer frakter havis fra

Polhavet mot Svalbard på sorbstsi den av oygrupen

(Øst-Spitsbergenstrommen og Bjornbystrbmmen) og

nordenfor bygruppen mot området bst for Grbnland

(Øst-Gronlandsstrbmmen). Den nordlige varme Ve;t-

Spitsbergenstrbmmen holder området vest for .by-

gruppen isfritt store deler av året. Denne forle-

lingen av havisen med is i nordlige og Østlige

farvann og isfrie områder i sor og Øst er karakte-

ristisk for hele året.



7I
. 6 Beaufort )

3-5 »
<2 »

1) Se tabel 17.1. 1) See table 7.1.

K ilde : Det norske meteorologiske institutt, 1982.
Source: The Norwegian Meteorological Institute, 1982.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10   

1 3 7

FIGUR 7.21 HYPPIGHETEN AV ULIKE VINDSTYRKER. NORDOMRÅDENE. PROSENT. 1951-1980

FREQUENCY OF DIFFERENT WIND FORCES. NORTHERN AREAS. PER CENT. 1951-1980
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FIGUR 7.22 HAVISFORDELING, MARS OG AUGUST. 1971-1980 FREQUENCY DISTRIBUTION OF SEA ICE, MARCH AND AUGUST. 197'-1980

K i I d e: Norsk Polarinstitutt, 1982. 	 Source: The Norwegian Polar Research Institute, 1982.

7.4 LUFTKVALITET

Luftkvalitet angis ved konsentrasjonen av

forurensende stoffer i atmosfæren. Luftkvaliteten

påvirkes i første rekke av mengdene av utslipp og

av meteorologiske forhold.

Ved vurdering av luftkvaliteten i et område

er det vanlig å sammenlikne målte eller beregnede

konsentrasjoner av stoffer og komponenter med

retningslinjer for luftkvalitet, det vil si med

angitte grenseverdier for helsevirkninger av for-

urensningskomponentene. Grenseverdien for helse-

virkningen av et stoff er det eksponeringsnivået

(den mengde forurensning) som en antar befolk-

ningen kan utsettes for uten at helsevirkninger

forekommer.

Tabell 7.2 gir en oversikt over forslag til

grenseverdier for luftkvalitet. Det er angitt

grenseverdier (og -intervaller) for ulike mid-

lingstider, det vil si for den tidsperioden kon-

sentrasjonene er beregnet som et gjennomsnitt for.

Det er ikke funnet grunnlag for å angi en grense-

verdi for bly i Norge. I tabellen er det imidler-

tid referert den grenseverdien som "Environmental

Protection Agency" (EPA) i USA vedtok i 1978.

Denne verdien blir benyttet ved rutineovervåking

av luftforurensnings. For partikulært sulfat

(sulfat avsatt på partikler i atmosfæren) forelig-

ger det ingen retningslinjer.

1 Norsk institutt for luftforskning, 1983.
2 I regi av Statens forurensningstilsyn, arbeidet
utføres av Norsk institutt for luftforskning.

Tabell 7.2. Forslag til vurderingsgrunnlag for
luftkvalitet Suggested criteria
for evaluating air quality

Nitro-
Svovel-
di oksyd s

Midlingstid Sulphur 	 Sotl
Average 	 diox- 	 Soots
time 	 idel

u9 /m3
6 måneder
6 months .. 	 40-60

	

40-60 	 75 	 -	-

Kvartal
Quarter (of
a year) ... 	 1,5

24 timer
24 hours .. 100-150 100-150 100-150

8 timer
8 hours ... 	 - 	 - 	 - 	 10

1 Virkningen av de to komponentene forsterker
hverandre når de kommer i luften. Forslaget til
grenseverdier forutsetter at den forurensende luf-
ten inneholder begge komponenter. 2 Environmertal
Protection Agency, USA.
1 The effects of the two components are strength-
ened when both components are present and the
suggested criteria are based on the presence of
both components in the air. 2 Environmental Pro-
tection Agency, USA.

K i 1 d e: Statens forurensningstilsyn, 1982.
Source: The Norwegian State Pollution Control
Authority, 1982.

7.4.1. Overvåking av luftkvalitet 

Et nasjonalt nett av overvåkingsstasjcner

for måling av luftkvalitet ble opprettet i 1977 2 .

I alt 34 stasjoner i 28 byer og tettsteder i hele

landet er med i overvåkingsprogrammet. Måleprog-

rammet omfatter døgnverdier (middelverdier) av

gen- 	 Karbon-
diok- monok-
syd 	 syd 	 Blyt
Nitro- Carbon Lead 2
gen 	 monox-
diox- ide

ide

m9/m31
Pgi1717
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svoveldioksyd, bly, sot og partikulært sulfat.

Figur 7.23 viser lokalisering av overvåkingssta-

sjoner og utvalgte bakgrunnsstasjoner.

Det er også opprettet et program for over-

våking av langtransportert forurenset luft og

nedbørl. Programmet omfatter 10 bakgrunnssta-

sjoner som ligger i områder med liten eller ingen

påvirkning fra lokale kilder (det vil si i spredt

bebygde områder) .

I tillegg til disse landsomfattende overvå-

kingsprogrammene er det foretatt undersIkelser av

biltrafikkforurensninger ved enkelte trafikkårer i

en del byer (Bergen, Larvik, Oslo, Troms¢, Trond-

FIGUR 7.23 LOKALISERING AV OVERVAKINGSSTASJONER  OG
UTVALGTE BAKGRUNNSSTASJONER LOCATION OF
MONITORING STATIONS AND SELECTED BASELINE
STATIONS

heim, Sarpsborg mfl.). 	 Med unntak av Oslo har

alle undersøkelsene vært enkeltprosjekter av rela-

tivt kort varighet.

7.4.2. Resultater fra overvåkingsprogrammet 

I dette avsnittet er det presentert data fra

overvåkingsstasjonene og fra 5 bakgrunnssta-

sjoners. Dataseriene fra overvåkingsprogrammet er

relativt korte, og det er vanskelig å trekke sikre

konklusjoner ora endringer i konsentrasjonsnivåene,

og eventuelle årsaker til disse.

Gjennomsnittskonsentrasjonene av svoveldiok-

syd, sot og bly for hele landet ligger under de

foreslåtte grenseverdiene i tabell 7.2. Ved de

enkelte målestasjonene er det imidlertid regist-

rert overskridelser.

Svoveldioksyd 

Figur 7.24 viser gjennomsnittlig månedsmid-

delkonsentrasjon av svoveldioksyd ved overvåkings-

stasjonene i byer og tettsteder fra januar 1977

til september 1982. Figuren viser at gjennom

-snittsverdiene i de mest belastede vintermånedene

som oftest er ca. 3 ganger høyere enn i sommermå-

nedene. Utslipp av svoveldioksyd er h,hyest om

vinteren på grunn av oppvarming med olje.

Figur 7.25 viser årsmiddelkonsentrasjoner av

svoveldioksyd ved overvåkingsstasjonene. Konsen-

trasjonene varierer noe fra år til år, og nivået

synes å vise en svakt avtakende tendens. Denne

nedgangen kan hovedsakelig forklares ut fra en

reduksjon av svoveldioksydutslippene (se kapittel

12, "Utslipp til luft").

FIGUR 724 KONSENTRASJON AV SVOVELDIOKSYD I LUFT VED
OVERVÅKINGSSTASJONENE 1) . MÅNEDLIGE MID-
DELVERDIER. JANUAR 1977 — SEPTEMBER 1982.
pg/m3 CONCENTRATION OF SULPHUR DIOXIDE IN

AIR AT THE MONITORING STA TIONSI). MONTHLY

MEAN VALUES. JANUARY 1977—SEPTEMBER 1982.

Ng/m3

1) Omfatter stasjoner i byer og tettsteder med minst 20 observasjoner pr.
måned.

1) Including stations in urban areas with at least 20 observations per
month.

K ilde : Statens forurensningstitsyn,1982.
Source: The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.

K i Ide : Statensforurensningstilsyn,1982.
Sour.7e: The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.

t'Norsk institutt for luftforskning.
Sur nedbørs virkning på skog og fisk er omhandlet separat i kapittel 18.
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22 målestasjoner hadde svovel di oksydkonsen-

trasjoner på under halvparten av grenseverdiene i

tabell 7.2 i vinterhalvåret 1981-82. I Sarpsborg,

Halden, Oslo, årdal, Sulitjelma og Pasvik ble

grenseverdiene imidlertid overskredet.

Sot

Figur 7.26 gir en oversikt over midlere

sotkonsentrasjoner for hver tredje måned i perio-

den februar 1977 til august 1982. Hovedkilden til

sotverdiene ved stasjonene er eksosutslipp fra

biler (hovedsakelig dieseldrevne), men det er også

bidrag fra forbrenning av olje i industrien og til

boligoppvarming. Utslippet er høyest om vinteren

på grunn av oppvarming med olje.

Figur 7.27 viser årsmiddelkonsentrasjoner av

sot ved overvåkingsstasjonene. 	 Konsentrasjonene

varierer noe fra år til år. 	 Nedgangen fra 1980

til 1981 har vesentlig sammenheng med mindre for-

bruk av oljeprodukter til oppvarming.

Grenseverdien for sot i tabell 7.2 ble over-

skredet ved stasjoner i Oslo, Drammen, Skien,

Stavanger og Gjøvik i vinterhalvåret 1981-82.

Bly

Figur 7.28 viser gjennomsnittlig månedsmid-

delkonsentrasjon av bly ved overvåkingsstasjonene

for månedene februar og august i perioden 1977  -
1982. Utslippet av bly følger bensinforbruket,

som er litt høyere om vinteren enn om sommeren.

Den målte forskjellen i blykonsentrasjoner i lufta

mellom sommer og vinter skyldes imidlertid i ho-

vedsak de meteorologiske forholdene, som medfører

dårligere spredning av utslippene om vinteren.

Månedsmiddelverdiene for bly har vært lavere

enn den amerikanske kvartalsgrenseverdien (tabell

7.2) for alle stasjonene unntatt i Skien. Blymå-

lingene er imidlertid svært avhengige av stasjons-

plasseringen, og det er sannsynlig at andre måle-

steder kunne gitt høyere verdier og derved forår-

sake grenseoverskridelser.

Figur 7.29 viser årsmiddelkonsentrasjoner av

bly ved overvåkingsstasjonene. 	 Konsentrasjonene

viste en økning fram til 1979/1980. Høsten 1980

ble blyinnholdet i lavoktan bensin redusert fra

0,40 gram pr. liter til 0,15 g/1. Denne reduk-

sjonen ble registrert i målinger i februar 1981.

Også målingene i august 1981 bekrefter at blykon-

sentrasjonene i gjennomsnitt har gått ned ca. 20

prosent i forhold til august 1980, dvs. rett før

påbudet om lavere blyinnhold i bensin kom. 	Må-

lingene i 1982 viser ytterligere nedgang. 	 Denne

siste reduksjonen har neppe sammenheng med blyres-

triksjonene i lavoktan bensin, men skyldes trolig

bedre meteorologiske spredningsforhold.

Partikulært sulfat 

Figur 7.30 viser gjennomsnittlig månedsmid-

delkonsentrasjon i månedene februar, mai, august

og november av partikulært sulfat ved utvalgte

FIGUR 725 ÅRSMIDDELKONSENTRASJON AV SVOVELDIOKSYD
I LUFT. 1977-1981. Ng/m 3 ANNUAL MEAN CONCEN-

TRATION OF SULPHUR DIOXIDE IN AIR. 1977-1581.

,ug/m3

Kilde: Statensforurensningstilsyn,1982.
Source: The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.

FIGUR 726 KONSENTRASJON AV SOT I LUFT VED MÅLESIA-
SJONENEi). MIDDELVERDIER. FEBRUAR,MAI, AUG-

UST OG NOVEMBER . 1977-1982. Ng/m 3 C0NCENT,7A-

TION OF SOOT IN AIR AT THE STATIONS?). MEAN

VALUES. FEBRUARY, MAY, AUGUST AND NOVEMBER.
1977-1982. ,ug/m3

1) Se note, fig. 7.24.
1) See note, fig. 7.24.

K i Ide : Statensforurensningstilsyn,1982.

Source: The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.
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FIGUR 727 ARSMIDDELKONSENTRASJON AV SOT I LUFT. 1977-

1981. pg/m 3 ANNUAL MEAN CONCENTRATION OF

SOOT IN AIR. 1977-1981. Ng/m3

Kilde: Statens forurensningstilsyn, 1982.
Sou -ce: The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.

FIGUR 728 KONSENTRASJON AV BLY I LUFT VED MALESTA-

SJONENE 1 ). MIDDELVERDIER. FEBRUAR OG AU-

GUST. 1977-1982. pg/m 3 CONCENTRATION OF LEAD

IN AIR AT THE MONITORING STATIONS 1 ' MEAN

VA L UES. FEBRUARY AND AUGUST. 1977-1982. Ng/m 3

gir et vesentlig bidrag til sulfatkonsentrasjonene

i byene. Det lokale bidraget er størst i februar

og minst om sommeren. I sommermånedene synes

langtransportbidraget å utgjøre godt over halvpar-

ten av sulfatkonsentrasjonene.

FIGUR 729 ÅRSMIDDELKONSENTRASJON AV BLY I LUFT. 1977-

1982. pg/m3 ANNUAL MEAN CONCENTRATION OF

LEAD IN AIR. 1977-1982. Ng/m3

1) Sit note, fig. 7.24.
1) See note, fig. 7.24.

K i' d e : Statens forurensningstilsyn, 1982.
Sou -ce: 	 The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.

overvåkings- og bakgrunnsstasjoner i perioden

feb^uar 1977 til august 1982.

Middelverdiene er beregnet på grunnlag av

fem overvåkingsstasjoner: Oslo, Porsgrunn,

Staranger, Bergen og Trondheim. Stasjonene gir et

godt bilde av nivået av partikulært sulfat i

Norge, samtidig som en spesielt kan følge utvik-

lingen i de største tettstedene 1 .

Figuren viser samme å rstidsvariasjoner både

i syene og i spredtbygde strøk. Transport av

forurensninger fra andre deler av Europa til Norge

Kilde: Statens forurensningstilsyn,1982.
Source: 	 The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.

FIGUR 7.30 KONSENTRASJON AV PARTIKULÆRT SULFAT I

LUFT VED UTVALGTE MÅLESTASJONER 11 . 1977-

1982.,ug/m3 CONCENTRATION OF SULPHATE IN AIR

AT SELECTED MONITORING STATIONS 1 ). 1977-1982

Ng/m3

1) Se note, fig. 7.24.
1) See note, fig. 7.24.

Kilde: Statens forurensningstilsyn ,1982.
1 Statens forurensningstilsyn, 1982. 	 Source: 	 The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.
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Figur 7.31 viser gjennomsnittlige årsmiddel -

verdier av partikulært sulfat for overvåkingssta-

sjonene og bakgrunnsstasjonene. I byene har det

vært en svak nedgang, som imidlertid har avtatt i

1981. På bakgrunnsstasjonene har gjennomsnitts -

nivået variert lite. Transporten av forurens -

ninger fra andre områder synes å være konstant,

mens det kan være en svak nedgang i det lokale

bidraget.

FIGUR 7.31 ÅRSMIDDELKONSENTRASJON AV PARTIKULÆRT

SULFAT I LUFT VED OVERVÅKINGSSTASJONENE

OG VED UTVALGTE BAKGRUNNSSTASJONER 1977-
1981 ANNUAL AVERAGE CONCENTRATION OF PAR-
TICULAR SULPHATE IN AIR AT THE MONITORING
STATIONS AND AT SELECTED BASELINE STATIONS.
1977-1981

Kilde: Statens forurensningstiIsyn,1982.
Source: The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.

7.4.3. Luftkvalitet i Oslo sentrumsområde 

Det er opprettet to målestasjoner i Oslo

sentrum som registrerer luftkvalitets. Hensikten

med målingene er å overvåke forurensningsnivået

generelt og forurensningene fra piltrafikken spe-

sielt. 	 Stasjonene er plassert i området ved St.

Olavs gate i Oslo. 	 Den ene stasjonen, gatesta-

sjonen, tar inn måleluften fra et punkt  , to meter

over fortauet. 	 Den andre er plassert inne i et

kvartal og ca. 5 m over bakken. 	 Denne benyttes

som referansestasjon for gatestasjonen, for å gi

bakgrunnsverdier av forurensninger som er repre-

sentative for denne del av Oslo sentrum.

Utslippstettheten i dette området er borti-

mot den hØyeste i Oslo, både når det gjelder ut-

slipp fra oljefyring og fra biltrafikk. Det for-

urensningsnivået som registreres ved referanse-

s UtfØres av Norsk institutt for luftforskning.

stasjonen representerer derfor noe av det hØyuste

en vil finne i Oslo.

Forurensningene ved gatestasjonen er i

fØrste rekke avhengig av hiltrafikktettheten i St.

Olavs gate (ca. 13 000 kjøretØyer/dØgn). 	 Må-

lingene startet i 1980. Det utfØres målinger i

januar og februar, og i august. Komponentene som

registreres er karhonmonoksyd, nitrogenoksyder,

svoveldioksyd, benzen, partikler og partiklEnes

innhold av sot, bly og polysykliske aromatiske

hydrokarboner (PAH). Polysykliske aromatiske

hydrokarboner (PAH) er en gruppe organiske forkin-

delser som dannes ved ufullstendig forbrenning  av

organisk materiale (f.eks. fossilt brensel, av-

fall). PAH finnes også i tobakksrØyk, eksos, rØkt

mat mv. Enkelte av disse forbindelsene kan virke

kreftfremkallende.

Det registreres også vindstyrke og trafikk-

tetthet.

Tabell 7.3 viser noen resultater fra må-

lingene i Oslo. Fore1Øpig er det hare offentlig-

gjort resultater fra to observasjonsår. Ved refe-

ransestasjonen er det middeltemperatur (påvirker

energiforbruket til oppvarming) og vindstyrke som

i fØrste rekke virker inn på variasjoner fra år

til år i det midlere forurensningsnivå. DEtte

gjelder spesielt for de temperaturavhengige pi:ra-

metrene svoveldioksyd, nitrogenoksyd og sot.

Ved gatestasjonen var nivået av karhonmorok-

syd, nitrogenoksyder, sot og PAH ca. 50 prosent

hØyere i 1981 enn i 1980. Endringene i blynivået

representerer i like stor grad en Økning av hlyut-

slipp som av de andre komponentene, når det kor-

rigeres for reduksjonen av blyinnhold i lavoktan

bensin (se punkt 7.4.2).

Økningen i biltrafikkforurensningen fra 1980

til 1981 kan foreløpig ikke forklares ut fra de

forklaringsvariablene som er målt. Det er

ingenting som tyder på at trafikktettheten har

endret seg vesentlig. Både ved gate- og ved

referansestasjonen lå forurensningsnivået av

svoveldioksyd og sot i vinterhalvåret hØyere enn

de foreslåtte grenseverdiene for luftkvalitet

(tabell 7.2). Ved gatestasjonen lå i tillegg

blynivået hØyere enn grenseverdiene. Anbefalt

norm for 8-timers middelverdi for karhonmonoksyd

(10 mg/m 3 ) ble overskredet i 69 av totalt 90 rütle-

dØgn i 1981, med hØyeste verdi på 52 mg /m 3 . Også

grenseverdier for nitrogendioksydkonsentrasjonen

ble hyppig overskredet.
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Tat•ell 7.3. Middelverdier av luftforurensning ved trafikkstasjonene i Oslo 1980 - 1981 	 Air
pollution, mean values at traffic stations in Oslo 1980 - 1981

Vinter
Winter

(januar-februar)
(January-February)

Sommer (august)
Summer (August)

Referanse -
St. Olavs 	 stasjon

gate 	 Reference
station

St. Olavs
gate

Referanse-
stasjon

1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981

Kar•honmonoksyd, mg/m 3 	Carbon monoxide 	 5,2 8,3 2,0 1,9 3,9 4,1 0,6 0,4
Nitrogenoksyder, 	 ;'g/m 3 	Nitrogen oxides 	 375 530 190 130 - 150 41 19
Nit.rogendioksyd, 	 pg/m 3 	Nitrogen dioxide 	 95 1451 61 40 40 21 15
Sv veldioksyd, 	 (ig/m 3 	Sulphur dioxide 	 99 74 114 72 - 13 - 10
Sot, 	 (ag/m 3 	Soot 	 64 79 43 34 (33) 34 13 11
B1 1 , 	 ! ig/m 3 	Lead 	 1,6 2 1,82 0,6 2 0,62 0,90 0,70 0,21 0,17
PA- 3 	(på partikler),	 mg/m 3 	PAH3	 (on
paeticles) 	 88 140 36 41 18 16 5,6 4,5

tli :delvindstyrke, m/s 	 Mean wind force, m/s 1,7 1,7 1,9 2,3

Mi:deltemperatur, Blindern, 	 °C 	 Mean tempe-
rature, 	Blindern,	 °C 	 -7,1 -4,0 15,1 15,3

1 målinger kun 10.1-8.2.80. 2 Kun februar. 3 Se tekst.
1 <egistrations only 10.1-8.2.80. 2 Only February. 3 See text.

K i 1 d e: Statens forurensningstilsyn, 1982.
Source: The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.

Figur 7.32 viser sammenhengen mellom gjen-

nousnittlig døgnvariasjon for karbonmonoksyd og

nitrogendioksydkonsentrasjoner i luft, samt tra-

fikktetthet ved gatestasjonen i vinterperioden.

Ka'bonrnonoksyd ved gatestasjonen følger trafikk-

nivået godt, mens nitrogendioksyd viser noe mer

av,ik. Dette skyldes at en del av bidraget til

nitrogendioksydnivået kommer fra oljefyring i

om-ådet.

Ved referansestasjonen reflekterer karhonmo-

noksydkurven variasjonen i trafikktettheten i

om'ådet som helhet. Nitrogendioksydkurven påvir-

ke; både av biltrafikken og oljefyringen i områ-

det.

7.4.4. Opplevelse av luftkvalitet 

Opplevelse av luftkvalitet vil ofte være

knettet til luktplager og/eller rbyk- og stbypla-

ger. Det som framtrer med for eksempel en domine-

rende og karakteristisk lukt (soin f.eks. Mosse-

lukta), oppleves også som forurensning og tegn 0
dårlig luftkvalitet. 	 Store røyk- og støvutslipp

vil kunne oppleves på samme måten. Men visse

typer lukt og rbyk er ikke nødvendigvis knyttet

til spredning av skadelige emner, for eksempel

lukt fra en sildoljefabrikk. På samme måten vil

mange skadelige og giftige komponenter i luften

ikke oppleves som forurensende, fordi de ikke

umiddelbart er karakterisert ved for eksempel en

framtredende lukt.

De fleste normer og vurderingsgrunnlag knyt-

tet til forurensende stoffer bygger på faren for

direkte skadevirkninger på helse og miljø. Ut-

slipp av forurensende stoffer kan allikevel være

klart uheldige selv om faren for direkte skader

ikke kan påvises. Folks subjektive vurdering av

luftkvalitet er viktig, da lukt-, støv- og støy-

plager klart har betydning for nærmiljøet. Ned-

fall av sot og støv kan for eksempel medføre ulem-

per i form av tilsmussing av hus, lekeplasser,

klesvask, hagemøbler mv.
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FIGUR 7.32 GJENNOMSNITTLIG DØGNVARIASJON AV KONSENTRASJON AV KARBONMONOKSYD OG NITROGENDIOKSYD I LUFT. DESEM-
BER 1980 - FEBRUAR 1981 AVERAGE DAILY VARIATION IN THE CONCENTRATION OF CARBON MONOXIDE AND NITROGEN

DIOXIDE IN AIR. DECEMBER 1980 - FEBRUARY 1981

Trafikktetthet ved gatestasjonen Traffic density at the street level
station

K ilde: Statensforurensningstilsyn,1982.
Source : The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.
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Tabell 7.4 viser hvor stor andel av hushold-

ningene som merker forskjellige typer luftforu-

rensning (stØv, lukt og eksos fra veitrafikk,

røyk, støv og nedfall fra industri og lukt fra in-

dustri).

Forurensning av luften i form av støv, lukt

eller eksos fra veitrafikk, merkes av 18 prosent

av landets husholdninger. Oslo og Akershus har

den største andel av disse husholdningene.

Problemet er størst i tettsteder og byer, og

andel berørte husholdninger øker med tettsteds-

størrelsen. 11 prosent av husholdningene er ut-

satt for røyk, støv eller nedfall fra industri mv.

og like mange er utsatt for lukt fra de samme

kilder. østlandet ellers er den landsdelen som

har den største andelen husholdninger som merker

luftforurensning fra disse kildene. 70 prosent av

husholdningene merker ingen luftforurensning i det

hele tatt. Her varierer andelen ikke berØrte

husholdninger fra 86 prosent av husholdningene i

spredtbygde områder, til 59 prosent i tettsteder

med over 100 000 innbyggere.

Tabell 7.4. Andel av husholdningene som merker forskjellige typer luftforurensning, etter landsdeler
og bostedstyper. Prosents. 1981 Percentage of households who have noticed different
types of air pollution, by regions and residence areas. Per cents. 1981

Røyk, støv,
Støv, lukt, 	 nedfall fra 	 Lukt fra 	 Tallet p$
eksos fra 	 industri mv. 	 industri 	 Ingen luft- observa-
veitrafikk 	 Smoke, dust 	 mv. 	 forurensning sjoner
Dust, smell, or fall-out 	 Smell from No air pol- Number of
exhaust from from manu- 	 manufac- 	 lution 	 obser-
road traffic facturing etc. turing etc. 	 vations 

Alle husholdninger 	 All 	 households 	 18 11 11 70 2 201

Landsdel 	 Region
Akershus/Oslo 	 26 11 6 67 507
Hedmark/Oppland 	 13 7 6 77 211
Østlandet ellers 	 Rest of Østlandet 20 21 22 60 428
Agder/Rogaland 	 9 9 15 72 237
Vestlandet 	 15 5 6 78 391
TrØndelag 	 19 12 11 68 206
Nord-Norge 	 16 5 10 76 221

Bostedstype 	 Residence area
Spredtbygd 	 Sparsely populated 	 10 4 5 86 643
Tettbygd under 2 000 innbyggere
Densely populated, 	 less than 2 000
inhabitants 	 18 11 12 69 438
Tettbygd, 2 000-20 000 innbyggere
Densely populated, 2 000-20 000
inhabitants 	 16 16 18 62 429
Tettbygd, 20 000-100 000 innbyggere
Densely populated, 	 20 000-100 000
inhabitants 	 21 15 19 66 291
Tettbygd over 100 000 innbyggere
Densely populated, more than 100 000
inhabitants   33 12 7 59 393

s husholdningene kan oppgi flere typer luftforurensning, summen av prosentandelene er derfor ikke
nødvendigvis 100 prosent.

The survey allows for each household to state several types of air pollution and thus the percen-
tages may not add to 100 per cent.

K i 1 d e: BoforholdsundersØkelsen, 1981. 	 Source: Survey of Housing Conditions, 1981.
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8.Planteliv
De fleste planter produserer organisk mate-

riale ved hjelp av karbondioksyd, vann, mineral-

næring og solenergi. Plantene gir livsgrunnlag

for andre levende organismer som dyr og mennes-

ker.

Som levende organismer er plantene i stand

til å formere seg. Forutsatt at det ikke skjer

fundamentale endringer i vekstvilkårene, vil det

stadig skje ny produksjon. Plantelivet regnes

derfor som en betinget fornybar ressurs.

Spredning av planter og utvikling av nye

arter er vanligvis svært langsome prosesser.

Selv de om lag 10 000 år som er gått siden siste

istid er i denne sammenheng kort tid, og den na-

turlige vegetasjonen er derfor i stadig utvikling.

I Norge finnes det om lag 1 500 forskjellige høye-

re plantearter. Noen arter har en vid utbredelse

både i Norge og i andre land, mens andre arter

finnes bare i helt bestemte områder.

De faktorer som har størst betydning for

planteartenes utbredelse er, i tillegg til de

historiske: klima, jordsmonn og menneskets aktivi-

tet. Norge er et land med store klimatiske varia-

sjoner (se kapittel 7). Derfor finnes det innen-

for landets grenser plantearter som stiller svært

forskjellige krav til klimaet. Flere varmekjære

arter når sin nordligste utbredelse i Norge. I

høyfjellet vokser det planter som klarer seg med

svært kort vekstsesong.

Jordsmonn dannet av kalkrike bergarter som

forvitrer lett, gir gunstige vekstvilkår for mange

planter, og artsrikdommen er her ofte større enn

på jordsmonn dannet av harde og ofte sure,

krystallinske bergarter. Jordsmonn og betingelser

for jordsmonndannelser er omtalt i kapittel 5.

Mennesket har på mange måter innvirkning på

plantelivet. Særlg sjeldne arter kan bli utryddet

av samlere, men vanligere er det at plantearters

eksistens blir truet ved at vekststedene blir

ødelagt.

Enkelte arter har blitt utryddet, men men-

nesket har også med hensikt eller tilfeldig inn-

ført nye arter som har vist seg livskraftige og

fortsatt formerer og sprer seg. Ofte kan det være

vanskelig å avgjøre om en spesiell forekomst skyl-

des kulturbetinget spredning eller om den er et

resultat av naturlig spredning. Bøkeskogen i

Lindås er et slikt eksempel. De første trærne ble

antakelig plantet for ca. 1 000 år siden, men nå i

dag regnes til den naturlige vegetasjonen på ste-

det.

Statistiske oppgaver over plantelivet finnes

bare for de arter som har stor økonomisk betyd-

ning, dvs. jordbruks-, hagebruks- og skogbruks-

vekster. I dette kapitlet omtales jordbruksveks-

ter og bruk av jordbruksarealet. Endring i jord-

bruksareal er omtalt i kapittel 5 - om landonrå-

der. Skog som økonomisk ressurs er omhandlet

separat og relativt detaljert ) i dette kapitlet.

Bruk av plantevernmidler og handelsgjødsel er

omtalt i kapittel 13 - om utslipp til jord.

En rekke naturlig forekommende plantearter

blir betegnet som nyttevekster, dvs. planter som

blir utnyttet økonomisk. Plukking av bær og sopp

har sammen med sanking av lav til pynt størst

betydning. Mengden av det som blir samlet inn av

andre nyttevekster som nøtter, fargeplanter og

medisinplanter, er meget liten. Statistiske opp-

gaver over høstingsmengde eller økonomisk verd av

slike nyttevekster i Norge finnes ikke.

Utover en kort omtale av hovedvegetasjons-

beltene på land og utbredelsen av de mest alminne-

lige treslag,er de øvrige plantetyper ikke nærmere

omtalt i dette kapitlet. Det er gitt en beskri-

velse av den naturgeografiske regioninndelingen

i Norden og en oversikt over truede plantearter.

1 Materialet om skog er i det vesentlige hentet fra ressursregnskap for skog, Gruppe for ressursregnskap.
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8.1 JORDBRUKSVEKSTER

Oppgaver over omfanget av jordbruksarealet

er viktige når en skal vurdere matforsyningen i

Norge.

Figur 8.1 viser at jordbruksarealet er redu-

sert i perioden 1900 - 1981 (se også figur 5.10)  .

kring i total avling, målt i fôrenheter, 1906  -

19E0 er vist i figur 8.2.

En viktig faktor er den økte bruk av han-

delsgjødsel, men forbedrede planteslag og nye

driftsformer er også viktige faktorer. En fôren-

het svarer til næringsverdien i 1 kg bygg, og er

beregnet ved hjelp av faste omregningstall for

ulike vekster. 1 fôrenhet tilsvarer f.eks. 1,2 kg

havre eller 4,5 kg poteter (se tabell 8.3).

Alle opplysninger om bruk av jordbruksarea-

let og avling pr. dekar er hentet fra de årlige

utvalgstellingene og de fullstendige jordbrukstel -

lingene i 1939, 1949, 1959 og 1969 og den full-

stendige landbrukstellinga i 1979.

De fullstendige tellingene med 10 års mel-

lomrom er grunnlaget for de årlige utvalgstelling-

ene. Utvalget av bruk som en nå henter inn opp -

gaver fra, er trukket blant de som leverte opp -

gaver til landbrukstellinga i 1979. I utvalgs-

plaien er det tatt hensyn til strukturforskjellene

fra fylke til fylke, slik at den relative størrel-

sen på utvalget varierer både etter fylke og

bruksstørrelse. Utvalget som skal gi oppgaver

over areal og husdyrhold, er på ca. 18 700

driftsenheter med minst 5 dekar jordbruksareal i

drift i 1979. I tillegg kommer et utvalg på ca.

3 8)0 enheter som var ute av drift i 1979.

Utvalget som skal gi oppgaver over avling i

jordbruket utgjør ca. 1/3 av utvalget som gir

opplaver over areal og husdyrhold.

Tabell 8.1 viser bruk av jordbruksarealet

1939 - 1981.

Jordbruksarealet har sunket med om lag 13

pro sent eller 1,5 mill, dekar i denne perioden.

Det er vesentlig lavproduktive og/eller tungdrevne

are<ler som har gått ut av drift. Nedgangen i

ful - dyrket areal har vært vesentlig mindre.

I samme periode har anvendelsen av jord-

bruksarealet endret seg mye. Kornarealets andel

av .otalt jordbruksareal er mer enn fordoblet fra

1939 til 1979. Utviklingen har vært likedan for

grønnfôr og silovekster. Areal nyttet til poteter

er mer enn halvert, mens areal brukt til eng til

slått er redusert med vel 40 prosent fra 1939 til

1981. Rotvekstarealet er redusert til om lag 20

prosent av arealet i 1939.

FIGUR 8.1 JORDBRUKSAREAL. 1900-1981. AGRICULTURAL
AREA. 1900-1981

K ilde : Materiale i Byrået
Source : Data in the Bureau

Variasjoner i vekstforholdene som i vesent-

lig grad skyldes klimatiske faktorer, kan føre til

store årlige variasjoner i avling pr. dekar av de

enkelte jordbruksvekstene. Gjennomsnittstall for

en periode gir bedre grunnlag for å vurdere om

avlingen pr. dekar endrer seg over tid som følge

av bl.a. jordkultur, plantemateriale og gjødsling.

Store svingninger i de klimatiske faktorene gjen-

nom flere år i en periode, vil likevel kunne ha

sterk innvirkning på tallene for gjennomsnittlig

avling pr. dekar i en 5-årsperiode.
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Tabell 8.1. Bruk av jordbruksarealet. 1939, 1949, 1959, 1969 og 1979 - 1981 	 Use of agricultural
land. 1939, 1949, 1959, 1969 og 1979 - 1981

Aker og hage 	 Cropland and gardens 
Korn,

Jord- 	 erter Grønn-
bruks- 	 og 	 fôr 	 Eng
areal 	 olje- 	 og 	 til 	 Kultur-

Ar
	

i alt 	 vekster silo- 	 Rot- 	 Grønn- Annen 	 slått 	 beite
Year
	

Agri- 	 I alt til 	 vekster Poteter vekster saker åker 	 Meadows Pasture
cultural Total modning Crops 	 Potatoes Fodder Vege- og hage for
land, 	 Grains, for 	 roots 	 tables Other 	 mowing
total 	 dry 	 green

peas 	 fodder
and 	 and
oil 	 silage
seed

I 000 dekar 1 00- decares

1939 	 11 210 2 969 1 840 138 509 213 26 243 7 337 903
1949 	 10 496 2 722 1 523 175 584 144 43 253 6 360 1 414
1959 	 10 107 3 479 2 182 135 553 131 54 424 5 067 1 562
1969   9 863 3 667 2 524 209 346 70 57 461 4 479 1 717
1979 	 9 868 4 417 3 255 291 248 41 62 519 4 121 1 330
1980 1 	 9 358 4 049 3 230 311 205 39 59 206 4 055 1 254
1981 1 	 9 365 4 069 3 230 311 207 38 58 225 4 113 1 184

1 Gjelder enheter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. Ved landbrukstellinga i 1979 var jordbruks-
arealet i alt på enheter med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift 332 000 dekar. Av dette utgjorde

poteter 34 000 dekar, grønnsaker 7 000 dekar og annen åker og hage 263 000 dekar.
Refer to holdings with at least 5 decares agricultural land in use. In 1979 total agricultural land

on holdings with less than 5 decares agricultural land in use was 332 000 decares, of which potatoes
were 34 000 decares, vegetables 7 000 decares and other cropland and gardens 263 000 decares.

K i 1 d e: NOS Jordbrukstelling, Landbrukstelling 1979, NOS Jordbruksstatistikk.
Source: NOS Census of Agriculture, Census of Agriculture and Forestry 1979, NOS Agricultural Statistics.

Figurene 8.3, 8.4, 8.5 og 8.6 viser gjennom-

snittlig dyrket areal og gjennomsnittlige avlinger

pr. dekar for forskjellige vekster for perioden

1946 - 1981.

Omlegging av avlingsstatist . ikken er årsak

til brudd i serien over avling pr. dekar i figu-

rene. Tidligere ble statistikken utarbeidet på

grunnlag av oppgaver fra jordstyrene i de enkelte

kommunene. Hvert jordstyre ga oppgaver for hele

kommunen under ett. Nå bygger statistikken på et

tilfeldig utvalg av bruk med minst 5 dekar jord-

bruksareal i drift.

Landstall for avling pr. dekar og areal

nyttet til ulike jordbruksvekster dekker over

store regionale ulikheter. De klimatiske forhold

er så varierende i Norge at faktorer som tbrke,

for mye nedbør og kulde kan forekomme på samme tid

i ulike deler av landet. Dårligere avlinger enn

vanlig noen steder blir ofte kompensert av gode

avlinger andre steder.

Tall for fylker kan dekke over store varia-

sjoner i produksjonsmulighetene for de ulike jord-

bruksvekster innen hvert fylke. Tabell 8.2 viser

bruk av jordbruksareal etter fylke for 1981. I

Oppland og Hedmark drives det f.eks. jordbruk

under svært forskjellige vekstvilkår fra dalfø-

renes fjellbygder til lavlandsbygdene rundt Mjøsa.

Andre fylker som f.eks. Vestfold har nokså enhet-

lige vekstvilkår.

De generelle klimatiske betingelsene for

dyrking av jordbruksvekster, som gjennomsn-ttlig

temperatur og nedbør i vekstsesongen og vekstse-

songens lengde, sammen med jordbunn- og terreng-

forholdene, setter grenser for produksjonen. I

Nord-Norge og det meste av Vestlandet er mu , ighe-

tene for kornproduksjon små, mens forholdere for

grasproduksjon er gode. Eng til slått og kultur-

beite opptar her mesteparten av arealet. I TrØn-

delagsfylkene og de Østlandsfylkene som omfatter

både fjellbygder og lavlandsbygder, er det nokså

jevn fordeling mellom grasproduksjon og åker og

hage, mens Østfold, Akershus og Vestfold skiller



Kilde: Materiale i Byrået
Source : Data in the Bureau

Den sterke reduksjonen av arealet brukt til

enhelte jordbruksvekster, som f.eks. poteter og

rotvekster, har ikke f lirt til en tilsvarende re

-dulsjon i total avlingsmengde. Tabell 8.3 viser

gjennomsnittsavling av ulike jordbruksvekster for

FIGUR 8.3 GJENNOMSNITTLIG DYRKET AREAL OG GJENNOM-
SNITTLIG AVLING PR. DEKAR AV KORN OG ERTER
1946-1981 AVERAGE CROP AREA AND AVERAGE
YIELD PER DECARE OF GRAINAND PEAS. 1946-1981

FIGUR 8.4 GJENNOMSNITTLIG DYRKET AREAL OG GJENNOM-
SNITTLIG AVLING AV ENG TIL SLÅTT 1 ). 1946-1981
AVERAGE CROP AREA AND AVERAGE YIELD PER
DECARE OF MEADOWS FOR MOWING 1 ). 1946-1981

1) Se note 3, tabell 8.3
1) See note 3, table 8.3

Kilde: NOS Jordbruksstatistikk
Source : NOS Agricultural statistics
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seg ut med en høy prosent av arealer brukt son 	 perioden 1946-81. Virkningen av redusert areal er

åker og hage. blitt motvirket ved økt avling pr. dekar. Den

gjennomsnittlige totale avlingsmengden pr. år er

likevel redusert for poteter og rotvekster. I

enkelte år med ugunstige vekstforhold er potetav-

lingene ikke store nok til å dekke etterspørselen.
FIGUR 8.2 JORDBRUKSAVLING I FÔRENHETER. GJENNOM-

Totalavlingene av korn er tredoblet fra perioden
SNITT FOR 5-ÅRSPERIODER AGRICULTURAL
PRODUCTION IN FEED UNITS. AVERAGE FOR 	 1946-1950 til perioden 1976-1980. Matkorn utgjØr
5-YEAR PERIODS

en svært liten del av den norske kornavlingen.
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Tabell 8.2. Bruk av jordbruksarealets. 1981. Fylke 	 Use of agricultural lands. 1981. County

Fylke
County

Jordbruksareal
i alt
Agricultural
land, total
Dekar 	 Decares+

Aker og
hage
Cropland
and
gardens

Eng til
slått
Meadows
for
mowing 

Prosent 	 Per cent

Kul tur
beite
Pasture   

I 	 alt 	 Total 	 9 365 43 44 13

Østfold 	 747 86 10 4
Akershus og Oslo    784 84 11 5
Hedmark 	 1 007 68 27 5
Oppland    881 41 48 11
Buskerud 	 491 64 27 9
Vestfold 	 436 88 9 3
Telemark 	 257 51 40 9
Aust-Agder 	 108 32 54 14
Vest-Agder 	 168 16 62 22
Rogal and    739 16 46 38
Hordaland 	 460 7 64 29
Sogn og Fjordane 	 428 5 70 25
Møre og Romsdal 	 550 8 76 16
Sør-Trøndelag    679 27 61 12
Nord-Trøndelag 	 787 46 47 7
Nordland    498 8 78 14
Troms 	 255 6 84 10
Finnmark 	 90 7 84 9

1 Gjelder enheter lied minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
s Refer to holdings with at least 5 decares agricultural land in use.

K i 1 d e: NOS Jordbruksstatistikk. 	 Source: NOS Agricultural Statistics.

FOTO : PER OLAF BREIFJELL, OSLO LYSVERKER



Tabell 8.3. Gjennomsnittsavlinga pr. dekar av ulike jordbruksvekster. 1946 - 1981. Fylke 	 Average
yield= per decare of different agricultural products. 1946 - 1981. County

Samlet
avling
pr.

Korn og 	 Eng3 	 dekar
erter 	 til 	 i fôr -

Ar 	 i alt 	 Rot- 	 slått, 	 en-
Year 	 Grain 	 Hvete 	 Bygg 	 Havre 	 Poteter 	 vek- 	 i alt 	 heter

and 	 Wheat 	 Barley 	 Oat 	 Potatoes ster 	 Mea- 	 Total
dry 	 Fooder 	 down' 	 yield
peas, 	 roots' 	 for 	 per
total 	 mowing, 	 decare

total 	 in
feed
units 4

Kg 	 I f.e.

f .u.

19 1.5 - 	 1949 	 215 204 225 213 1 919 3 532 448 220

195) - 1954 	 227 200 237 226 1 995 4 356 515 246

1955 - 	 1959 	 226 216 233 215 2 032 4 277 519 248

196) - 1964 	 255 255 257 249 2 063 4 655 588 278

1965 - 	 1969 	 272 293 272 271 2 281 5 068 596 283

19;') 	 - 	 1974 	 317 345 308 333 2 335 5 605 680 321

19;') 	 - 	 1973 	 304 344 295 323 2 140 5 	 104 660 . 306-:

19;1 - 1977 	 317 365 313 316 2 116 4 846 643 306

1 9;'3 - 	 1981 	 359 413 345 376 2 277 4 988 693 334

1973 - 	 1981

Østfold 	 401 405 387 420 2 425 6 	 121 867 383

Ake-shus og Oslo 	 359 378 348 374 2 2.45 5 069 717 338

Hedaark 	 358 443 353 35u 2 461 5 178 654 334

0pl• I and 	 350 459 343 364 2. 	 577 5 628 680 338

Buscerud 	 365 415 352 377 2 034 5 840 650 330

Vektfold 	 399 433 389 407 2 509 6 014 776 384

Te' ?Inark 	 311 305 314 1 927 4 550 457 258

Aust-Agder   286 2 060 5 299 603 290

Veet-Agder 	 307 1 990 4 420 641 298

Rogaland 	 353 363 2 443 4 814 1 020 473

Horialand 	 2 044 5 	 155 704 324

Soc i og Fjordane 	 1 978 4 772 71u 327

MON og Romsdal 	 274 1 981 4 255 785 356

SØr-TrØndelag   296 294 304 2 119 4 277 716 318

Nori-TrOndelag 	 290 291 275 2 356 4 505 765 331

Nor• il and    1 	 596 2 959 508 235

Trcns 	 - - 1 393 42b 197

Fi r imark 	 - - - 389 178

Cleid gjennomsnitt. 2 Fôrbete ikke med før 1978. 3 HØy og gress til silo og direkte fôring, omregnet
til hey. `' Faste omregningsfaktorer er benyttet. 	 3 år.

liweighed average. - Fooder beets excluded before 1978. '- Hay and grass for green fodder and silage,
correrted into hay. `' Permanent conversion factors being used. 	 3 years.

K i 1 d e: NOS Jordbruksstatistikk. Source: NOS Agricultural Statistics.
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FIGUR 8.5 GJENNOMSNITTLIG DYRKET AREAL OG GJENNOM-
SNITTLIG AVLING POTETER PR. DEKAR, 1946-1981
AVERAGE CROP AREA AND AVERAGE YIELD PER
DECARE OF POTATOES, 1946-1981

FIGUR 8.6 GJENNOMSNITTLIG DYRKET AREAL OG GJENNOM-
SNITTLIG AVLING ROTVEKSTER 1 1 PR. DEKAR.1946-
1981 A VERAGE CROP AREA AND AVERAGE
YIELD PER DECARE OF FODDER ROOTS 1 ). 1946-1981

1) Se note 1, tabell 8.3
1) See note 1, table 8.3
K i Ide: NOS Jordbruksstatistikk.
Source: NOS Agricultural statistics.

8.2 NATURLIG VEGETASJON

Den naturlige vegetasjonen og planteartenes

utbredelse kan beskrives og kartlegges på flere

måter. En velkjent framgangsmåte er å behandle

hver enkelt planteart for seg. De enkelte plante-

1 Nordisk Ministerråd, 1974.

slag lever imidlertid i et samspill med andre

planter og med de økologiske bakgrunnsfaktorene.

Sammensetningen av plantearter på et sted er der-

for ikke tilfeldig. økologiske forhold slik som

klima og jordbunn,vil i stor grad bestemme hvilke

arter som opptrer og hvilke arter som dominerer.

Et annet sted der de økologiske forhold er omtrent

de samme, vil det være samme artssammensetning.

Dette er grunnlaget for en systematisering av

vegetasjonen i ulike plantesamfunn. Plantesamfun-

nene kan avgrenses geografisk, dette blir brukt i

vegetasjonskartlegging.

De vegetasjonstyper som blir brukt ved vege-

tasjonskartlegging gir en relativt detaljert inn-

deling. En trenger derfor også en grovere over-

sikt over naturtypene.

For å få en kvalitativ og i noen grad kvan-

titativ beskrivelse av naturlig vegetasjon kan en

plantesosiologisk vegetasjonskartlegging foretas.

Fordi alle planter har sine spesielle krav og

toleranse til økologiske forhold som bl.a. klitla,

næringsforhold og vannforsyning, vil arter med om

lag de samme krav vokse samme sted og danne plan-

tesamfunn. Gjennom en vegetasjonskartlegging vil

en registrere disse plantesamfunnene og derfor få

oversikt over botaniske forhold samt en re<ke

miljøforhold. Vegetasjonskartlegging kan bli

utfØrt på alle detaljeringsnivåer etter behov.

For å få en grovere oversikt over naturty-

pene i Norden er vegetasjon og andre naturgeogra-

fiske variable knyttet sammen. Arbeidet med å

lage en naturgeografisk regioninndeling av Norden

(unntatt Island) ble påbegynt i 1974 1 . Formålet

med regioninndelingen var bl.a.:

- å gi et overblikk over naturforholdene i

Norden

- å strukturere vegetasjonstyper og terreng -

former i Norden, med sikte på vurdering

av natur i samband med fysisk plan-

legging

- å framvise naturtyper som er representa-

tive for Norden, og områder der disse

forekommer

Det ble utarbeidet et klassifikasjonssystem,

der Norden deles opp i mindre enheter, hver med en

mest mulig ensartet natur og med klare skillelin-

jer overfor arealer med andre naturtyper. Vege-

tasjonen var en naturlig innfallsvinkel til dette

klassifikasjonssystemet, siden vegetasjonen håde
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leverer næring til dyrelivet og dessuten gjenspei-

ler viktige klimatiske og jordbunnsmessige for-

hold. Inndelingen er foretatt på flere nivåer.

Først blir vegetasjonen delt opp i store vegeta-

sjcnssoner, som er vist i figur 8.7. Sonene er

karakterisert ved:

- Nemoral sone: Temperert lauvskogdominert

sone som dekker Danmark, sørlige Sverige og deler

av det sørlige Norge.

- Borenemoral sone: Barskogdominert sone

mec elementer av temperert lauvskogvegetasjon.

Omfatter den sørligste kyst av Finland, det meste

av Sverige sør for de store sjøer og lavlandet i

Sør-og Sørøst-Norge med utløpere på Vestlandet og

i Trøndelag.

- Boreal sone: Barskogdominert sone som

ligger nord for og høyere til fjells enn borene-

moral sone, og blir begrenset over havet av tre-

grensen. Sonen blir delt normalt i sørlig boreal,

mellomboreal og nordlig horeal region.

- Alpin sone: Denne sonen omfatter områdene

over tregrensen. 	 Denne blir ofte delt i laval -

pirt, mellomalpint og høy alpint helte.

Vegetasjonssonene beskriver vegetasjonen i

grcve trekk. Sonene er derfor inndelt i totalt 60

reçioner, og regionene er igjen inndelt i under-

etter geomorfologi (jordoverflatens

former, deres opprinnelse og utvikling) osv. Ved

hjelp av dette systemet ønsker man å gi en grov

oversikt over de naturtyper vi har i Norden.

Dette arbeidet er bl.a. viktig for det

arveid som blir gjort innen naturvern mht.

f.eks. artsfredning, se kapittel 5.7. Fredning av

plantearter er ofte umulig dersom artenes natur-

lige miljø ikke blir bevart.

8.3 TRUEDE PLANTEARTER

I tillegg til arbeidet med den naturgeogra-

fiske regioninndelingen, har det pågått en kart-

legging av truede plantearter i Nordens. Kartleg-

gingen tok sikte på å danne grunnlaget for et

nordisk samarbeid om vern av truede arter.

Planteartene blir inndelt i følgende

1 Nordisk Ministerråd, 1978, revidert 1982.

FIGUR 8.7. NATURGEOGRAFISKE REGIONER I NORDEN
NATURE GEOGRAPHICAL REGIONS IN NORDIC
COUNTRIES

K i I d e: Nordiske Utredninger (NU), 1977.
Source: Reports to the Nordic Council of Ministers, 1977.

kategorier:

0 Forsvunne arter

1 Akutt truede arter

2 Sårbare arter

3 Sjeldne arter

Eksempel på forsvunne arter er - vann-nøtt, stor-

jonsokkoll og strandbygg, på akutt truede arter er

- gressvassgro, betonie og knorttjønnaks, på sår-

bare arter er - stor skogfrue, marisko, blå lunge-

urt og blåveis, og eksempel på sjeldne arter er -

bjørnrot, mosesildre og bergjunker.

recioner
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De akutt truede artene risikerer å forsvinne

om ikke truslene mot disse på noen måte forandres.

De sårbare artenes overlevelsesevne er på sikt

truet.

Truede arter brukes som samlebegrep for alle

kategoriene. Figur 8.8 viser det omtrentlige

antall truede plantearter i ulike deler av Norden.

Det største antallet finnes i Skåne (Sverige) og

på Sjdlland (Danmark). Dette skyldes at floraen

er mest artsrik i disse områdene og at den mennes-

kelige påvirkning har endret karakter (f.eks.

ensidig korndrift og forurensning).

Tabell 8.4 viser typer av trusselkategorier

som plantene i kategori 0, 1 og 2 er utsatt forl.

Tabellen viser at det er særlig igjenvoksing og

forandringer i jordbruk, skogbruk og vannflaten

FIGUR 8.8 TRUEDE PLANTEARTER I NORDEN. 1978. OMTRENT-
LIG ANTALL THREATENED SPECIES OF PLANTS IN
NORDIC COUNTRIES. APPROXIMATE NUMBERS

Kilde: Nordiske Utredninger (NUA), 1978.
Source: Reports to the Nordic Council of Ministers, 1977.

Definert i samsvar med "Threatened Plants
Committee" (IUCN), 1976. 2 Undersøkelse utført av
Botanisk museum, Oslo 1977.

som truer planteartene. 	 Disse utgjør mer enn 70

prosent av årsakene til at artene forsvinner.

Tabell 8.4. Antall truede plantearter i Norden
etter trusselkategorier. 1977.
Number of threatened plant species
in the Nordic countries, by cause
of threat. 1977

Trusselkategori
Category of threal:

Akutt
I alt For- truet 	 Sår-
Total svun- Imure- 	 bar

net 	 diately Vulne-
Ex- 	endang- rable
tinct ered

I 	 al t 	 Total 	 90 6 24 60

Friluftsliv 	 Outdoor
life 	 4 - 1
Gruver og masseuttak
Mining 	 3 1 - 2
Igjenvoksing 	 Over-
growth 	 23 - 6 17
Endringer i jordbruk
Changes in agriculture 11 1 4 li
Endringer i 	 skogbruk
Changes in forestry 	 10 - 2 8
Urbanisering 	 Urbani-
zation 	 6 - 2 4
Endringer i 	 vannstand
Changes in water level
etc. 	 20 - 6 14
Plantesamling 	 Plant
collection 	 6 2 1 :3
Naturlige årsaker
Natural 	 causes 	 3 2 : L
Ukjente årsaker 	 Un-
known causes 	 4 2 - 2

K i 	 1 	 d e: 	 Nordiske utredninger, 1978.
Source: Reports to the Nordic Council of
Ministers, 1978.

Tabell 8.5 viser forandringene i plantenes

status fra 1977 - 1981. Tabellen viser at en art

har forsvunnet i perioden. Antallet akutt truede

arter har Økt. Dette skyldes at kunnskapen om-

kring artene har Økt vesentlig siden 1977. Antal-

let sårbare arter har avtatt - 8 av disse er kOm-

met i kategorien akutt truet.

Det blir gitt et høyere antall truede og

sårbare arter i SOr-Norge 2 enn den nordiske utr , ?d-

ningen (NU) oppgir. Dette skyldes først og fremst

at arter kan leve på grensen av sitt utbredels , ?s-

område i Norge. Men de samme arter kan være

Trusselårsak
Cause of threat
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tallrike i f.eks. Skåne i Sverige og i Danmark.

Artene blir dermed truet i Norge, men ikke i nor-

disl: sammenheng.

Tatoll 8.5. 	 Endring i truede plantearters status
i Norden. 1977 og 1981 Change in
status of threatened plant species
in the Nordic countries. 1977 and
1981

Kategori
Category

Antall arter
Number of species

1977 1981

I 	 alt 	 Total 	 90 92

0 	 ."orsvunne arter 	 Ex-
;inct species 	 b 7

1 	 Akutt truede arter
:mmediately endangered

2 åecies  rbare arter Yulner-
24 35

ible species 	 60 50

K i 1 d e: Nordiske utredninger, 1978 og 1981.
Sou-ce: Reports to the Nordic Council of
Mir sters, 1978 and 1981.

8.4 SKOG

8.4.1. Trærnes utbredelse og betydning i Norge 

Figur 8.9 viser utbredelsen av Norges fem

var igste treslag i torden.

tiar>k^co

Gran og furu er de dominerende treslag i

Norge. Furu er mest tilpasningsdyktig og finnes i

al le fylker. Den begynte å bli "vanlig" for ca.

9 (00 år siden. Gran er et yngre treslag i forge.

Der begynte først kre seg utover for 2 500 år

si an, selv om den "innvandret" til landet 2 500

år tidligere. Det er ikke enighet om det er kli-

mat'ske forhold på Vestlandet som har hindret en

større spredning av gran i denne landsdelen. Men

sele om grana skulle ha nådd sin klimatiske vekst-

grense ved naturlig foryngelse, trives plantet

gran godt, også utenfor den antatte klimagrensen

på 'restlandet. Store deler av det midtre og indre

ves':land gir derfor gode muligheter for reising av

granskog.

Gran krever større tilgang på mineralstoffer

ug høyere mark fuktighet enn furu. Reine

furuskoger forekommer på tørre, magre sandmoer,

grunne bunnmorener og i næringsfattige myrområder.

Gran dominerer på næringsrike og fuktige arealer.

Under gunstige økologiske forhold konkurrerer gran

ut andre treslag. Aktivt skogkul turarhei d fram-

skynder denne prosessen. Tabell 8.6 over natur-

lige treslag i Norge, viser at gran utgjør 55 pro-

sent av all kubikkmasse under barskoggrensen, furu

33 prosent og lauvtrær 12 prosent. Det står ans-

lagsvis 35 nill.m 3 lauvtrær i de uregistrerte

områdene (se fotnote i tabellen), og som kommer i

tillegg til tallene i tabell 8.6. Dette er stort

sett bjørk.

Edellauvskog 

Edellauvtreheltet har fått sitt navn fordi

det her finnes forekomster av varmekjære edellauv-

trær som alm, ask, bøk, somtuereik, vintereik,

hassel, lind, lønn og svartor. Edellauvtrærne

opptrer sjelden som egne skogbestander, de finnes

oftest i blandingsskog med kartrær eller annen

lauvskog. Utbredelseskartene i figur 8.10 viser

de områder hvor det finnes eksemplarer av de

enkelte treslag i vill eller forvillet tilstand i

Norden. Kartene sier ikke noe om omfanget av

utbredelsen og avstanden mellom forekomstene.

Enkelte edellauvtrær opptrer svært spredt innen

utbredelsesområdene. Utbredelsen av edellauvtrær

er sterkt kulturpåvirket.

Annen lauvskog 

Lauvskog av mer nordisk type finnes spredt

over hele det skogbevokste arealet i io rge. I

lavlandet regnes vanlig bjørk, hengebjørk, osp,

rogn, hegg, selje og gråor til den mer nordiske

lauvskogtypen. Disse lauvtrærne, med unntak av

hengebjørk, skiller seg fra edellauvtrærne ved

lavere varmekrav i vekstsesongen, og de er vanlige

over hele landet.

Skoggrensen mot snaufjellet består stort

sett av lauvskog. Fjellbjørk er det dominerende

treslaget, derav navnet bjørkebeltet eller fjell-

bjørkeskogen. Også de andre treslagene som regnes

til den nordiske lauvskogtypen er hardføre og

finnes i bjørkebeltet. I lavere deler av bjørke-

beltet kan gråor være skogdannende. De andre

treslagene utgjør sjelden egne skogbestander.



Gråor
Grey alder
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FIGUR 8.9 UTBREDELSEN AV NORGES FEM VANLIGSTE TRESLAG I NORDEN THE EXTENT OF
NORWAY'S FIVE MOST COMMON TREE SPECIES IN THE NORDIC COUNTRIES

i

K i I d e: Source: Erik Hultén, Stockholm 1971 
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FIGUR 8.10 UTBREDELSEN AV EDELLAUVTRÆR I NORGE THE EXTENSION OF SOME BROADLEAVED TREE SPECIES IN NORWAY

Kilde : Source: E. Hultén, Stockholm, 1971.



Treslag
Tree species

Krav til
sommer-
temperatur 2

(Gj.sn.
juni-sept.)
Summer
temperature
requirements 2
(Average
June-Sept.)

Kubikkmasse
1 000 m 3

med bark 	 Treslag
Volume 1 000
m 3 over bark

Krav til
sommer- 	 Kubikkmasse
temperature 1 000 m 3
(Gj.sn. med bark
juni-sept.)

Gran (Picea abies)
Spruce 	

Furu (Pinus silvestris)
Pine 	

Svartor (Alnus gluti-
nosa) 	 Peach alder ...

Osp (Populus tremula)
Aspen 	

272 000

161 000

7 200

8,4

8,4

7,6

Selje (Salix caprea)
Sallow 	

Sommereik (Quercus
700 	 robur) 	 Summer oak ...

Rogn (Sorbus aucu-
paria) 	 Rowan  	 7,7 	 1 800

	

12,4 	 900

Bøk (Fagus silvatica)
Beech  	 13,4 	 300

	

12,6 	 3 400
Vintereik (Quercus
petraea) 	 Winter oak .

Bjørk (Betula odorata)
Birch  	 7,5

Hengebjørk (Betula ver-
rucosa) Weeping birch ... 	 12,4

Gråor (Alnus incana)
Grey alder  	 7,4

Hegg (Prunus padus) 	 Bird
cherry  	 7,7

39 500
Alm (Ul mu s glabra) Elm

Lønn (Acer platanoides)
Maple 	

Lind (Tilia cordata)
Linden 	

Ask (Fraxinus excelsior)

6 200

	

11,2 	 40

	

12,5 	 200

	

12,5 	 200
100

Ash  	 12,4 	 400
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Tabell 8.6. Naturlige treslag i Norge. Varmekrav og anslått kubikkmasse ) 	Temperature requirements
and volume of some tree species' in Norway

1 Tallene for gran og furu gjelder all skog under barskoggrensen. For lauvskog gjelder det samme unn-
tatt Vestlandet og Nord-Norge nord for Saltfjellet. 2 Etter A. Helland.
1 The numbers for spruce and pine refer to all forest below the conifer forest border. Similarly,
broadleaved forest except for the Western Norway and Northern Norway north of the Salt
Mountain. 2 After A. Helland.

K i 1 d e: Strand, 1961, og NISK-Landsskogtakseringen, 1964 - 1976.
Source: Strand, 1961, and Norwegian Forest Research Institute, 1964 - 1976.

I dag har barskogen størst økonomisk betyd-

ning. Tidligere ble fjellbjørkeskogen og edel-

lauvtrærne mye brukt til henholdsvis ved og pro-

duksjon av trelast. Lauvet fra de enkelte treslag

ble også nyttet til fôr. Ved siden av vedhogsten

var det den kraftige beitinga av setervollene som

førte til at fjellbjørkeskogen ble ryddet bort

mange steder. Den sterke reduksjonen i seterdrif-

ten har, samøren med en generell klimaforbedring,

medført at fjellbjørka igjen øker sitt utbredel-

sesområde i fjellet.

Framveksten og utviklingen av den moderne

sagbruk- og treforedlingsindustrien har medført

flere endringer i kravene til trevirket. I 1.960 -

1970-årene har lauvtreslag som tidligere var reg-

net som mindreverdige, funnet anvendelse blant

annet i sponplateindustrien.

3.4.2. Skogareal 

Med skogareal menes som regel det produktive

skogarealet under barskoggrensen. Det utgjør

omtrent en femtedel av landarealet i Norge.

Skogarealet i tabell 8.7 avviker noe fra

tallene vist i tabell 5.2. Avviket er forklart i

kapittel 5.4.3.



Lauvskog
Broadleaved forest

Lauvtredominert bland
ingsskog Broadleaved
dominated mixed
forest
Bartredominert bland -

ingsskog Coniferous
dominated mixed
forest

Barb landingsskog
Mixed coniferous
forest

Furuskog
Pine forest

Granskog
spruce forest

Posent Percent 	 0 	 10 	 20 	 30 	 40

60

50

Andel av
areal.
Prosent
Part of
area.
Per cent

20

10

0,1

Produk-
sjonsevne 	 0,2
m 3 /dekar/
år
Produc- 	 0,3
tion
ability
m3/decare/ 0,4

year

0,5

Jorddybde
Soil depth

L—_

40

30

20-
70 cm

<20 cm> 70 cm
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Fordelingen av skogarealet på treslag for

våre 12 skogfylker er vist i figur 8.11. Disse

ble taksert av Landsskogtakseringen i perioden

19E4 - 1976. Den reine karskogen dekker ca. 75

present av det produktive skogarealet.

Skogbonitet 

Bonitet er et uttrykk for skogmarkas mak-

simale produksjonsevne, m.a.o. skogens produk-

sjonspotensial. Bonitetsklassifiseringen er

foretatt med utgangspunkt i gjennomsnittsverdien

for mulig årlig tilvekst pr. dekar ved normal

aldersklassefordeling, riktig treslag på arealet

og ellers ideelle forhold. Arlig tilvekst i

tabell 8.9 er et uttrykk for den faktiske pro-

duksjonen. Produksjonspotensialet må ikke for-

veksles med årlig tilvekst.

Vestlandet har størst relativ andel skog med

TrØndelag og Nordland sør for Saltfjellet).

Trøndelag har dårligst skogmark med lav bonitet på

nesten to tredjedeler av skogarealet.

Jorddybde og jordsmonnstype betyr mye for

boniteten. Arealer med jorddyhde mindre enn 20 cm

har bare halvparten så stor tilvekst av skog pr.

arealenhet som områder der jorddybden er over 70

cm. Brunjord er den jordtypen som gir best til-

vekst. Podsolprofilen gir dårligere bonitet, men

er likevel bedre enn sumpjorda. Figurene 8.12 og

8.13 viser andelen av ulike jorddybder og jordpro-

filer. Jordsmonn er for Øvrig omtalt i kapittel 5

- om areal.

god bonitet av

Oslo, Hedmark,

Telemark, Aust-

skogfylkene (Østfold, Akershus,

Oppland, Buskerud, Vestfold,

og Vest-Agder, Sør- og Nord-

FIGUR 8.12 PRODUKTIVT SKOGAREAL OG PRODUKSJONSEVNE
ETTER JORDDYBDE. AGDERFYLKENE. 1967
PRODUCTIVE FOREST LAND AND YIELD POTENTIAL

BY SOIL DEPTH. THE AGDER COUNTIES. 1967

FIGUR 8.11 PRODUKTIVT SKOGAREAL ETTER TRESLAG.
SKOGFYLKENE.1964-1976. PROSENT PRODUCTIVE
FOREST LAND BY SPECIES OF TREES. FOREST
COUNTIES.1964-1976.PER CENT

K i l d e: Landsskogtakseringen,
Source: The National Forest Survey.

Kilde: Låg, 1979
Source : Låg, 1979



Prosent Per cent 0	 20 	 40 	 60 	 80

ordsmonnstype
Type of soil

Brunjord
Brown earth

Overgang podsol-brun-
jord Podzol-brown
earth transition

Podsol 1)
Podzol 1)

Sumpjord
Swamp soil
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For mye gammel skog 

Arealets fordeling på hogstklasser er vist i

tabell 8.7. Andelen av gammel skog, hogstklasse

V, er 26 prosent. Ved en ideell fordeling mellom

hogstklassene skulle andelen vært nede i 5-6 pro-

sent. Dette overskuddet av gammel skog burde vært

hogd dersom målet var å få størst mulig virkespro-

duksjon. Samtidig har vi alt for lite yngre pro-

duksjonsskog tilsvarende hogstklasse III. Dette

er en vanskelig situasjon. Om den gamle skogen

blir hogd for raskt, vil det komme en periode med

liten tilgang på hogstmoden skog. Slike sving-

ninger kan bli vanskelig for norsk skogindustri å

tilpasse seg. For å sikre en jevn tømmertilgang

bør hogsten av den gamle skogen derfor spres over

flere ti-år. Men det kan også bli vanskelig fordi

gammel skog, og gammel granskog i særdeleshet, er

mer utsatt for skade enn yngre skog.

FIGUR 8.13 PRODUKTIVT SKOGAREAL ETTER JORDSMONNî-
TYPE. SKOGFYLKENE. AREA OF PRODUCTI OE
FOREST BY TYPE OF SOIL. THE FOREST COUNTIES

11 Forklart i kapittel 5. 	 1) Explained in chapter 5.

Kilde: Låg, 1979
Source: Lag, 1979

Tabell 8.7. Produktivt skogareal etter bonitet og hogstklasse. Prosent 	 Productive forest land
by site quality class and felling class. Per cent

Produktivt
skogareal )

Productive
forest lands

Bonitetsklasser
Site quality classes 

0-1-2 	 3 	 4-5

HØy 	 Middels 	 Lav
High 	 Medium 	 Low

Hogstklasser
Felling classes 

	I-II 	 III-IV	 V
Ungskog Produksjons- Gammel

	Young	 skog 	 skog
	forest 	 Production 	 0",d

forest 	 forest
1 000 dekar

1 000 decares
Prosent
Per cent

Hele landet 	 The whole
country  	 66 598 	 22 34 44 29 45 26

Østlandet  	 35 774 	 21 36 43 31 45 24
SØrlandet  	 5 971 	 22 37 41 24 59 17
Vestlandet  	 6 811 	 61 23 16 30 49 21
Trøndelag  	 9 757 	 9 29 62 25 38 37
Nord-Norge  	 8 285 	 10 37 53 262 38 2 362

1 Etter Landbrukstellinga, 	 1979. 	 2 Unntatt Finnmark.
1 Census of Agriculture and Forestry, 	 1979. 	 2 Excl. 	 Finnmark.

K 	 i 	 1 	 d e: 	 Norges 	 landbrukshøgskole, 	 Institutt for skogtaksasjon, 1981.
Source: Agricultural University of Norway, Institute of Forest Mensuration and Management, 1981.
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-T Brutto tilgang/avgang
Gross increase/decrease
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Net increase/decrease

nmo l)
E 'oss increase/
uuz,"se«

i!o gang 2)

de rease2)
^

30 - r

p"/uv, Annen
king 	 bruk
Fully cul- Other use
tivation

Sum
Sum

Vernet i alti Protected, totali .......................~. 11 654

Norge i alt, hovedlandet 	 Norway, total, mainland  	 323 895

Vernet som andel av totaltall for Norge. Prosent
Protected sha re of tota l figures fo r Norway. Per ce nt ~..

Nasjonalparker 	 National parks ..........................
Lanusxapsvernomr&uer 	 Protected landscape areas ..... ....

Administrativt fredede skogreservater 	 Forests protected
admmniszratiunally ....... ....... .................... ...~.
Edellauvskogreservater og andre skogreservater 	 Other
forest reserves ........................ ..................

z 000

119 200

1,0

i 000
^

/
200

16

m 3 /år
m 3 /year

s uoo

000 000

0,06

6 600

1 600

3,60
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FIGUR 8.14 ÅRLIG TILGANG OG AVGANG AV PRODUKTIVT
SKOGAREAL. 1969-1979. 1 mmosnAn ANNUAL
INCREASE AND DECREASE OF PRODUCTIVE FOREST

Ti

LAND. 1969-1979. 1 000 DECARES

1) -filgang 	 skogreising. 2) Avgang tilsvarer skogareal nytte
til andre formål
1) Increase corresponds to afforestation. 2) Decrease corresponds
to forest land for other uses.

Kilde: Landbrukstelling 1979.
So irce: Census of Agriculture and Forestry 1979.

Endringer i skogareal 

Landbrukstellinga 1979 oppgir tilgang us

avgang av skog. Figur 8.14 v i ser at tilgangen på

ny skog, skogreisingen for perioden 1969 - 1e79,

er noe mindre enn avgangen. Landoruxsoepartemen-

tet gjennomførte i 1982 en un4ersøkelse som v i ser

at avgangen av sk og er nesten det dobbelte av hva

som er vist i figur 8.14, tilsvarende 65 900 dekar

pr. år over en periode på 7 år. Dette er sannsyn-

ligvis riktig, men departementet har ikke sammen'

l/unbare tall for ti lgann på ny skog. Lanu»ruxs-

tell1noas tall er derfor benyttet i figur 8.14.

Figur 8.15 v i ser endringer for fylkene i en

t /Xrsner i oue~

net plantes forholdsvis mye ny skog p å

Vestlandet og de relative endringene blir store,

fordi skogarealene er beskjedne fra før ay.

0srlanuet er den største "taper". Her legges mer

skog under plogen og under asfalt nn betong enn

det blir kompensert for næu skogreising. Figur

8.1e vi ser hvilke furm&l skogen må vike for og den

avgitte skogen fordelt på boniteter. Skog som

omdisponeres ti) andre furm&/ er av bedre bonitet

enn lanusnJennumsnittet.

Tabell 8.8. Vern av skog. 1981. Areal og tilvekst 	 Protection of forest. 1981. Area and increment

Areal 	 Area

Typer av vern
Types of protection

Vernet
i alt
Protected,
total

Vernet
skogareal
i alt
Protected
forest land,
total

Tilvekst
Increment

1 Vernet areal i alt 1. januar 1983 er v i s t i tabell 5.12.
z Total protected area 1 January 1983 is shown i n table 5.12.

K i 1 d e: Miljøverndepartementet, 1e8e. Gruppe for ressursregnskap, 1982.
Source: Ministry of Environment, 1982. Unit of Resource Accounting, 1e82.



Tilgang IncreaseAvgang DecreaseTotalt prcduktivt skogareal
Total productive forest land

Promille Per thousand 0 	 5 	 10 	 15 	 20 	 25 	 30 	 35 	 40

Fylke County

Hele landet

km2

The whole country 66 598

Østfold 2 283

Akershus og Oslo 3 128

Hedmark 12 663

Oppland 6 269

Buskerud 5 462

Vestfold 1 215

Telemark 4 754

Aust-Agder 3 042

Vest -Agder 2 036

Rogaland 893

Hordaland 2 116

Sogn og Fjordane 2 270

More og Romsdal 2 425

Sør-Trøndelag 3 994

Nord-Trøndelag 5 763
^

Nordland 4 510

Troms 2 931

Finnmark 844

J
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FIGUR 8.15 TILGANG OG AVGANG AV PRODUKTIVT SKOGAREAL I FORHOLD TIL TOTALT PRODUKTIVT SKOGAREAL 1 10-ARS-
PERIODEN1969-1979.FYLKE. PROMILLE INCREASE AND DECREASE IN PRODUCTIVE FOREST LAND COMPARED
WITH TOTAL AREA OF PRODUCTIVE FOREST LAND IN THE PERIOD OF 1969-1979. COUNTY. PER THOUSAND

K i I d e: Landbrukstelling 1979.
Source: Census of Agriculture and Forestry 1979.
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Vern av skog 

En del skog blir båndlagt som følge av ulike

forner for vern. Det er nasjonalparkene som ber4-

rer de største skogområdene, men skogen i disse

dekcer bare 1,0 prosent av Norges skogarealer.

Dertil kommer at mye av denne skogen er svært

lavproduktiv. Tabell 8.8 viser en del nøkkeltall

om vernet skog, dens areal og tilvekst, 1981.

avvirkning i skogen er dessuten blant de faktorer

som må tas i betraktning ved en nærmere analyse.

I dette kapitlet er mulighetene for avvirkning

belyst hovedsakelig gjennom forhold som angår de

biologiske vekstforholdene i skogen, først og

fremst hogstklassefordelingen, hestandskubikkmasse

og årlig tilvekst.

8.4,,,3. Stående kubikkmasse, tilvekst, avvirkning 

Produksjonspotensialet er viktig ved analy-

ser av skogressursene. Mulighetene for avvirkning

og forholdet mellom årlig tilvekst og årlig

FIGUR 8.16 SKOGAREAL AVGITT TIL ANDRE FORMÅL ETTER
BONITET. PERIODEN 1969-1979 FOREST LAND

DISPOSED FOR OTHER USES BY SITE QUALITY.

1969-1979

Fylker som inngår/counties included: Oslo, Akershus,
Oppland, Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Rogaland,
Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms 1)

1) La idbruksdepartementet, 1974-1980. 2) Landbrukstellinga 1979.
(Hele andet).
1) Mi tistry of Agriculture, 1974-1980. 2) Census of Agriculture
and f orestry, 1979 (Norway total).

K i l d e: Landbruksdepartementet 1982 og Landbrukstelling 1979.
Source: Ministry of Agriculture and Forestry, 1982 and Census of

Agriculture and Forestry, 1979.

FIGUR 8.17 STÅENDE KUBIKKMASSE PRODUKTIV SKOG MED
BARK, 1925-1980 GROWING STOCK OF PRODUC-
TIVE FOREST LAND OVER BARK, 1925-1980

1) Beregnet 1980.
1) Estimated 1980.

K i l d e: Landsskogtakseringen, 1982.
Source: The National Forest Survey, 1982.

FIGUR 8.18 ÅRLIG TILVEKST I PRODUKTIV SKOG MED BARK,
1925-1980 ANNUAL INCREMENT OF STANDING

WOOD ON PRODUCTIVE FOREST LAND OVER

BARK, 1925-1980

1) Beregnet 1980.
1) Estimated 1980.

K i l d e: Landsskogtakseringen, 1982.
Source: The National Forest Survey, 1982.
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Figurene 8.17 og 8.18 viser at både stående

kubikkmasse og tilvekst av skog har økt betrakte-

lig de siste 10-årene. Tabell 8.9 viser tilstan-

dene slik de var omkring 1970. Stående kubikkmas-

se pr. dekar er større på Østlandet og Sørlandet

enn ellers i landet. Det samme er tilfelle med

tilveksten av skog pr. dekar.

Forholdet mellom gjennomsnittlig årlig av-

virkning og årlig tilvekst kan være en indikasjon

på om vi hogger nok skog. Se figur 8.21.

8.4.4. Skogavvirkning 

Hogsten i de norske skoger varierer en del

fra år til år, og ligger i gjennomsnitt for perio-

den 1960 - 1980 på rundt 9,5 mill.m 3 uten bark. I

sesongen 1980-81 ble det avvirket 11,1 mill.m 3 ,

tilsvarende 23 prosent mer enn gjennomsnittet for

perioden 1976 - 1980. Siden registreringene

startet i 1918-19, er det bare hogd mer i sesongen

1951-52. Av det som blir hogd går ca. 80 prosent

til salg og industriell produksjon. Det resteren-

de blir brukt til ved eller som bygningsmaterialer

o.l. på gårdene.

Skogsvirket som tilbys for salg består av

omtrent 80 prosent gran, 15 prosent furu og 5

prosent lauvskog. Disse andelene har ikke endret

seg fra 1970 til 1980.

Figur 8.19 viser avvirkningen fordelt på

brukere av virket. Forbruket av tømmer i sag-

bruks- og trevareindustrien er relativt konstant,

mens bruken i masse- og plateindustrien svinger en

del.

Bruk av ved 

Bruken av ved som brensel har endret seg.

Fra å utgjøre over 2 mill.m 3 i 1960 sank forbruket

raskt og nådde et lavmål i 1973 med 0,96 mill.m 3 .

FIGUR 8.19 SKOGAVVIRKNING 1961-1980. GJENNOMSNITT PR.
ÅR I HVER FEMÅRSPERIODE. ROUNDWOOD CJT
1961-1980. AVERAGE PER YEAR IN FIVE YEAR
PERIODS

1) Med bark. 2) Uten bark. 3) 40 prosent er treavfall.
1) Incl. bark. 2) Excl. bark. 	 3) 40 per cent being wood waste.
Kilde: NOS Skogstatistikk, Gruppe for ressursregnskap, 1982.
Source: NOS Forestry Statistics, Unit of Resource Accounting, 1982.

Tabell 8.9. Stående kubikkmasse og årlig tilvekst 1970. Årlig gjennomsnittlig salgs -avvirkning uten-

bark i produktiv skog. 1976 - 1981 Volume and annual increment 1970. Average annual
roundwood cut for sale under bark in productive forest. 1976 - 1981

Kubikkmasse
Volume

Gjennomsnittlig
Årlig tilvekst 	 avvirkning 1976-•1981

Annual increment 	 Average annual round-
wood cut 1976-1981 

I alt 	 Pr. dekar 	 I alt 	 Pr. dekarI alt 	 Pr. dekar
Total 	 Per decare 

Mill.m 3 	m$	 I Mill.mi I 	 m 3 	j	 Mill.m" J 	m3

Hele landet 	 The whole country ..

Østlandet 	
Sørlandet 	
Vestlandet 	
Trøndelag 	
Nord-Norge 	

	404 	 6,09 	 13,1 	 0,20 	 7,97 	 0,12

	

268 	 7,50 	 8,9 	 0,25 	 6,23 	 0,17

	

37 	 6,20 	 1,2 	 0,20 	 0,52 	 0,03

	

22 	 3,24 	 0,9 	 0,13 	 0,18 	 0,03

	

53 	 5,45 	 1,4 	 0,14 	 0,81 	 0,03

	

24 	 2,94 	 0,7 	 0,09 	 0,23 	 0,03

K i 1 d e: Norges landbrukshøgskole, Institutt for skogtaksasjon, 1981. Statistisk Sentralbyrå, 1976 -
1981.
Source: Agricultural University of Norway, Institute of Forest Mensuration and Management, 1981. Dmtral
Bureau of Statistics, 1976 - 1981.
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Deretter snudde utviklingen, og i 1981 antar en at

vedforbruket er like høyt som for 20 år siden,

dvs. på over 2 mill.m 3 pr. år. En god del av

dette er rivningsmaterialer, skrapvirke og hogst-

avfall.

Skogens utnyttelsesgrad 

Avvirkningen av skog i Norge kan biologisk

sett økes med flere millioner kubikkmeter pr. år

uten at det ville tære på skogkapitalen. I figur

8.21 er avvirkningen satt i prosent av tilveksten

for hvert enkelt fylke. Ved å sammenligne denne

figuren med figur 8.20, som viser tilvekst i pro-

duktiv skog for hvert fylke, ser en at det avvir-

kes relativt mest i områder med høyest produk-

sjon.

På grunn av tørke- og billeskader har man

hogd mer enn vanlig på flere steder på Østlandet -

spesielt i Telemark og Vestfold.

I perioden 1977 - 1980 lå avvirkningen på 61

prosent av tilveksten. Det betyr at avvirkningen

var mindre enn hva som er biologisk mulig. Hogst-

avfall som følge av råte og skader er ikke regist-

rert avvirket og ville derfor øke avvirkningskvan-

tumet. Dessuten dør mange trær før de er utvokst,

og slik naturlig avgang er heller ikke registrert

- tverken som økt avvirkning eller redusert til-

vekst. Skogens tilgjengelighet kan også være så

vanskelig (ulendt terreng, langt fra veg) at det

er ulønnsomt å hogge og at man derfor må redusere

tilveksten tilsvarende.

Figur 8.21 viser forskjeller i avvirkningen

mellom fylkene og må ikke sees på som et mål for

hvor mye mer som kan bli avvirket uten å redusere

den framtidige tilveksten..

Maskiner i skogen 

Skogbruket har hatt en meget stor produkti-

vitetsøkning de siste 20 årene. Dette har vært

mulig ved at maskiner har overtatt en stadig stør-

re del av arbeidet i skogen. Tabell 8.10 gir en

oversikt over utstyr som brukes i skogen. Antall

joribrukstraktorer og små vinsjer er fortsatt

stort, men etter 1978 er det spesialtraktorene som

driver fram mest virke fra skogen. Dette går fram

av tabell 8.11, som viser framdrevet skogsvirke

etter transportutstyr. Videretransporten av tøm-

mer foregår med bil for 98-99 prosent av virket.

Det meste som fløtes blir også transportert med

bil.

Skogsbilveger 

Det finnes ca. 680 meter helårs bilveg pr.

km 2 produktiv skog. Dette utgjør totalt 45 000 km

bilveg gjennom skog. Byggeaktiviteten er moderat

med en økning på under 2 prosent årlig. Foruten

helårsbilveger bygges helårstraktorveger og vin-

terbil- og traktorveger. Dette er vist i tabell

8.12.

Tabell 8.10. Maskiner i skogen. Omtrentlige
tall. 1982 	 Harvesting machines
for use in forestry. Approximate
figures. 1982

Maskintype 	 Antall
Type of machine 	 Number

Motorsager 	 Chainsaws 	  109 000 1
Felle-leggemaskiner 	 Feller-bunchers 	 92
Felle-lunnemaskiner 	 Feller-skidelers 	 02
Kviste-kappemaskiner 	 Processors  	652
Felle-kviste-kappemaskiner Harvesters 	 182
Stammelunnere (kjører hele stammer)
Skidders  	 4502
Lastetraktorer (kjører kappet tømmer)
Forwarders  	 3502
Vinsjer, store typer 	 Winches, large
types  	 2502
Vinsjer, små, 1- og 2- tromlede
Winches, smaller  	 32 000 1
Kvistemaskiner 	 Delimbers  	 ..
Gårdstraktorer som også brukes i
skogen 	 Farm tractors in comb. forest-
ry/agriculture  	 25 000 2

K i 1 d e: 1 Statistisk Sentralbyrå, 1979.
2 Landbruksdepartementet, 1982.
Source: 1 Central Bureau of Statistics,
1979. 2 Ministry of Agriculture and Forestry,
1982.

Tabell 8.11. Framdrevet skogsvirke etter trans-
portutstyr brukt ved terrengtrans-
port, 1975 - 1979 	 Removals of
roundwood by transport equipment
used in hauling, 1975 - 1979

	Jord- 	 Spesial-
bruks- traktor Andre

Ar
	

I alt Hest traktor Skidder, måter
Year Total Horse Agri- for- Other

cultu- warder ways
ral etc.
tractor 

Prosent 	 Per cent

1975  	 100 	 5 	 55 	 39	 1
1976  	 100 	 5 	 54 	 39 	 2
1977  	 100 	 3 	 49 	 47 	 1
1978  	 100 	 2 	 44 	 53 	 1
1979  	 100 	 2 	 46 	 51 	 1

K i 1 d e: Statistisk Sentralbyrå, 1980.
Source: Central Bureau of Statistics, 1980.
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FIGUR 8.20 ÅRLIG TILVEKST PR. DEKAR I PRODUKTIV SKOG.
1970, FYLKE ANNUAL INCREMENT PER DECARE
PRODUCTIVE FOREST. 1970, COUNTY

FIGUR 8.21 ÅRLIG AVVIRKNING I FORHOLD TIL ÅRLIG TIL-
VEKST I PRODUKTIV SKOG. AVVIRKNINGEN ER
REGNET SOM GJENNOMSNITT FOR 1977-1981. FYLKE
AVERAGE ROUNDWOOD CUT COMPARED WITH
ANNUAL INCREMENT IN PRODUCTIVE FOREST
ROUNDWOOD CUT FROM THE PERIOD 1977- 1 981.
COUNTY

I gjennomsnitt Average 61 %



Helårs bilveger
Ar	 All-year roads for lorries 
Year 	 ldybygde veger 	 Omlegging

New roads 	 og ombygging
completed 	 Roads rebuilt

Vinterbilveger og traktorveger 	 Totale
Winter roads for lorries and 	 anleggs -

tractor roads 	utgifter
Total

Nybygde veger 	 Omlegging 	 expen-
og ombygging 	 diture

Km [Million
I kroner

199 1 	 172 26 85,5
294 1 318 28 94,0
186 1 252 34 116,5
238 1 726 47 128,7
236 1 677 42 126,9

1977 	 802
1973 	 831
1979 	 774
198) 	 . 	 779
1981 	 637

K i 1 d e: Statistisk Sentralbyrå, 1981. 	 Source: Central Bureau of Statistics, 1981.

Tabell 8.13. Skogkulturarbeid. 1981. Landsdel 	 Forest regeneration work. 1981. Region

ForyngelsesareaT1 	Antall
Regeneration areal 	utsatte	 Rydding og

Naturfor- 	 planter 	 Grøfting 	 ugraskontroll
yngelse 2 	Planting	 Såing 	 Number of og bekke- 	 Clearing and
Natural re- Planting 	 Sowing plants 	 rensk 	 weed-comba-
eneration 2	'lanted	 Drainase 	 tin

Hele landet The whole country

Østl andet 	
Sørlandet 	
Vestlandet 	
Trøndelag 	
Nord-Norge 	

	139,7	 292,8

	

106,1
	

165,3

	

25,0
	

29,8

	

1,0
	

24,4

	

3,1
	

47,3

	

4,5
	

26,0

i • 	 m

6 5, 9 	 1 648

	

35,3 	 359

	

7,0 	 227

	

6,4 	 548

	

10,3 	 491

	

6,9 	 23

Km

0,1

0,1

651,9

390,3
90,8
38,9
86, 9
44,9
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Uttak og bruk av trevirke 

Figur 8.22 viser strømningen av trefiber i

Norge. Omtrent halvparten av tømmeret som går inn

i industrien, brukes i trelastsektoren. En del

eksporteres og en del går til masseindustrien

sammen med trelastindustriens spillprodukter. En

tredjedel av tremassen og cellulosen eksporteres,

resten går til papirproduksjon. Spon- og trefi-

berplater er en liten sektor i norsk treforedling.

Råstoffet er hon og flis fra trelastindustrien og

tømmer. Av skogindustriens totalproduksjon går

halvparten til eksport, papir og papp er inklu-

dert.

Skogkultur 

Ved å drive en aktiv skogkultur kan man

redusere tiden det tar å produsere ny skog, man

får det treslag man ønsker og man kan få bedre

kvalitet på den ferdige tØerstokken.

Det meste av skogarealet som sluttavvirkes

blir plantet til. Nesten 66 mill. planter ble

satt ut i 1981. Naturlig foryngelse nyttes på en

tredjedel av foryngelsesarealet. Tabell 8.13

viser noen nokkel tall for skogkul turarbei det for-

delt på landsdeler. Omfanget av rydding og ugras-

kontroll er vist i samme tabell.

Landbruksdepartementet har i tillegg laget

en oversikt over fordelingen på manuell/mekanisk

og kjemisk beskjempelse av lauvkratt og ugras.

Dette er gjengitt i tabell 8.14. Tre fjerdedeler

av det behandlede areal ryddes mekanisk, en fjer-

dedel kjemisk. Helikoptersprøyting er fortsatt

den mest brukte sprøytemetoden mot uønsket vegeta-

sjon, men en regner med at traktormonterte sprøy-

ter vil overta mer av markedet.

Tabell 8.12. Bygging av skogsveger. 1977 - 1981 	 Forest roads completed. 1977 - 1981

1 Orrfatter ikke etterarbeider. 2 Beregnet 1980.
1 Supplementary work is not included. 2 Estimated 1980.

K i 1 d e: Statistisk Sentralbyrå, 1981. Source: Central Bureau of Statistics, 1981.
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Tabell 8.14. Pleie av ungskog, mekanisk og kjemisk. 1975 - 1980. Dekar pr. år Forest regeneration
work, mechanical and chemical. 1975 - 1980. Decares per year

I alt
Total

Mekanisk
Mechanical

Kjemisk Chemical 
Kjemisk 	 kyggtåke-
i alt 	 sprøyte 	 Traktor-
Chemical, Shoulder- sprøyte 	 Helikopter
total 	 mounted 	 Tractor 	 Helicopter

mist 	 sprayer
sprayer

1915 - 1980
Gjennomsnitt Average 	  365 000 	 294 000

	
71 000
	

25 000
	

6 000 	 40 000

19E0
Antatt Assumed 	  405 000 	 315 000

	
90 000
	

15 000
	

15 000 	 60 000

K i 1 d e: Landbruksdepartementet, 1981. 	 Source: Ministry of Agriculture, 1981.

Bruk av gjødsel og plantevernmidler 

Det brukes lite plantevernmidler i skogbru-

ket. Tabell 8.15 viser at skogplanteskolene bru-

ker 1,5 tonn DDT samt en del mindre kvanta av

sopp- og insektmidler. Ute i skogen er Roundup

eller Glyfosat det enerådende preparat. Det bru-

kes til å fjerne uønsket kratt og grasvegetasjon.

Dette er et systemisk middel som tas opp i plan-

tene gjennom bladverket og transporteres til alle

de steder i planten hvor det er en viss vekstakti-

vitet.

Gjødsling av skog foretas i beskjedent om-

fang i Norge. Det gj$dslede areal utgjorde i

slutten av 1970-årene ca. 45 km2 pr. år. Tabel-

lene 8.16 og 8.17 viser hvor store arealer som er

gjødslet og hvor store mengder gjødsel som er

benyttet. På fastmark er nitrogengjbdsling mest

utbredt. Nitrogen har vist seg å være en mangel-

vare, særlig i eldre skog. Tilvekst$kningen som

fAl ge av en gjødsling, varer fra 6 til 8 år. En

blanding av nitrogen, fosfor og kalium er mye

brukt på myrer som t$rrlegges.

8.4.5. Naturskader 

Skogbranner er lite utbredt i Norge. Et

tusentall branner med totalt noen hundre dekar

brent skog er "normalt" for et år. Tabell 8.18

viser at brent skogareal varierer mye fra år til

år. Aret 1976 skiller seg ut med 16,7 km 2

Tabell 8.15. Bruk av plantevernmidler i skogbruket. 1975 - 1981 Pesticides used in forestry.
1975 - 1981

Navn på preparat
Name on preparation

Virksomt
stoff
Active
part

Brukt mengde virksomt stoff.
Anslagsvis

Quantity used of active
parts. Approx. 

Behandlet areal
Treated area    

1 Kun i planteskolene på planter som skal settes ut.
1 Only on plants delivered from forest nurseries.
K i 1 d e: Landbruksdepartementet, 1982. 	 Source: Ministry of Agriculture, 1982.
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Tabell 8.16. Gjødslet areal. 1970 - 1981. Km 2 	Fertilized land. 1970 - 1981. Km 2

1970 	 1975 	 1980 	 1981

Fastmark 	 Productive forest land  
	

22,9 	 29,2 	 32,2 	 23,5

Tørrlagt myr 	 Drained boggy land . 
	

11,8 	 16,9 	 11,7 	 20,6

K i 1 d e: Landbruksdepartementet, 1982. 	 Source: Ministry of Agriculture, 1982.

produktiv skog skadet i brann. Dette året var det

to store branner ved Elverum og i Hedal, som alene

stod for omtrent 15 km 2 av skogen som brant opp.

Stormfellinger av skog er sjelden noe stort

problem. Høsten 1969 blåste imidlertid 1,5

mill.m 3 skog overende i løpet av én natt, vesent-

lig i Hedmark. Insektskader er et tilbakevendende

problem. Mest omfattende er skadene etter gran-

barkbillen. På slutten av 70-tallet ble anslags-

vis 5 mill.m 3 skog drept som følge av tørke og

insektangrep.

Trær som drepes av biller eller blåser

overende er ikke nødvendigvis gått tapt. 	 Dette

virket vil som regel bli avvirket i stedet for

annen skog før det er helt ødelagt. Landbruks-

departementet har anslått at foryngelsesarealet

fram til 1982 har økt med ca. 70 km 2 utover det

normale som følge av bille-/tørkeskader over 6-7

år. Det er her store lokale variasjoner. Enkelte

steder i Vestfold og Telemark er hele skogområder

ødelagt. Billeangrepene ble sterkt redusert i

perioden 1980 - 1981, og i 1982 ser det ut til at

denne trenden har fortsatt. Billebestanden må

likevel følges nøye enda noen år før problemet kan

sies å være over for denne gang.

Tabell 	 8.17. 	 Bruk av gjødsel. 	 1971 - 1981. 	 Tonn totalvekt 	 Use of fertilizer. 	 1971 - 1981.
total weight

Tons,

Marktype 	 Type of field Gjødselslag 	 Type of fertilizer 1971 1975 1980 1981

Fastmark 	 Productive
forest land

Nitrogen 	 Nitrogen 	
Nitrogen/fosfor/kalium 	 Nitrogen/phosphorus/

590 291 547 782

potassium 	 - 41 104 75
Råfosfat 	 Crude phosphate 	 - 82 40 17

Andre/ufordelt 	 Others/undistributed 	 297 463 488 83

Tørrlagt myr Nitrogen /fosfor/kalium 	 277 292 212 381
Drained boggy land Fosfor/kalium 	 149 160 117 57

Råfosfat 	 16 31 9

Andre/ufordelt 	 36 68 12

K i 1 d e: Landbruksdepartementet, 1982. 	 Source: Ministry of Agriculture, 1982.
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Tabell 8.18. Skog- og utmarkshranner. Antall og brent areal. 1976 - 1981. Landsdel 	 Forest and out-
field fires. Number and area. 1976 - 1981. Region

Ar 	 Brent areal 	 Area burned 
Landsdel 	 Branner i alt 	 Av dette
Year 	 Number of fires 	 I alt 	 produktiv skog
Region 	 Total 	 Of which pro-

ductive forest
Dekar Decares

1976 	 1 773 	 29 858 16 669
1977 	 1 162 	 6 378 970
1978 	 1 035 	 16 598 1 408
1979 	 430 	 5 298 296
1980 	 821 	 12 403 1 047

1981 	 639 	 10 361 784

1981
Østlandet 257 	 789 244
SØrlandet 250 	 8 637 399
Vestlandet 	 55 	 716 122
Trøndelag  47 	 123 13

Nord-Norge 	 30	 99 7

K 	 i 	 1 	 d e: Statistisk 	 Sentralbyrå, 1981. 	 Source: The Central Bureau 	 of Statistics, 	 1981.

NEDRE GLOMMA, TØMMERINNTAKET  VED SOLBERG FOSS.

.FOTO : PER OLAF BREIFJELL, OSLO LYSVERKER



9.Dyreliv
9.1 HUSDYR

Presentasjonen av dyreliv er konsentrert om

dyregruppene pattedyr, fugl, fisk og krepsdyr. Av

de tre første kategoriene regner en med å ha føl-

gende antall observerte arter i Plorge 1 : 81 patte-

dyrarter, 405 fuglearter, 39 ferskvannsfiskarter

og 233 saltvannsfiskarter. Stingsild gyter såvel

i ferskvann som saltvann, og er medregnet i begge

kategorier. Dyreliv på Svalbard er omhandlet

separat i punkt 9.10.

De arter som framstår som forvaltningsmessig

mest interessante har fått prioritet i dette ka-

pitlet. Kriterier for dette har vært at artene

representerer mat og andre nytteprodukter eller er

knyttet til rekreative og opplevelsesmessige ver-

dier. Dyreartene eller deres leveområder kan være

spesielt sårbare og truede eller de er konflikt-

skapende, f.eks. ved den skade de påfører primær-

næringer. Både ville arter og husdyr blir omtalt.

Dyrelivet er regnet som en betinget fornybar res-

surs.

Omfanget av husdyrholdet bestemmes delvis ut

fra etterspørselen etter de produkter og tjenester

husdyrene gir, men begrenses også av fôrgrunn-

laget. Hovedvekten i dette kapitlet er lagt på de

arter som nytter utiaarksbeite 2 . En har liten

oversikt over husdyr med hovedsakelig tilknytning

til rekreative verdier (hunder, katter osv.).

Bestanden av de ulike ville dyrearter regu-

leres av naturen selv og av menneskets påvirkning

gjennom fangst, fiske og endringer av naturforhol-

dene.

Statistikkproduksjonen på ville dyrearter er

stort sett begrenset til felling av vilt 3 og

fangst av fisk. For enkelte viltarter foretas det

regelmessige bestandstellinger, for andre må en

begrense seg til grove anslag mht. bestands-

utvikling.

Tallet på husdyr bygger på de fullstendige

jordbrukstellingene i 1939, 1949, 1959 og 1969,

den fullstendige landbrukstellinga i 1979 og de

årlige utvalgstellingene for jordbruk. Tabell 9.1

viser tall for de vanligste husdyr og tamrein for

1939 - 1981.

I perioden 1939 - 1981 er tallet på kyr mer

enn halvert. 	 Den totale melkeproduksjonen var

likevel større i 1981 enn i 1939. 	 Avlsmessig

framgang og bedre fliring er de vesentligste årsa-

kene til den store økningen i melkemengde pr.

ku.

Gruppen storfe omfatter kyr, kviger, kalver

og okser. Tallet på storfe i alt har ikke sunket

like raskt som tallet på kyr, fordi det samlede

tallet på andre storfe stort sett har økt siden

1949. Fra 1979 har også tallet på kyr vist en

svak økning. Figur 9.1 viser utviklingen i antall

storfe og kyr, 1946 - 1981.

I 1939 utgjorde kyr 60 prosent av storfetal-

let, men bare 45 prosent i 1969 og 37 prosent i

1981. Brukstida (levetida) for kyrne er blitt

kortere. For å kunne dekke behovet for kjøtt og

for å fornye buskapen raskere, har det vært nød-

vendig med en relativ økning av antallet kalver,

okser og kviger.

Tallet på hest og geit er i perioden 1939 -

1981 redusert med henholdsvis vel 90 prosent og

vel 60 prosent. Antall sau og høner viser en

moderat økning for perioden sett under ett, mens

tallet på svin er nesten fordoblet.

Figur 9.2 viser kyr fordelt på landsdeler

for 1946 - 1981.

Alle landsdeler har hatt tilbakegang i tal-

let på kyr i etterkrigstiden. Nedgangen har vært

minst i Agder/Rogaland og Trøndelag med henholds-

vis 21 prosent og 20 prosent. På Øtlandet er

1 Zoologisk museum, 1982. 2 Se også Byråets jordbruksstatistikk. 3 Se også Byråets jaktstatistikk.
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Tabell 9.1. Tallet på hest, storfe, sau, geit, svin, hØner og tamrein. 1939, 1949, 1959, 1969, 1979,
1980 og 1981. Fylke Number of horses, cattle, sheep, goats, pigs, hens and reindeer.
1939, 1949, 1959, 1969, 1979, 1980 and 1981. County

Ar
Fylke 	 Hest 	 Storfe 	 Cattle 	Sau	 Geit 	 Svin 	 Høner 	 Tamrein 1

Year	 Horse 	 I alt 	 Ku	 Sheep 	 Goat 	 Pig 	 Hens 	 Reindeers
County 	 Total 	 Cow

1939
1949
1959
1969
1979
1980 2

1981 2

1981 2

Østfold 	
Akershus og Oslo
Hedmark 	
Oppland 	
Buskerud 	
Vestfold 	
Telemark 	
Aust-Agder 	
Vest-Agder 	
Rogaland 	
Hordaland 	
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag 	
Nord-Trøndelag 	
Nordland 	
Trops 	
Finnmark 	

206 041 1 459 658 868 017 	 1
200 199 1 227 186 771 441 	 1
116 815 1 104 482 597 476 	 1
41 884 973 425 436 765 	 1
24 589 970 761 372 614 	 1
17 700 984 700 375 400 	 1
15 800 1 014 500 378 600 	 2

800 29 400 10 600
1 000 34 700 11 600
1 200 61 600 23 400
1 900 105 700 40 700
1 000 29 600 9 800

700 13 500 4 500
1 000 13 800 5 100

400 10 600 3 600
600 24 200 7 900

1 800 175 100 66 900
1 100 62 200 21 900
1 200 60 600 24 200

800 98 000 37 200
1 100 98 900 35 800

500 99 500 36 800
400 65 100 24 900

21 700 9 000
10 400 4 600

745 731 249 158 366 136 3 458 497 129 880
737 177 146 724 422 092 3 604 143 125 560
806 036 100 894 475 063 3 010 537 172 790
873 940 	 91 670 b57 871 3 836 067 129 000
998 114 	 81 220 686 807 4 155 546 155 600
992 200 	 84 800 663 600 3 469 000 159 800
153 900 	 90 500 689 000 3 463 300 171 300

	4 200	 64 800 	 358 500 	 ••

	13 100	 52 600 	 232 800 	 ••

	133 400	 55 700 	 247 600 	 ..3

	

163 700 	 64 600 	 141 900 	 ••

	93 600	 14 200 	 143 700 	 ••

	5 600	 42 300 	 181 600 	 ••

	60 400	 13 700 	 121 000 	 ••

	34 700	 6 900 	 91 000 	 ••

	49 200	 5 600 	 115 000 	 ••

	411 600	 3 100 165 700 	 932 700 	 ••

	255 100	 6 900 	 25 200 	 316 700 	 ..

	

251 300 	 14 200 	 16 800 	 115 900 	 ••

	144 900	 11 500 	 20 400 	 130 300 	 ••

	128 700	 32 100 	 80 700	 10 900 3

	

66 600 	 • 	 92 100 	 111 200 	 10 200

	

170 200 	 10 100 	 13 700 	 89 200 	 8 300

	

133 500 	 28 400 	 12 200

	

34 100 	 : 129 100

1 Gjelder tamreindistriktene, se figur 9.5. 2 Bortsett fra tamrein, gjelder tallene for enheter med minst
5 dekar jordbruksareal i drift. Ved landbrukstellinga i 1979 var det for enheter med mindre enn 5 dekar
jordbruksareal i drift 3 885 hest, 1 918 storfe, 326 kyr, 46 022 sau, 568 geit, 14 053 svin og 327 747
hØner. 3 Sør -Trøndelag og Hedmark er slått sammen.
1 Refers to the reindeer districts, see figure 9.5. 2 Except from reindeer, the figures refer to holdings
with at least 5 decares agricultural land in use. In 1979 the number of domestic animals and holdings
with less than 5 decares of agricultural land in use, were 3 885 horses, 1 918 cattle, 326 cows, 46 022
sheep, 568 goats, 14 053 pigs and 327 747 hens. 3 Sør-Trøndelag and Hedmark together.

K i 1 d e: NOS Jordbrukstelling, NOS Jordbruksstatistikk, Landbrukstelling, 1979.
Source: NOS Census of Agriculture, NOS Agricultural Statistics, Census of Agriculture and Forestry,
1979.

tallet på kyr redusert med nær 70 prosent.

Storfeholdet og saueholdet, som er knyttet

til grasproduksjonen, har relativt størst betyd-

ning på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellbyg-

dene, mens det på flatbygdene på Østlandet spiller

en relativt mindre rolle. Figur 9.3 viser sauer

fordelt på landsdeler.

Figur 9.4 viser forbruket av kraftfôr for

1952 - 1981 fordelt på femårsperioder. Forbruket

av kraftfôr totalt har hatt en jevn økning innen-

for hele perioden. Ser en på forbruket fordelt

etter norsk og utenlandsk opphav, har forbruket av

kraftfôr av norsk opphav Økt betraktelig, mens

forbruket av utenlandsk opphav har sunket etter

perioden 1972 - 1976.

FIGUR 9.1 STORFE OG KYR. 1946-1981 CATTLE AND COWS.
1946-1981

K i I d e: NOS Jordbruksstatistikk.
Source: NOS Agricultural Statistics.
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FIGUR 9.2 KYR ETTER LANDSDELER. GJENNOMSNITT FOR 5-ÅRS PERIODER. 1 000 COWS BY REGION. 	 AVERAGE FOR

5-YEARS PERIODS. 1 000

K i I d e: NOS Jordbruksstatistikk.
Source: NOS Agricultural Statistics,
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FIGUR 9.3 SAUER ETTER LANDSDELER. GJENNOMSNITT FOR 5 -ÅRS PERIODER. 1 000 SHEEP' BY REGION. AVERAGE
FOR 5 YEARS PERIODS. 1 000

K i Id e : NOS Jordbruksstatistikk.

Source: NOS Agricultural Statistics,
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Tabell 9.2 viser produksjonen av skinn fra

pelsdyrfarmene de siste 12 år. Det har vært en

kraftig /kuing i produksjonen av reveskinn, mens

minkproduksjonen har avtatt. Dette skyldes pris-

variasjoner på skinn på verdensmarkedet.

Tabell 9.2. Skinn fra pelsdyrfarmene. 1970/71 -
1981/82 	 Production of fur skins.
1970/71 - 1981/82

SO1 v- og
Ar 	 platinarev 	 Blårev 	 Mink
Year 	 Silver and 	 Blue fox 	 Mink

platinum fox 

1970-71 	 1 000 163 000 2 270 000
1971-72 	 1 000 163 000 1 600 000
1972-73 	 1 400 165 000 1 283 000

1973-74 	 1 400 179 000 1 465 000

1974-75 	 1 500 209 000 1 475 000
1975-76 	 2 100 249 500 1 050 000

1976-77 	 2 500 267 000 950 000
1977-78 	 3 000 290 000 925 000
1978-79 	 4 000 315 000 950 000

1979-80 	 5 000 350 000 900 000
1980-81 	 12 000 406 000 850 000
1981-82 	 31 000 350 000 761 000

K i 1 d e: Norges Pelsdyravlslag.
Source: Norwegian Fur -Breeding Association.

FIGUR 9.4. FORBRUK AV KRAFTFÔR. GJENNOMSNITT FOR
5-ÅRSPERIODER. 1952-1981 	 CONSUMPTION OF
CONCENTRATED FEEDS. AVERAGE FOR 5-YEARS
PERIODS. 1952-1981

Kilde: 	 Statens kornforretning.

Source: 	 State Grain Corporation.

FIGUR 9.5. OVERSIKTSKART OVER REINDRIFTEN I NOFGE,
1980 REINDEER AREAS IN NORWAY, 1980

K i I d e: Reindriftsadministrasjonen, 1980.

Source: Reindeer administration, 1980.
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Tabell 9.3. Antall tamrein og antall rein pr. driftsenhet 1. april 1981 og 1982 og kalvetilgang 1981/82
Number of domesticated reindeer and reindeer per business-unit, 1 April 1981 and 1982, and
estimated increase of calves

Antall tamrein 	 Rein pr. 	 Beregnet
Oinårde 	 Number of reindeer 	driftsenhet1	 kalvetilgang2
District 	 Number of 	 Estimated

1.4.81 	 1.4.82 	 reindeer per units increase 2

Norge i alt 	 Norway, total  	 168 800 	 184 700

Reiibeitedistrikter i alt 	 Districts, total  	 156 000 	 173 100 	 277 (241) 	 77 000

S6r-TrØndelag/Hedmark  	 10 900 	 11 400 	 394 (357) 	 6 400
Nord-Trøndelag  	 10 200 	 9 900 	 229 (242) 	 4 500
Nordland  	 8 900 	 8 300 	 172 (176) 	 3 300
Troms 3  	12 200	 10 200 	 201 (229) 	 4 900
Vest-Finnmark  	 64 100 	 75 000 	 300 (258) 	 33 400
Øst-Finnmark  	 49 700 	 58 300 	 275 (237) 	 24 500

Utenfor reinbeitedistrikt 	 Outside reindeer
areas established by law  	 12 800 	 11 600

1 Tilsvarende tall for 1980/81 i parentes. 2 Beregnet ved å summere kalv pr. 1.4.82, tapt kalv 1981/82
og kalv slaktet 1981/82. 3 Eksklusive rein med vinterbeite i Vest-Finnmark.
1 Similar figures for 1980/81 in parenthesis. 2 Estimated by adding up calves per 1 April 1982, lost
calves 1981/82 and calves slaughtered 1981/82. 3 Exclusive reindeer with winter pasture in West- Finnmark.

K i 1 d e: Reindriftsadministrasjonen 1981. 	 Source: Reindeer Administration, 1981.

9.2 TAMREIN

Oppgavene over tamrein i de samiske områ-

dene, dvs. de områdene av landet som er inndelt i

reiibeitedistrikter 1 , blir samlet inn av rein-

driftsagronomene.

Utenfor de samiske områdene var det i 1981

12 800 tamrein, fordelt på reindrift i Troll-

heinen, Ardalsfjellene, Lom Tamreinlag, Vågå Tam-

reinlag, Fram Reinlag (Valdres), Filefjell Rein-

lag, Byklehei Reinsamlag, Hardanger og Voss Reins-

dyr" ag og Reinsdyrlaget Fol gefonnhal vøy 2 . Drifts-

året for reindriften begynner 1. april, regi st-

rering og oppgaver følger driftsåret. Figur 9.5

visEr reindriftsdistrikter i Norge.

I 1981 var vel 70 prosent av all tamrein hjemmehO-

rende i Finnmark. Dette er en klar økning av

andElen fra begynnelsen av syttiårene (1970-76) da

gjernomsnittet lå på 63 prosent. SØr-Trøndelag/

Hednark utmerker seg for øvrig med svært få bukker

i flokkene, relativt stor kalvetilgang og store

driftsenheter. Tabell 9.3. viser antall tamrein

1981 og 1982, tamrein pr. driftsenhet og antall

kalver. Tabell 9.4 viser reinflokkenes sammenset-

ninc.

Bakgrunnsmaterialet for tamreinoppgavene er

av varierende kvalitet.

FIGUR 9.6 FELT ELG OG VILLREIN. 1910-1981
FELLED MOOSE AND WILD REINDEER. 1910-1981

K i I d e: NOS Jaktstatistikk.
Source: NOS Hunting Statistics.

1 Reindriftsloven av juni 1978, §2. 2 Hardanger og Voss Reinsdyrlag har ikke tilfredsstillende tamrein-
drift, Reinsdyrlaget FolgefonnhalvØy er under reorganisering.
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Tabell 9.4. Reinflokkenes sammensetning. Pro-
sent. 1980 Composition of rein-
deer-herds. Per cent. 1980

Distrikt
District

I alt Bukker Simler Kalver
Total Males Females Calves

Landsgjennomsnitt
National average .... 100 	 11 	 57 	 32

Sør-TrØndelag/Hedmark 100 	 3
Nord-Trøndelag 	  100 	 13
Nordland 	  100 	 17
Troms 	  100 	 13
øst(East)-Finnmark 	  100 	 9
Vest(West)-Finnmark 	  100 	 12

K i 1 d e: Reindriftsadministrasjonen, 1980.
Source: Reindeer Administration, 1980.

9.3 VILT 1

Den nye viltloven trådte i kraft i april

1982. Lovens formål er at viltet og viltets leve-

områder skal forvaltes slik at naturens produkti-

vitet og artsrikdom bevares. Viltbegrepet er med

den nye loven utvidet, slik at vilt innbefatter

alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier

og krypdyr.

Tidligere var jakt, innen bestemte tidsram-

mer, tillatt på alle arter som ikke var fredlyst

etter loven. Fredningsprinsippet i den nye loven

snur på dette forholdet slik at: "Alt vilt, herun-

der dets egg, reir og ho er fredet med mindre

annet følger av lov eller vedtak med hjemmel i

lov". For jaktsesongen 1982-83 er det tillatt

jakt på 15 landpattedyrarter, hvorav 7 rovpatte-

dyr og 46 fuglearter. Alle rovfugler er fredet.

Hvilke viltarter som kan jaktes er gjenstand for

løpende vurdering 2 . Jakttidene skal vanligvis

revideres hvert tredje år. 	 I loven er også vern

om viltets biotoper sterkt framhevet, og at hensy-

net til viltinteressene skal innpasses i kommunal-

og fylkeskommunal oversiktsplanlegging.

Ved valg av arter og grupper av vilt som

presenteres er det lagt vekt på artenes forvalt-

ningsmessige betydning, og brukeligheten av eksis-

terende data. De arter og artsgrupper som er

forvaltningsmessig interessante, er arter som i

første rekke

- er viktige høstingsressurser

- har høy rekreasjonsverdi

- er truet nasjonalt eller regionalt

- utløser konflikt med primærnæringer

Jakt er en meget populær fritidsbeskjefti-

gelse. Foruten ressursutnyttelsen er storviltjak-

ten nødvendig for å regulere hjortedyrpopulasjo-
nene. De kommunale viltnemnder, fylkesmannen og

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk fastsetter

i samarbeid fellingskvoter for storvilt. Kvotene

er basert på lokalt kjennskap til bestandenes utvik-

l ing, eller bestandstellinger der disse er pålitelige.

Over 140 000 personer har de seinere år

årlig løst viltrygdavgift. Tahell 9.5 viser u'ike

jaktutøvelser, 1971 - 1982.

Jaktstatistikken gir ikke direkte opplys-

ninger om bestanden av de enkelte dyreslag. Jakt-

utbyttet vil alltid avhenge av en rekke faktorer

utover variasjoner i bestandene. Tallet på felte

dyr gir likevel en viss pekepinn om bestandens

størrelse. Jaktstatistikken spesifisert på kom-

muner eller fylker kan gi et hrukbart bilde av

dyreartenes utbredelse i Norge. Tabell 9.6 viser

beregnet jaktutbytte av viktige viltarter, 1981,

og tabell 9.7 viser storvilt- og heverjakt 1981.
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Tabell 9.5. Antall jeyere og løste viltrygdavgiftskort, etter jaktut$velse 1 . 1971/72 - 1981/82 	 Number
of hunters and game conservation taxcards, by type of huntings. 1971/72 - 1981/82

1971-72 	 98 000 82 29 5 11 10
1975-76 	 108 000 81 30 7 10 '̂ 0'
1977-78 	 121 000 80 30 8 10 22
1978-79 	 130 000 80 31 7 12 ? 3
1979-80 	 129 000 78 32 8 13 22
1980-81   141 000 78 34 9 13
1981-82 	 145 000 80 34 10 14 27

1 En del jegere har oppgitt mer enn en jaktutøvelse, og prosenttallene overstiger derfor 100.
1 Some hunters have stated more than one execution of hunting and thus the percentages exceed 100.

K i 1 d e: Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, 1982.
Source: The Directorate of Wildlife and Freshwaterfish, 1982.

1 Rovvilt omhandles separat under punkt. 9.4. 	 2 Miljøverndepartementet og Direktoratet for vilt-

og ferskvannsfisk.
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9.3.1. Storvilt 

Betegnelsen storvilt brukes om hjortedyrene

elg, hjort, rein og rådyr. Bestanden av hjortedyr

har vokst i mange år, spesielt elgstammen. Dette

henger blant annet sammen med rettet avskytning,

dvs. at dyrene blir felt etter alders- og kjØnns-

kriterier, slik at produksjonen blir påvirket. I

tillegg har moderne skogdrift, med store flater og

fØlgende lauvtreoppslag, ført til bedre rerings-

tilgang for elgen. Usikre bestandsestimat for elg

fØr kalving viser mellom 80-90 000 dyr og for

hjort mellom 35-45 000 dyrs.

Figur 9.6 viser felt elg og villrein, 1910 -

1981. Figur 9.7 viser felt hjort og rådyr, 1910 -

1981.

Elgen betyr mindre som ressurs i Norge enn i

våre naboland Finland og især Sverige. Tabell 9.8

viser felt storvilt i nordiske land, 1981.

Villreinen var tidligere utbredt i alle

norske fjellstrØk. Fra 1700-tallet ble bestandene

kraftig redusert og i dag har vi spredte popula-

sjoner i fjellene i SØr-Norge, på strekningen fra

Setesdalsheiene i sØr til Forelhogna i nord.

Figur 9.8 viser utbredelse av villrein og tamrein

i Skandinavia. Villreinen er særnorsk. I

Skandinavia ellers finner en kun villrein av typen

finsk skogrein, og på Svalbard ca. 10-12 000 Sval-

bardrein, spesielt tilpasset livet i Arktis. Se

også punkt 9.10 om dyreliv på Svalbard.

Villreinen opptrer i flokk og i oversiktlig

terreng. En har derfor, i motsetning til for våre

Øvrige hjortedyr, relativt god oversikt over de

ulike bestandsstØrrelsene. Tabell 9.9 viser vill-

reinen i Florges villreindistrikter, 1977 - 1980.

Villreindistriktene er vist i figur 9.9.

Parallelt med veksten i hjortedyrbestandene

har en hatt en Økning i omfang av beiteskader på

skog og innmark. Dette er vist i figur 9.10. Så

vel beiteskader som kollisjonsfrekvens med bl.a.

bil og tog, kan ha sammenheng med årlige klimatis-

ke variasjoner.

Figur 9.11 viser antall dyr drept i kolli-

sjon med bil, 1970 - 1981.

Tabell 	 9.6. 	 Jaktutbytte av viktige viltarter, 	 antall 	 vilt og kj$ttutbyttel. 	 1981 2
important game species, 	 number and yield of meat'. 	 1981 2

Hunting yield for

AFT-

Species
Antall 	 felt vilt 	 Beregnet
Number of animals felled 	 Estimated

vekt
weight

STORVILT 	 BIG GAME

Elg 	 Moose 	
Hjort 	 Red deer 	
Rådyr 	 Roe deer 	
Villrein 	 Wild reindeer 	
Bever 	 Beaver 	

SMAWILT 3 	SMALL GAMES

Rype 	 Grouses 	
Storfugl 	 Capercailzie 	
Orrfugl 	 Black grouse 	
Duer	 Pigeons 	
Ender 	 Ducks 	
Skarv 	 Cormorants 	
Hare	 Hare 	

VILT MED PELSVERDI 	 GAME WITH FUR VALUE 	

20
8

10
12

594
13
29
78

102
23
63

64

957
316
847
302
558

000
000
000
000
000
000
000

400

tonn

3

tons

292
602
157
445

4

327
40
32
37
91
44

205

' Vekttall for storvilt og bever er slaktevekt, mens vekttall for småvilt er totalvekt. 2 Storvilttallene
gjelder for 1981, mens småvilt- og bevertallene er for jaktåret 1980 - 1981. 3 Beregnet nå grunnlag av
gjennomsnittsvekter gitt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.

Weight data of big game and beaver are dressed weight, while weight data for small game are total
weight. 2 Big game data refer to 1981, while small game and beaver data refer to 1980 - 1981. 3 Esti-
mated by means of average weights given by The Directorate of Wildlife and Freshwaterfish.

K i 1 d e: Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.
Source: The Directorate of Wildlife and Freshwaterfish.

7-Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Viltforskningen.
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Tabell 9.7. Storvilt- og beverjakt'. 1981. Fylke 	 Big game and bearer hunting'. 1981. County

Hjort 	 Villrein 	 Rådyr 	 Bever
Elg 	 Moose 	 Red deer 	 Wild reindeer 	 Roe deer 	 Beaver 

Fylke 	 Tillatt 	 Felt
County 	 felt 	 Number Tillatt 	 Tillatt 	 Tillatt 	 Tillatt

Licences felled felt 	 Felt 	 felt 	 Felt 	 felt 	 Felt felt 	 Felt
issued

Hele landet 	 The
whole country 	

Østfold 	
Akershus 	
Oslo 	
Hedmark 	
Oppland 	
Buskerud 	
Vestfold 	
Telemark 	
Aust-Agder 	
Vest-Agder 	
Rogaland 	
Hordaland 	
Sogn og Fjordane 	
Møre og Romsdal 	
SØr-Trøndelag 	
Nord-Trøndelag 	
Nordland 	
Troms 	
Finnmark 	

26

2
1

7
2
1
1
1
1

1
2
1

581

241
784

61
015
001
495
036
732
472
946

36
34
11

109
493
996
429
558
132

20

1
1

5
1
1

1
1

1
2

957

955
551
40

875
597
158
918
432
247
794

23
12

7
53

023
010
878
336
48

16

3
4
5
1

848

19
-

-

81
195
43

4
35
-

-

788
668
910
025
746
334

-

-

8

1
2
2

316

6
-

-

5
52

2
-

1
-

-

348
983
791
270
760

98
-

-

22

2
4

3

4
3

179

-

-

924
414
728

-

796
503
230
269
442
327
690
856

-

-

-

12

1
2

2

2
1

302

-

-

-

568
772
524

-

149
275

11
171
587
312
439
494

-

-

36

2
2

5
2
3
1
3
2
2
1

3
2
3

540

699
559
66

007
382
189
238
066
959
284
221

-

-

047
718
972
133

-

10

1

1

1
1

847

009
949

19
247
587
731
351
107
012
990
321

-

881
629
987

27

1 425

-

-

158
-

6
70

348
400
441

-

-

-

-

2
-

558

-

-
-

32
-

-

33
116
230
147

-

-

-

-

-

1 Tallene for bever gjelder jaktåret 1980 - 1981 og omfatter ordinær jakt og felling av skadebever.
1 The figures for beaver refer to hunting year 1980 - 1981 and include ordinary hunting and hunting of
damaging beaver.

K i 1 d e: Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.
Source: The Directorate of Wildlife and Freshwaterfish.

Tabell 9.8. 	 Felt storvilt, 	 bever og store rovdyr i 	 de nordiske land. 	 1981'
large predators in Nordic countries. 	 1981 1

Felled big game, beaver and

Vill -
Land Ar Elg Hjort Rådyr rein 	 Bever Bjørn Ulv Jerv Gaupe
Country Year Moose Red

deer
Roe
deer

Wild 	 Beaver
rein-
deer

Bear Wolf Wolve-
rine

Lynx

Danmark Denmark 	 1980 - 1981 - 1 400 43 000 - 	 - - - - -

Finland 	 1981 56 170 9 960 2 1 900 - 	 700 69 10 19 14
Island Iceland 	 1981 - - - 550 	 - - - - -

Norge Norway 	 1981 20 960 8 320 10 850 12 300 	 550 1 1 5 21
Sverige Sweden 	 1980 - 1981 132 200 300 86 740 - 	 2 760 24 - - 28

1 Avrundede tall. 2 Hvithalehjort.
1 Balanced numbers. 2 White tail deer.

K i 1 d e: Nordisk statistisk årsbok, 1982. Source: Nordic Statistical Yearbook, 1982.
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FELLED RED DEER AND ROE DEER. 1910-1981 	 OF WILD REINDEER AREAS IN NORWAY

!C i l d e : NOS Jaktstatistikk.
Source: NOS Hunting Statistics.

FIGIJR 9.8 UTBREDELSE AV VILLREIN OG TAMREIN I SKANDI-
NAVIA DISTRIBUTION AREAS OF WILD REINDEER
AND DOMESTIC REINDEER IN SCANDINAVIA

Kilde: Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Viltforskningen, 1981.
Sou' ce: Directorate of Wildlife and Freshwater Fish, Division of Game

Research, 1981.

Kilde: Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Viltforskningen, 1981.
Source: Directorate of Wildlife and Freshwater Fish, Division of Game

Research, 1981.
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Tabell 9.9. Villreinen i Norges villreindistrikter: arealer og bestandsstØrrelse. 1977 - 1980 	 Wild
reindeer regions in Norway: range areas and population size. 1977 - 1980

Villreindistrikt
Wild reindeer region

Vill reinareal 	 Sommerbestandens st>brrelse
Ant. villrein- Year-round range Size of summer population before hunting
områder 	 area 
No. of wild 	 Ant. rein 	 Ant.rein pr. 10 -R7
reindeer areas Km 2 	Pst.	 Ar 	 No. of 	 Pst. No. of animals

P.c. 	 Year animals 	 P.c. per 10 km2 

I 	 alt 	 Total 	 26 41 128 101 50 625 1 100 12,3

Setesdalen 	 3 7 763 19 1978-79 4 775 9 6,2
Hardangervidda/Hallingskarvet 	 6 13 430 33 1978-79 29 260 58 21,8
Jotunheimen 	 8 6 980 17 1977-80 5 510 11 7,9
Rondane/Dovrefjell 	 7 10 682 26 1979-80 10 080 20 9,4
Østerdalens Østfjell 	 2 2 273 6 1979-80 1 000 2 4,4

1 Bestandsestirnat for 1982 viser 40 000 villrein fØr kalving.
1 Estimated to 40 000 wild reindeer in 1982 before calving.

K i 1 d e: Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Viltforskningen.
Source: The Directorate of Wildlife and Freshwaterfish, Division of Game Research.

FIGUR 9.10 ERSTATNING FOR HJORTEDYRS BEITESKADER PA
INNMARK. KRONER. 1960-1981COMPENSATION FOR
DAMAGE ON CULTIVATED FIELDS AND MEADOWS.
KRONER. 1960-1981

K i I d e: NOS Jaktstatistikk.

Source: NOS Hunting Statistics.

FIGUR 9.11 ANTALL STORVILT DREPT I KOLLISJON MED BIL.
1970-1981 NUMBER OF BIG GAME KILLED BY
MOTORCARS. 1970-1981
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K i I d e: NOS Jaktstatistikk.
Source: NOS Hunting Statistics.
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9.3.2. Småvilt 

Betegnelsen småvilt brukes om mindre patte-

dyr og fugler. Innen våre småviltpopulasjoner

finner en ofte store, regelmessige svingninger.

Med toppår for smågnagere følger gjerne gode pro-

duksjonsforhold også for annet vilt, spesielt

hønsefugl. I bunnår for smågnagere, som deretter

følger, vil annet småvilt bli påført den Ote

rovviltbelastning som fulgte smågnagerne til

topos. Slike svingninger varierer imidlertid fra

landsdel til landsdel, og kan derfor ikke leses

direkte ut av årlig nasjonal statistikk.

Småviltjakt er den jaktutbvelse som tiltrek-

ker flest jegere. Tabell 9.5 viste at mer enn 80

prosent av jegerne driver småviltjakt. Tabell

9.10 viser det beregnede utbytte av småviltjakt.

9.3.3. SjØfugll

Norge er det europeiske land som har flest

sjøfugl. Dette skyldes at den lange kyst og de

mange byer utgjør gode trekke-, overvintrings- og

leveområder, samt at næringstilgangen i kystnære

farvann er god.

Sjøfuglene utgjør ingen bestemt avgrenset

fuglegruppe. Betegnelsen sjøfugl blir benyttet på

fugler som har tilhold ved havet store deler av

året. De mest typiske sjøfuglartene har tilhold i

de store fuglefjellene. Figur 9.12 viser de vik-

tigste fuglefjellene i Norge og leteområder for

olje nord for 62 ° N. Sjøfuglene er spesielt sår-

bare for oljeforurensninger i havet.

Sjøfuglbestanden - miljøpåvirkninger 

En rekke sjøfuglarter har hatt en tilbake-

garg i bestandene gjennom flere år - både regio-

nalt og nasjonalt. 	 Tilbakegangen skyldes flere

faktorer. 	 Disse er oftest menneskelig betinget,

og kan ramme de ulike arter og geografiske bestan-

der svært forskjellig.

Sjøfugl har en del karakteristiske trekk som

gjør dem svært sårbare for miljøpåvirkninger.

Dette gjelder spesielt alkefugler:

1 Byråets jaktstatistikk gir tall for de vanligste
jaktbare artene.

FIGUR 9.12 DE STØRSTE FUGLEFJELLENE I NORGE I FORHOLD
TIL POSISJONER AV OLJELETINGSOMRÅDER NORD
FOR 620 N NORWAY'S LARGEST SEABIRD CLIFFS
IN RELATION TO AREAS OF OIL EXPLORATION
NORTH OF 620 N

K i Ide : R. Barret, »Vår fuglefauna», 1982.
Source : R. Barret, » Vår fuglefauna», 1982.
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Tabell 9.10. Beregnet utbytte av småviltjakt i alt og for enkelte arter. Fylke. Arlig gjennomsnitt
for jaktårene 1976/77 - 1980/81 	 Estimated yield of total small game hunting and for some
species. County. Average per season for the hunting seasons 1976/77 - 1980/81

Fylke 	 Felt vilt 	 Number of animals felled 
County 	 I alt' Storfugl IJrrfugl Ryper 	 Villduer 	 Ender 	 Hare

	
Rev

Totall Caper- 	 Black 	 Grouses 	 Pigeons 	 Ducks 	 Hare
	

Fox
cailzie 	 grouse 

Hele landet 	 The whole
country 	

Østfold 	
Akershus og Oslo 	
Hedmark 	
Oppland 	
Buskerud 	
Vestfold 	
Telemark 	
Aust-Agder 	
Vest-Agder 	
Rogaland 	
Hordaland 	
Sogn og Fjordane 	
Møre og Romsdal 	
SØr-Trøndelag 	
Nord-Trøndelag 	
Nordland 	
Troms 	
Finnmark 	

1 264

93
55

140
84
69
32
34
41
35
69
64
38
69

102
84

101
84
72

000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

8

2

1

100

500
100
400
400

••
••
••
••

•

900
800

••
••

19

3
1
1

1

1

1
1
2
1

000

•

800
200
000

•

•.

200

800

000
700
200
400
900

439

30
32
12

9
7
8
6

18
12
19
55
51
69
59
50

000

000
000
000

300
600
500
000
000
000
000
000
000
000
000
000

81

18
13
14

5
6
6

3

000

000
000
000
000
400
500

•

300

•
•

•
•

•
•

98

16
5

11
3
3
4
3
4
3

15
4

4
4
2
3

5

000

000
200
000
600
200
800
300
100
600
000
700

900
300
900
300

300

57

3
2
9
6
4
1
3
3
2
2
2

1
3
3
2
2
3

000

100
400
000
300
200
900
400
000
000
700
000
800
900
700
400
300
000
100

41

3
3
6
3
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1

000

400
200
800
800
000
000
900
400
400
000
300
600
400
300
700
000
200
600

1 Omfatter også arter som ikke er spesifisert.
1 Include species that are not specified.

K i 1 d e: NOS Jaktstatistikk. 	 Source: NOS Hunting Statistics.

- De blir kjønnsmodne først i høy alder

(etter 5-6 år)

- De har lang naturlig levetid

- De legger vanligvis bare 1-3 egg pr. år

- De fleste alkefuglene hekker dessuten

nord for 62 ° N.

De viktigste miljøpåvirkningene er:

- Jakt. 	 Jakt alene er neppe årsak til

større bestandsendringer hos sjøfugl, men

jakt kan være en ekstra belastning som

kommer i tillegg til andre miljøpåvirk-

ninger.

- Fiskeredskaper. 	 Bruk av moderne fiske-

redskaper er et problem. Sjøfuglene om-

kommer når de setter seg fast i garn, og

betydningen av denne beskatningen er for

enkelte arter sannsynligvis større enn

ved jakt.

- Næringssvikt. 	 Overbeskatning av fiske-

ressursene medfører konsekvenser for sjø-

fuglene. 	 Sammenbruddet i den atlanto-

skandiske sildestammen i begynnelsen av

1970-årene er etter alt å dømme en viktig

årsak til hekkesvikten hos flere av våre

sjøfuglarter i de seinere år.

- Forstyrrelse av hekkeplassene. I kystom-

råder med stor fritidsferdsel i sommer-

halvåret er forstyrrelse av sjØfuglenes

hekkeplasser et økende problem.

- Villmink kan beskatte hekkende sjøfugl

ganske hardt.

- Oljesøl  i forbindelse med transport og ut-

vinning av olje kan gjøre store innhogg

i sjøfuglbestandene.

Oljeforurensningens virkning på sjøfuglbestandene 

Oljeskader på fugl vil gi utslag på to

måter:

Fjærdrakten: Ved kontakt med olje blir fjær-

draktens vannavstøtende egenskaper ødelagt, vannet

trenger inn til fuglekroppen og isolasjonsef-
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fekten blir brutt. Fuglen blir utsatt for avkjø-

ling, og næringsbehovet øker.

Fuglenes bevegelser blir i tillegg hemmet

som følge av olje i fjærdrakten. Dette fører til

at fuglene som regel dør av underernæring og/eller

avkjøling i løpet av kort tid.

Indre skader - fysiologiske skader. Olje-

skaret fugl vil lett få i seg olje, særlig ved

fjæ^puss. Store oljemengder kan kvele fuglene, og

visse typer eller bestanddeler av mineralolje er

direkte giftig for fugl.

9.4 ROVVILT

Til våre store rovdyr regner vi bjørn, ulv,

jerv og gaupe. Alle artene er sky, og kjennskap

til opptreden og atferd er i stor grad forbundet

med de skader som påføres husdyrhold i utmark.

Presentasjonen av rovvilt er derfor konsentrert om

disse konfliktartene, supplert med ørn som står i

samne forhold til husdyrhold.

Norden er i en særstilling i Vest-Europa når

det gjelder rovvilt. Flere av artene har sine

siste viktige tilholdssteder i Vest-Europa på den

skaidinaviske halvøya. Samtidig står Norge i en

særstilling når det gjelder småfehold og tamrein-

drift.

Med unntak av gaupe i hele landet og jerv i

Nord-Norge, har alle arter vært totalfredet siden

ca. 1970. Generelt mener en at totalfredningen

sto)pet tilbakegangen i bestandene, og at de fles-

te arter nå er i framgang. Det er særlig den

store økningen i erstatningskrav for bufe- og

tamreintap som indikerer dette. Figur 9.13 og

tabell 9.11 viser skade voldt av rovvilt og til-

svarende utbetalte erstatninger, 1970 - 1980.

9.4.1. Bjørn 

Den norske bjørnestammen utgjør sannsynlig-

vis ca. 200 dyrs. Bjørnen finnes over det meste

av landet, men spesielle bjørneområder er Hedmark,

indre deler av Nord-Trøndelag, Nordmøre,

Hordaland, indre Troms, deler av Øst-Finnmark og

Vassfaretl. Figur 9.14 viser utbredelse av

brunbjørn i Skandinavia, 1972 - 1976. I Sverige

og =inland regner en med at det finnes henholdsvis

400-600 og 120-130 individer 2 .

1 Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, 1983.

2 NOU 1980:23.

FIGUR 9.13. SKADE VOLDT AV ROVVILT. UTBETALTE ERSTAT-
NINGER 1 ). KRONER.1970.1980 DAMAGE CAUSED BY
BIG PREDATORSIÎ. COMPENSATION AMOUNT. KRO-
NER. 1970-1980

1) P.g.a. komplisert skadebilde bjorn/uIv kan skader fort under bjorn

være forårsaket av ulv.
1) Damage caused by bear and wolf can be complicated, thus dam-

ages caused by bear may be caused by wolf.

Kilde: NOS Jaktstatistikk, 1981.
Source: NOS Hunting Statistics, 1981.

9.4.2. Ulv 

Ulvestammen i Norge synes å være konsentrert

i Hedmark til grensetraktene mot Sverige. Streif-

dyr er truffet spredt fra Trøndelagsfylkene, Nord-

land, Troms og Finnmark. Hele stammen antas i dag

å telle ca. 7-18 dyr'. I 1982 har det kommet inn

flere ulvemeldinger fra Sorl andet, og det antas å

være enkelte dyr dere. Figur 9.15 viser ulveob-

servasjoner, 1971 - 1977.
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Tabell 9.11. Skade voldt av rovvilt - antall husdyr erstattet. 1970 - 1980 	 Damage caused by preda-
tors - number of domestic animals compensated. 1970 - 1980

Skade voldt av bjØrn, ulv og jerv
	

Skade voldt av ørn
Damage caused by bear, wolf and wolverine

	
Damage caused by eagle

Ar
	

Antall dyr erstattet
	

Antall dyr erstattet
Year
	

Number compensated
	

Number compensated
Sau
Sheep

Geit
Goat

Storfe
Cattle

Rein
Rein-
deer

Sau
Sheep

Geit
Goat

ein
Rein-
deer

1970 	 35 276 75 8
1971    69 - - 775 105 666
1972 	 46 887 144 1 	 124
1973    97 2 139 1 065 83 1 481
1974 	 182 - 133 609 96 926
1975 	 225 - 60 855 90 1 258
1976 	 842 5 4 - 988 94 1 371
1977 	 829 5 126 834 97 1 058
1978 	 1 095 5 9 146 1 	 291 124 1 540
1979 	 2 039 4 259 1 638 113 1 728
1980 	 2 302 2 244 1 904 142 1 824

K i 1 d e: NOS Jaktstatistikk 1981. Source: NOS Hunting Statistics 1981.

FIGUR 9.14 UTBREDELSE AV BRUNBJØRN I NORGE, SVERIGE OG
FI NLAND,1972-1978DISTRIBUTION OF BROWN BEAR
IN NORWAY, SWEDEN AND FINLAND. 1972-1978

Kilde: Direktoratet for vi It og ferskvannsfisk, Viltforskningen,
1980.

Source: Directorate of Wildlife and Freshwater Fish, Division of
Game Research, 1980.

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, 1983.

9.4.3. Jerv 

Den totale norske jervbestanden er anslått

til mellom 150 og 200 dyr t .

Jervens utbredelse er intimt knyttet til

fjell og bjørkeskogsområdene, og strekker seg fra

Hardangervidda og nord-¢stover inn i Sverige,

videre på begge sider av grensen nordover og i

Finnmark, dreier inn i finsk Lappland og videre

inn på russisk side. En liten gren sky ter sørover

langs den finsk/russiske grensens. 	 Figur S.16

viser utbredelse av jerv i Skandinavia, 196 	 -

1978. Fra å være nesten utryddet i SØr-Norge før

fredningen i 1973, har en livsdyktig stamme

etablert seg. I de seinere år er skade på bufe

forvoldt av jerv påvist flere steder i Sør-Norge.

Nord-Norge, og spesielt indre Troms har en meget

livskraftig jervstamme.

9.4.4. Gaupe 

Den norske gaupebestanden anslås til å ut-

gjøre mellom 600 og 800 individers.

Figur 9.17 viser utbredelsen av gaupe i

Norge, 1971 - 1977. Det finnes regelmessige

forekomster av gaupe over Østlandet, Trøndelag,

Nordland og Troms innland. Den er i ekspansjon i

Finnmark og på Sør- og Vestlandet.
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FIGUR 9.15 ULV I NORGE. 1971-1977 WOLF IN NORWAY.
1971-1977

K i I 	 e : Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Viltforskningen, 1980.
Source: Directorate of Wildlife and Freshwater Fish, Division of Game

Research, 1980.

Hitgen, 1976.

Gaupa er fredet i yngletiden fra 15. mai til

28. august. Den var tidligere fredløs hele året

(fer den nye viltloven). Spbrsmålet om erstatning

for skade i samsvar med fredningsstatus er ennå

ikke avgjort. Før årsskiftet 1980 - 1981 betalte

staten ut skuddpremie på gaupe på betingelse av at

skrotten ble innsendt til undersøkelse. Dette gav

verdifull informasjon og gjorde det mulig å følge

utviklingen i bestanden meget nbye. Det er frem-

deles skuddpremie på gaupe i enkelte distrikter.

9.4.5. Ørn 

En undersøkelse av Ørnestammen fra tidlig på

syttitallet anslo hekkebestanden i Norge til ca.

440 par havørn og 340-520 par kongeørn'. Havørnen

er utbredt fra Vestlandet og helt nord, med hoved-

tyngden i de nordligste fylker. Kongeørnen er

utbredt fra Agder til Finnmark, og er en mer ut-

preget innlandsfugl enn havørnen.

FIGUR 9.16 UTBREDELSE AV JERV I NORGE, SVERIGE OG
FINLAND. 1967-1976 DISTRIBUTION OF WOLVERINE
IN NORWAY, SWEDEN AND FINLAND. 1967-1976

Kilde: Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Viltforskningen,
1980.

Source: Directorate of Wildlife and Freshwater Fish, Division of
Game Research, 1980.
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Skader på bufe forårsaket av Ørn skyldes

vesentlig kongeørn. 	 Både kongeørn og havørn er

totalfredet. 	 Havørnen blir betraktet som en

sterkt truet art i Europa. 75-80 prosent av den

gjenværende vest-europeiske havørnstammen finnes

nå i Norge.

FIGUR 9.17 FOREKOMST AV GAUPE I NORGE. 1971-1977
OCCURRENCE OF LYNX IN NORWAY. 1971-1977

Kilde: Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, Viltforskningen, 1979.
Source : Directorate of Wildlife and Freshwater Fish, Division of Game

Research, 1979.

9.5 SJØPATTEDYR

Tjuefire arter av sjøpattedyr er registrert

langs norskekysten eller i tilliggende havområder.

Dette kapitlet omhandler de viktigste sjøpatte-

dyrene.

9.5.1. 	 Sel 

Det er tre bestander av grønlandssel i Nord-

Atlanteren: 	 I Vestisen ved Jan Mayen, i Østisen

eller Barentshavet og ved Newfoundland. 	 Norge

driver fangst på alle tre bestandene. Merkind og

gjenfangster indikerer at bestanden av grønlalds-

sel i Vestisen har økt i løpet av 1970-år?ne.

Bestandsberegningene er imidlertid noe usikres.

Også i Østisen har en påvist vekst, beregnet til

FIGUR 9.18. UTVIKLINGEN I NORSK SELFANGST. ANTALL
DYR.1971-1981 DEVELOPMENT OF NORWEGIAN
SEAL CATCH. NUMBER OF ANIMALS. 1971-1981

K i I d e: Fiskeridirektoratet, 1982.
Source: Directorate of Fisheries, 1982.

1 Havforskningsinstituttet.
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6,6 prosent årlig fra 1976 - 1980. Totalhestanden

ble . 1978 beregnet til 780 000 dyr, og i 1982 til

ca. million dyrs.

Figur 9.18 viser at Newfoundland tidligere

var Jet viktigste selfangstområdet. Men i løpet

av de siste 10 år er den norske andel av totalkvo-

ten )g fangsten redusert til en fjerdepart, og er

nå p<< høyden med fangsten på de to andre feltene.

Klappmyss fanges i Vestisen og ved Newfound-

land . Det er også noen små forekomster i østisen,

hvor den er totalfredet. Bestanden av ett år og

eldre dyr i Vestisen var i 1979 på ca. 225 000

dyr. Totalkvoten på 20 000 unger, såkalte blue-

backs, representerer ca. 40 prosent av den årlige

produksjonen og vil etter beregninger tillate at

bestlunden riker. Den norske fangsten av klappmyss

var totalt på ca. 17 000 dyr i 1981, mens fangsten

av grønlandssel var på ca. 52 000.

Konflikten mellom kystfiskere og kystselbes-

tandon synes åpenbar. I Midt-Norge, og spesielt i

Nordland, har lokale bestander av havert og stein-

kobbe trolig Økt i løpet av de siste 20 årene.

Seleli Ødelegger fiskeredskap og er vert for para-

sitter som kan redusere kvaliteten på fisken

(f.eks. torskekveis) 1 . GrØnlandssel har gjentatte

ganger invadert Finnmarkskysten i store mengder i

løpe; av de siste fem årene.

Det hersker uenighet om størrelsen av kyst-

selbostanden, og anslag er svært usikre.

9.5.. Hval 
I havområdene i Nordøst-Atlanteren finnes

det flere store hvalarter. Finnhval er kanskje

den mest  vanlige arten, og fangsten utenfor Nord -

Norgo stanset i 1971 av økonomiske årsaker. Ti l -

stanien for andre storhvalarter i Nordøst-Atlan-

terel varierer, dette gjelder blåhval, knøthval,

seihval, grønlandshval og spermhval. Med sannsyn-

lig unntak av sperm- og seihval er de alle sterkt

redusert.

Den norske hvalfangsten foregår i dag stort

sett utelukkende på vågehval. Tidligere var også

de tre mindre viktige tannhvalartene grindhval,

bottlenos og spekkhogger gjenstand for fangst.

Bottlenosen er nå fredet. Figur 9.19 viser utvik-

lingen i norsk småhvalfangst, 1961 - 1980.

9.6 TRUEDE DYREARTER

Globalt har problemer knyttet til artsutryd-

delse av dyr fått nye dramatiske perspektiver i

løpet av de seinere år. Dette har sammenheng med

den enorme hogsten av tropiske regnskoger som

pågår. Foretatte beregninger viser at mellom 25

og 40 prosent av alle eksisterende plante- og

dyrearter lever i disse skogenet.

I dag forsvinner store arealer av regnsko-

gene årlig, og med den nåværende utvikling står

minst 5-600 000 dyrearter (muligens over en mil-

lion) i fare for å bli utryddet. Dette tilsvarer

15-20 prosent av alle dyrearter i verden 3 .

FIGUR 9.19.NORSK SMÅHVALFANGST. ANTALL DYR.1961-1980
NORWEGIAN SMALL-WHALE CATCHES. NUMBER
OF ANIMALS. 1961-1980

K i I d e: Fiskeridirektoratet, 1981.
Source: 	 Directorate of Fisheries, 1981.

1 Favforskningsinstituttet. 2 Verdens Villmarksfond, Norge, 1982. 3 "The Global 2000 Report" , 1980.
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I Norge, såvel som i Norden og det Øvrige

Europa, er det en annen målestokk over perspekti-

vene, men en rekke dyrearter står også her i fare.

I ftrste rekke som følge av at dyrenes leveområder

utsettes for menneskelig aktivitet, kultivering,

ferdsel og forurensning.

De truede dyreartene inndeles i følgende

kategoriers:

Direkte truede arter 

Arter i direkte fare for utryddelse. Fort-

satt eksistens neppe mulig uten omfattende og

ekstraordinære beskyttelsestiltak.

Sårbare arter 

Arter som forekommer i et antall tilstrekke-

lig til at arten skal overleve, men som står i

fare for å komme i en truet situasjon på grunn av

sitt reduserte bestandsnivå eller stadige be-

standstilbakegang.

Sjeldne arter 

Arter som ikke synes å være under direkte

utryddelsestrussel, men som forekommer i et så

begrenset antall og/eller i så begrensede lokali-

teter at de raskt kan forsvinne. I listene er

arter som synes å være i frammarsj i Norge i dag,

utelatt. Deres status og bestandsutvikling

trenger kontinuerlig overvåking.

Usikre arter 

Arter som antas å høre til en av de oven-

nevnte kategorier, men hvor informasjonen er for

utilstrekkelig til å fastslå deres status. Deres

status og bestandsutvikling trenger kontinuerlig

overvåkning.

Truede pattedyr i Norge unntatt Svalbard 2 

Direkte truet Endangered

Jerv 	 Wolverine

Ulv 	 Wolf

Fjellrev 	 Arctic fox

Nordkaper 	 Biscayan whale

Blåhval 	 Blue whale

KnOlhval 	 Humpback

Sårbar 	 Vulnerable

Bjørn. Brown bear

Gaupe Lynx

Piggsvin 	 Porcupine

Ilder 	 Polecat

Oter Otter

Nise Common porpoise

Steinkobbe 	 Common seal

Sjeldne 	 Rare

Svart rotte Black rat

Bjørkemus 	 Northern birch mouse

Usikker 	 Indeterminate

Finnhval 	 Common rorqual

Havert Gray seal

Truede fugler i Norge unntatt Svalbard 2 

Direkte truet Endangered

Dverggås 	 Lesser white-fronted goose

Vandrefalk 	 Peregrine

Snøugle 	 Snowy owl

Akerrikse 	 Corncrake

Topplerke 	 Crested lark

Sårbare 	 Vulnerable

Storlom Black-throated diver

Smålom Red-throated diver

Havelle 	 Long-tailed duck

SivhØne Moorhen

Storskarv Cormorant

Toppskarv Shag

Sædgås Bean goose

Sangsvane Whooper swan

Kongeørn 	 Golden eagle

Hønsehauk 	 Goshawk

Havørn 	 White-tailed eagle

Jaktfalk 	 Gyr falcon

Dvergfalk 	 Merlin

Fiskeørn 	 Osprey

Trane Crane

Lomvi 	 Guillemot

Teiste 	 Black guillemot

Alke 	 Razorbill

Lunde 	 Puffin

s Enkelte arter er ikke tatt med i listen selv om de i enkelte landsdeler eller regionalt i videre
forstand er sterkt desimert og kanskje blir oppfattet som truet, når vi vet at de ellers forekommer i
levedyktige bestander med atskillig utbredelse. 2 Miljøverndepartementet.
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Skogdue Stock dove

Lappmeis 	 Siberian tit

Kornspurv 	 Corn bunting

9.7 FERSKVANNSFISK

Det finnes ca. 300 000 vann og tjern i

Norge, med et samlet areal på over 16 000 km 2 . I

tillegg kommer elver og bekker, som gir et totalt

ferskvannsareal på noe over 17 000 km 2 . Vassdra-

genes produksjonsevne avhenger bl.a. av fiskeart,

næringsforhold og klima. I tillegg blir produk-

sjonen påvirket av miljbpåvirkninger som f.eks.

vassdragsreguleringer, forurensning og forsuring.

Det finnes mellom 30 og 40 ferskvannsfiske-

arter i Norge, men kun et titall av disse har

betydning i sammenheng med nærings- eller fri-

tidsfiske. Spesielt viktig er fisket etter laks

og sjøaure, som blir drevet både i sjø og i

el ver.

Lakse- og sjøaurestatistikken hygger på

oppgaver fra laksestyrene i laksedistriktene.

Laksestyrenes oppgaver er basert på rapporter fra

fiskere og grunneiere. Disse tallene er trolig

minimumstall, i det mange sportsfiskere ikke rap-

porterer fangsten.

Gjennomsnittstall for lakse- og sjøaurefiske

er vist i tabell 9.12 og utviklingen 1901 - 1981 i

dette fisket i figur 9.20. Tallene skjuler til

dels betydelige variasjoner årene imellom. Son

det framgår av figur 9.20 er det Nord-Norge, Trøn-

delag og Vestlandet som tar opp det aller meste av

laks og sjøaure. Forsuring av vassdrag har vært

en viktig faktor for seinere tids tibakegang i

Agder og Rogaland, samt deler av øst- og

Vestl andetl

Hubro 	 Eagle owl

Hvitryggspett White-backed woodpecker

Svartspett Black woodpecker

Gråspett Grey woodpecker

Nattravn 	 Nightjar

Sjeldne 	 Rare

Vepsevåk 	 Honey buzzard

Myrhauk 	 Hen harrier

Dverglo 	 Little ringed plower

Lappspove 	 Bar-tailed godwit

Fjellmyrløper 	 Broad-billed sandpiper

Dvergsnipe 	 Little stint

Sotsnipe 	 Spotted redshank

Kvartbekkasin 	 Jack snipe

Dobbeltbekkasin 	 Great snipe

Vannrikse 	 Water rail

Myrrikse 	 Spotted crake

Lappugle 	 Great grey owl

Slagugle 	 Ural owl

Kornkråke Rook

Lappsanger Arctic warbler

Vintererle 	 Gray wagtail

Hortulan 	 Ortolan bunting

Polarlomvi 	 Brünnich's guillemot

Stormsvale 	 Leach's petrel

Havsvale 	 Storm petrel

Trelerke 	 Wood lark

Lappfiskand 	 Snew

Usitker 	 Indeterminate

Stjertand 	 Pintail

Bergand 	 Scaup

Sjøorre 	 Velvet scoter

Svartand Common scoter

Spurvehauk Sparrow hawk

Tårnfalk Kestrel

Tabell 	 9.12. 	 Lakse- og sjøaurefiske. 	 Gjennomsnitt pr. år fra 1901 - 1910 til 	 1971 - 1980 	 Salmon and
sea trout fisheries. 	 Average per year from 1901 - 1910 to 1971 - 1980

1901-
1910

1911-
1920

1921- 	 1931- 	 1941- 	 1951- 	 1961-
1930 	 1940 	 1950 	 1960 	 1970

1971-
1980

Tonn 	 Tons

Samlet fangst 	 Catch, 	 total  	 901,3 878,7	 1 101,9 	 1 	 207,1 	 969,4 	 1 410,4 	 1 	 762,6 	 1 612,1

Sjøfiske 	 Sea fisheries  	 706,1 701,1 903,9	 1 028,3 	 812,7 	 1 	 203,4 	 1 495,7 	 1 210,8
Elvefiske 	 River fisheries  	 195,2 177,6 198,0 	 178,8	 156,7 	 207,0	 266,9 401,3

K i 	 1 	 d e: 	 NOS Lakse- og sjøaurefiske, 	 1980. Source: NOS Salmon and Sea Trout Fisheries, 	 1980.

1 Omhandlet separat i kapittel 18.
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FIGUR 9.20. UTVIKLING I LAKS OG SJØAUREFISKE. REGION. 1900.1981. TONN DEVELOPMENT IN SALMON AND SEA TROUT
FISHERIES. REGION. 1900-1981. TONS

K i l d e: NOS Lakse- og sjØaurefiske, 1981.
Source: NOS Salmon and Sea Trout Fisheries, 1981.
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Mens sjØfisket i perioden 1950 - 1970 ut-

gjorde 85 prosent av all fangst, har den siden

1970 sunket til ca. 75-76 prosent. Det er lavere

enn andelen var i århundrets første periode, på 79

prosent.

På bakgrunn av en spørreundersøkelse Norsk

Opinionsinstitutt utførte for Direktoratet for

vill: og ferskvannsfisk (DVF) i årsskiftet 1980-81,

er fangst av sentrale innenlandsfiskearter anslått

til ca. 7 300 tonn. Som vist i tabell 9.13 utgjør

aure og røye brorparten av denne fangsten. Men

det blir presisert at tallene er usikre, særlig

for arter som er lite ettertraktede som

sportsfisk.

Figur 9.21 og 9.22 viser kart over enkelte

arters utbredelsesområde. Kartene, som er forelø-

pige, er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger

fra de kommunale innenlandsfiskenemnder.

Tabell 9.13. Beregnede fangster av viktige fersk
-vannsfiskearter. 1980. Tonn Esti-

mated catch of important freshwater
fish. 1980. Tons

Arter
Species

Beregnet fangst
Estimated catch

Aure 	 Trout 	
RØye 	 Char 	
Sik 	 Freshwater herring 	
Lagesild 	 Cisco 	
Harr	 Grayling 	
Al 	 Eel 	
Abbor 	 Perch 	
Gjedde 	 Pike 	
Andre 	 Other species 	

3
1

848
004
391
160
307
65

783
586
150

K i 1 d e: Direktoratet for vilt- og ferskvanns-
fisk.
Source: 	 The Directorate of Wildlife and
Freshwaterfish.

Mens mange av saltvannsfiskeartene blir

overbeskattet, er det motsatte oftest tilfelle for

fiskebestandene i ferskvann. Dette skyldes i

første rekke omsetningsproblemer for uforedlet

fisk, spesielt for hvitfiskearter (gjedde, abbor,

sik m.fl.). Etterspørselen etter disse artene er

i dag liten og gir ikke grunnlag for økt fiske.

Direktoratet for vilt- og ferskvannsfisk og Sel-

skapet for Norges Vel samarbeider imidlertid for å
øke både etterspørsel og fiske etter hvitfiskear-

tene. 	 En annen faktor som bl.a. påvirker etter-

spørselen er den stadig økende produksjon av edel-

fisk - hovedsakelig laks og regnbueaure, fra opp-

drettsanlegg.

Oppdrett av ferskvannsfisk 

Oppdrett av ferskvannsfisk kan deles i to

grupper:

- Oppdrett for utsetting i vassdrag

- Oppdrett for framfôring og salg som mat-

fisk

Tabell 9.14 viser en oversikt over omfanget

av yngelproduksjon for utsetting i vassdrag.

Slike utsettinger har etter hvert blitt nødvendig

for å bøte på skadevirkninger som følge av ulike

miljøforstyrrelser. Dette gjelder spesielt svikt

i reproduksjonen hos laksefisk, bl.a. som følge av

sur nedbør (se kapittel 18), hard beskatning i

havet og skadevirkninger i forbindelse med

vassdragsreguleringer. I tillegg drives utsetting

for å øke artenes utbredelsesområde, bedre

avkastningen og øke mulighetene for sportsfiske.

Siden begynnelsen av 1970-tallet har det

vært en eksplosiv utvikling i omfanget av oppdrett

Tabell 9.14. Klekkeri og klekking (yngelproduk-
sjon), etter fiskeart. 1979 -80
Hatcheries and hatching (production
of fry), by species. 1979-80

Fi skeart
Species

Klek- 	 Klekket, Klekkings-
kerier yngel 	 prosent
Hatche- Fry 	 Per cent
riesl 	 hatched hatched

Antall 	 1 ODU
Number

Laks 	 Salmon 	 52 7 072 78
Sjøaure 	 Sea trout . 26 1 934 88
Innlandsaure i 	 alt
(norsk) 	 Brown trout,
total 	 (Norwegian) 	 61 3 469 85
Bekkerye 	 Brook
trout 	 3 14 52
Regnbueaure 	 Rain-
bow trout 	 1 23 77
Røye 	 Char 	 6 177 73
Harr 	 Grayling 	 1 5 83

1 Tallene gjelder klekkerier som har drevet klek-
king av vedkommende fiskeart for utsetting i vass-
drag.
1 The figures refer to hatcheries which have been
hatching the species mentioned for releasing.

K i 1 d e: NOS Lakse- og sjøaurefiske, 1980
Source: NOS Salmon and Sea Trout Fisheries,
1980.
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FIGUR 9.21. UTBREDELSESOMRÅDE FOR RØYE, ABBOR, ÅL OG
GJEDDE, 1982 DISTRIBUTION AREA OF CHAR,
PERCH, EEL AND PIKE, 1982

FIGUR 9.22. UTBREDELSESOMRÅDE FOR AURE, HARR, SIK OG
LAGESILD, 1982 DISTRIBUTION AREA OF TROUT,
GRAYLING, FRESHWATER HERRING AND CRISCO,
1982

K ilde : 	 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, 1982. Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, 1982.
Source: 	 Norwegian Social Science Data Services, 1982. Directorate of Wildlife and Freshwater Fish, 1982.

Mindre områder, vann mv., kan ha falt ut p.g.a. kartenes målestokk. Small areas might be left out due to the scale of the maps.
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av laks og regnbueaure som matfisk. I 1971 ut-

gjorde produksjonen av laks i oppdrettsanlegg ca.

8 prosent av samlet fangst av laks innenfor fiske-

rigrensen. I 1981 hadde dette bildet endret seg,

og fangsten utgjorde ca. 20 prosent av oppdret-

tet.

Figur 9.23 viser Økning i antall anlegg med

proluksjon av matfisk for salg, 1973 - 1981.

Figar 9.24 viser Økningen i slaktet mengde av laks

og regnbueaure for de samme anleggene i perioden

1971 - 1981.

FIGUR 9.23, ANTALL ANLEGG MED PRODUKSJON AV MATFISK
FOR SALG.1973-1981 NUMBER OF STATIONS WITH
REARING OF FISHFOOD FOR' SALE. 1973-1981

FIGUR 9.24. FISKEOPPDRETT. SLAKTET MENGDE AV LAKS OG
REGNBUEAURE. 1971-1981. TONN RUND VEKT
REARING OF FISH. SLAUGHTERED QUANTITY OF
SALMON AND RAINBOW TROUT. 1971-1981. TONS
LIVE WEIGHT

KiIde : NOS Lakse- og sjøaurefiske, 1981.
Source: 	 NOS Salmon and Sea Trout Fisheries, 1981.

KiIde : NOS Lakse- og sjøaurefiske, 1981.
Soufi ce: NOS Salmon- and Sea Trout Fisheries, 7981.

9.8 SALTVANNSFISK 1

9.8,1. Grunnlaget for norsk fiske 

De siste åra har det skjedd store endringer

både, når det gjelder det biologiske grunnlaget for

norsk fiske og det juridiske grunnlaget for utnyt-

tinc; av ressursene. Flere viktige bestander er

blitt redusert de siste årene, og fiskerigrensene

er itvidet.

En avgrensning av hva som er norske fiske-

ressurser er vanskelig, fordi flere av de vik-

tigste fiskeartene vandrer over store områder i

lØpet av livssyklusen. De fiskebestander som hele

tida er innenfor norsk Økonomisk sone (200 nau-

tiske mil) regnes som norske. De bestandene som

vandrer mellom flere lands soner, skal etter hav-

rettstraktaten forvaltes i fellesskap av de berØr-

te land.

Tabell 9.15 viser eksempel på en bestands-

oversikt (-regnskap) for norsk-arktisk torsk, 1966

- 1982. Hittil har en valgt å regnskapsfØre hele

bestanden, også når Norge har delt råderett over

den. I arbeidet med ressursregnskap for fisk har

•

i Materialet er vesentlig fra Gruppe for ressursregnskap - ressursregnskap for fisk.
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en valgt å prioritere de bestandene son betyr mest

for norsk fiskerinæring, og som det finnes rimelig

gode data om bestandsutvikling for. Tabellen

viser at den norsk-arktiske torskebestanden var på

1 410 000 tonn pr. 1. januar 1982. Siden 1974 er

bestanden redusert til under det halve.

Figurene 9.25 - 9.28 viser utviklingen av

totalbestanden, gytebestand og rekrutteringsindeks

for henholdsvis norsk-arktisk torsk og nordsjømak-

rell. Rekrutteringsindeksen viser rekrutteringen

i forhold til gjennomsnittlig rekruttering i det

tidsrom bestanden er regnskapsført (gjennomsnitt =

100). Styrken til årsklassen når den går inn i

den regnskapsførte bestanden, representerer stør-

relsen av kullet det året gytingen fant sted.

9.8.2. Norsk fangst 

Den norske totalfangst av saltvannsfisk

utgjorde i 1981 2,5 millioner tonn. 	 Foreløpige

tall for 1982 viser 2,4 millioner tonn. 	 Figur

9.29 viser at fangstene av torskefisk og annen

fisk som for det meste går til konsum, har ligget

på et forholdsvis stabilt nivå, mens det har vært

store variasjoner i fangstene av fiskeslag som

tradisjonelt har gått til oppmaling (lodde, mak-

rell, sildefisk, annen industrifisk).

Tabell 9.15. Bestandsoversikt for norsk -arktisk torsks. 1966 - 1982. 1 000 tonn 	 The north-east
arctic cod stocks. 1966 - 1982. 1 000 tons

Naturlig 	 Rekrut- 	 Bestand
død 	 Vekst 	 teringe 	 pr. 31/12
Natural 	 Increment Recruit- Stock
mortality 	 mente 	 31/12

(6) = (1)
(2) 	 (3) 	 (4) 	 (5) 	 + (2) +

(3) + (4)
+ (5)

Bestand
Ar 	 pr. 1/1
Yea r
	

Stock
1/1 

(1)

Fangst
Catch

1966  	 3 030
1967  	 3 860
1968  	 3 980
1969  	 3 420
1970  	 2 430
1971  	 1 870
1972  	 2 050
1973  	 2 970
1974  	 3 070
1975  	 2 730
1976  	 2 510
1977  	 2 160
1978  	 1 910
1979  	 1 570
1980  	 1 480
1981  	 1 450
1982  	 1 410

1 Fisk som er over 2 år ved årsskiftet. 2 Ved slutten av året.
1 Fish more than 2 years by the turn of the year. 2 By the turn of the year.

Definisjoner brukt i tabellen: 

En bestand er en gruppe individer som er

funksjonelt avgrenset fra andre individer av samme

art.

Naturlig død omfatter all fiskedød som ikke

ar registrert som fangst. Tallet er regnet ut ved

1 bruke fast gjennomsnittlig dødelighet for alle

aldersklasser og alle år.

( i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap, 1983.
Source: Unit of Resource Accounting, 1983.

Vekst er den økningen i massen som kommer av

at hver enkelt fisk vokser, og er beregnet ut fra

en forutsetning om at både fangst, naturlig død og

vekst er jevnt fordelt over året.

Rekruttering er det tillegget en hvert år

får ved at en ny årsklasse blir gammel nok til å

komme med i bestanden.
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I begynnelsen av 1960-årene dominerte silde-

fisket, som hadde rekordfangst på 1,2 millioner

tonn i 1967. Etter 1964 økte dessuten makrell- og

lodiefangstene kraftig til de i 1967 til sammen

utgjorde om lag like stort kvantum som silda. Det

var Økt effektivitet i ringnotfiske med kraftblokk

som fØrte til den sterke Økningen i fangstene.

FICIUR 9.25 TOTALBESTAND OG GYTEBESTAND FOR NORSK -
ARKTISK TORSK. 1966-1982 TOTAL STOCK AND
SPAWNING STOCK FOR NORTH EAST ARCTIC
COD. 1966-1982.

FIGUR 9.26 REKRUTTERINGSINDEKS FOR NORSK - ARKTISK
TORSK. 1966-1982 RECRUITMENT INDEX FOR
NORTH EAST ARCTIC COD. 1966-1982

Kilde : Gruppe for ressursregnskap, 1983.
Source : Unit of Resource Accounting, 1983.

FIGUR 9.27 TOTALBESTAND OG GYTEBESTAND FOR NORD-
SJØMAKRELL. 1970-1981 TOTAL STOCK AND
SPAWNING STOCK FOR NORTH SEA MACKEREL.
1970-1981

1 000 tonn Tons

1 400

1 200

1 000
►

^^.800
Totalbestand

600 ‘. 	 Total stock
Gytebestand

400 Spawning stock

200

0 	ti. 	 it 	 tilt
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FIGUR 9.28 REKRUTTERINGSINDEKS FOR NORDSJØMAK-
RELL. 1970-1980 RECRUITMENT INDEX FOR
NORTH SEA MACKEREL. 1970-1980

KILDE: Gruppe for ressursregnskap, 1982.
SOURCE : Unit of Resource Accounting, 1982.

Alt i 1970 ble imidlertid fisket av sild og

makrell sterkt redusert på grunn av at bestandene

var nedfisket, og at en derfor måtte regulere

fisket.

Figur 9.30 viser hvordan fangsten av ulike

fiskeslag fordelte seg etter ilandføringsfylke i

1981. Finnmark og Nordland tok det meste av tors-

ken. Lodde utgjorde mer enn halvparten av iland-

ført mengde for alle fylkene fra Finnmark og sør-

over til og med Iløre og Romsdal. Lenger sØr får

annen industrifisk (kolmule, Øyepål, tobis m.m.)

større betydning, likeledes sildefisk (for det

meste brisling) og makrell.

Tabell 9.16 viser hvordan den totale norske

fangsten fordelte seg på ICES-områdenes angitt i

figur 9.31 i henholdsvis 1974 og 1980. Den store

s Internasjonale statistikkområder.
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FIGUR 9.29 NORSK FANGST ETTER GRUPPE AV FISKESLAG. 1961-1981. 1 000 TONN NORWEGIAN CATCH BY GROUP OF SPECIES. 1961-1981. 1 000 TONS
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K i Ide : Gruppe for ressursregnskap

Source : Unit of Resource Accounting
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FIGUR 9.30. NORSK FANGST ETTER ARTSGRUPPE OG ILANDFØR-
INGSFYLKE. 1980. 1 000 TONN NORWEGIAN CATCH BY
GROUP OF SPECIES AND COUNTY IN WHICH IT WAS
LANDED. 1980. 1 000 TONS

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap, 1982.
Source: Unit of Resource Accounting, 1982.

nedgangen i Barentshavet i perioden skyldes be-

standssvikten hos norsk-arktisk torsk. Dreining

mot loddefiske  har fort til at andel i sonen ved

Bj>drnbya og Svalbard.

9.8.3. Norsk foredling 

Figur 9.32 viser et flytdiagram for torsk.

Det viser hvor mye råstoff som har gått med i

produksjonen av ulike fiskevarer av torsk i 1978.

Figuren viser omfanget av foredlingen, såvel om-

bord som på land og dessuten mengden av tap og

avfall i de enkelte prosessene. Videre viser den

hvordan nettotilgangen av torskeprodukter fordeles

på eksport og innenlandsk forbruk. Siden importen

er svært liten, er den ikke tegnet inn som egne

str>Smmer i figuren.

FIGUR 9.31 ICES-OMRADER 11 , NORD-ØSTLIGE ATLANTERHAV

ICES-AREAS 1J, NORTH-EASTERN ATLANTIC

1) Internasjonale fangststatistikkområder.
1) International statistical areas of catches.
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Tabell 9.16. Norsk fangst og andel av total-
fangst fordelt på ICES-områders.
1974 og 1980 	 Norwegian catch and
part of total catch distributed on
ICES-areasl. 1974 and 1980

Norsk
Prosentvis fangst i

Norsk 	 fordeling av pst. av
fangst 	 norsk fangst total-
1980. 	 Percentage fangst i
Tonn 	 distribution 1980 2

ICE';- område
	

Norwegian 	 of 	 Norwegian
ICE';-area

	

catch 	 Norwegian 	 catch in
1980. 	 catch 	 per cent
Tons   of total

catch
1974 	 1980 in 1980 2

I a! t 	 Total
	

2 395 366 100,0 100,0

	I Barentshavet 	 445 244 	 28,5 18,6 	 42,3
	IIa Norskehavet 	 771 590 	 24,3 32,2 	 47,3

IIb Bjørnøya og
	Svalbard ...	 438 754 	 9,7 18,3 	 61,3

III Kattegat og
	Skagerrak ..	 25 070 	 0,5 	 1,0 	 2,7

IV Nordsjøen
øvrige om-
råder
North Sea,
Other areas 	 250 904 	 11,3 10,5 	 ..

1 Statistiske områder i det nordØstlige Atlanter-
hav, vist i figur 9.31. 	 2 Totalfangst for alle
lama som fisker der.
1 Statistical areas of the North-East Atlantic
oce.sn, shown in figure 9.31. 2 Total catch for
all countries fishing in the areas.

K i 1 d e: 	 Havforskningsinstituttet.
Sou^ce: The Institute for Marine Research.

9.9 KREPSDYR

Krepsdyrene spiller en viktig rolle i næ-

ringskjedene, både i havet og i ferskvann. De

utgjør hovedføden for mange fiskeslag, og det var

bl.a. ulike typer av småkreps som var hovednæ

-rin3skilden for de store bardehvalpopulasjonene i

Antarktis.

Noen av krepsdyrartene utnyttes direkte av

mennesker. I ferskvann er spesielt ferskvanns-

kre)sen av økonomisk og forvaltningsmessig inte-

ringer som f.eks. 	 vassdragsreguleringer og for-

suri ng.

Det finnes ikke sikre tall for fangsten av

ferskvannskreps, men i en spørreundersØkelse ut-

ført av Norsk Opinionsinstitutt anslås fangsten

til ca. 30 tonn i 1980.

Figur 9.33 viser utbredelsen av ferskvanns-

kreps i 1918, 1969 og 1979.

FIGUR 9.33. UTBREDELSE AV FERSKVANNSKREPS I NORGE
1918, 1969 OG 1979 DISTRIBUTION AREAS OF
CRAWFISH IN NORWAY. 1918, 1969 AND 1979

Utbredelse 1918 Distribution 1918

res se. Den er sårbar for overbeskatning, og tall Utbredelse 1969 Distribution 1969

fra Steinsfjorden viser at fra 7. august 1981 -

15. september 1981 ble 90 prosent av de kreps som

var over minstemålet fangets. Ferskvannskrepsen

er i tillegg lite tolerant overfor miljøforand-

1 T. Qvenild, S. Skurdal og E. Dehli, 1982.

. 	 i

Utbredelse 1979 Distribution 1979

• Kommuner hvor kreps er satt ut, 1969
Hatchery - produced crawfish for stocking, municipality, 1969.

Kilde : Krepseutvalget, 1981.
Source : Crawfish Committee, 1981.
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Tabell 9.17. Fangstmengde av marine krepsdyr. 1970 - 1981. Tonn 	 Catch of marine crustaceans.
1970 - 1981. Tons

Art Species 1970 	 1971 	 1972 	 1973 	 1974
	

1975	 1976 	 1977 	 1978 	 1979 	 1980	 1981

Total
fangst
Catch,
total ... 10 841 10 267 13 066 15 258 18 667 21 360 27 729 28 904 34 498 36 580 47 085 43 218

SjØkreps
Norway
lobster . 	 19 	 20 	 30 	 39 	 38 	 29 	 32 	 14 	 18 	 11 	 21 	 10
Hummer
Lobster . 	 210 	 166 	 167 	 141 	 139 	 128 	 121 	 100 	 70 	 75 	 84 	 63
Krabbe
Crab .... 	 3 101 	 2 192 	 2 353 	 3 012 	 2 617 	 2 254 	 2 223 	 2 351 	 2 566 	 2 721 	 2 170 	 2 175
Reker
Deep water
prawn ... 	 7 511 	 7 889 	 10 516 	 12 066 	 15 883 	 18 949 	 25 353 	 26 439 	 31 844 	 33 773 	 44 810 	 40 970

K i 1 d e: NOS Fiskeristatistikk. 	 Source: NOS Fishery Statistics.

Av marine krepsdyr er spesielt sjØkreps,

hummer, krabbe og reker av interesse. I 1980

utgjorde norsk fangst av marine krepsdyr ca. 1,5

prosent av total verdensfangst. Utviklingen i

norsk fangst i perioden 1970 - 1981 er vist i

tabell 9.17. Hummerfangsten har gått jevnt til-

bake, mens rekefangsten viser en kraftig Økning.

Veksten i rekefangsten henger sammen med at nye

rekefelter blir oppdaget, og at de norske fangs-

tene delvis blir tatt utenfor norsk fiskerisone.

Som eksempel kan nevnes at rekefisket ved øst-

Grønland ikke startet før i 1979. Norges fangst i

området var likevel noe over 2 000 tonn både i

1980 og 1981 1 .

9.10 DYRELIV PÅ SVALBARD

Svalbard er en hØyarktisk Øygruppe, med både

klima og naturforhold som er helt spesielle.

øygruppen har tre naturlige arter av landpattedyr

(polarrev, rein og isbjØrn) og 25-30 fast hekkende

fuglearter. Totalt er ca. 160 fuglearter regist-

rert på Svalbard.

økosystemene i polarstrØkene er svært sår-

bare. Dette skyldes blant annet fØlgende fakto-

rer:

- Lav temperatur og kort vekstsesong gjør at
biologiske og biokjemiske prosesser går
langsommere enn i mer tempererte strØk.
Nedbryting av avfalls- og forurensnings-
elementer tar også lang tid.

Det er forholdsvis få plante- og dyre-
arter i polarstrøkene. Skader på ett
ledd kan dermed lett få store ringvirk-
ninger.

- Produksjonen hos mange arter er langsom.

Et viktig trekk ved naturen på Svalbard er

samspillet mellom livet i sjøen og på land. SjØ-

fuglene frakter mat fra havet og inn til hekke-

plassene. Ekskrementer og andre organiske rester

fra sjØfuglkoloniene gjødsler bakken, og forer til

et rikt plante- og insektliv. Rein, gjess og en

rekke andre fuglearter utnytter disse områdene

maksimalt. Polarreven er så å si totalt avhengig

av hva fuglefjellene produserer, og den hamstrer

egg og fugleunger. Viltloven (se kapittel 9.S) er

ikke gjort gjeldende på Svalbard, forvaltning av

faunaen skjer hovedsakelig etter "Forskrifter om

forvaltning av vilt og ferskvannsfisk på Svalbard

og Jan Mayen" av 11. august 1978.

Statistikkoppgaver over Svalbards dyreliv

finnes bare i liten grad. Det er tillatt jakt i

visse perioder av året på blant annet polarrev,

storkobbe, ringsel, rype, kortnebbgås og en del

sjøfuglarter.

Havforskningsinstituttet, 1982.
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9.1C.1. Svalbardrein 

Det finnes fire atskilte reinstammer på

Svalbard. Utbredelsesområdene er vist i figur

9.34.

Reinen på Svalbard har vært fredet siden

192E. Bestanden var da kraftig redusert som følge

av intensiv jakt. Etter fredningen har det vært

en kraftig bestandsøkning, og stammen anslås i dag

til ca. 10 000-12 000 dyr.

FIGUR 9.34 OMRÅDER MED VILLREIN PÅ SVALBARD. 1970
LOCATION OF WILD REINDEER POPULATIONS ON
SVALBARD. 1970

K i d e, Source : Norderhaug og Reimers, 1976.

Svalbardreinen skiller seg vesentlig fra

fastlandsreinen - blant annet ved ikke å være

flo(kdannende. Den er lite aktiv og bruker ca. 95

pro ;ent av tiden til beiting og drØvtyggingl. Den

er også svært lite sky. Den spesielle atferden

skyldes blant annet at reinen ikke plages av in-

sekter, og at den ikke har naturlige fiender i

forn av rovdyr. Dessuten må reinen legge seg opp

1 Øritsland og Ødegaard, 1981. 2 Larsen, 1981.

reserver for å overleve den lange vinteren.

Spekklaget kan utgjøre opptil 50 prosent av

slaktevekten om høsten, og dette kan dekke ca. 1/3

av dyrets energibehov gjennom vinteren.

9.10.2. Isbjørn 

Isbjørnen er vanligst i de Østlige områdene

av Svalbard, men om vinteren følger den med driv-

isen, og blir ofte truffet på vestkysten av Spits-

bergen og så langt sør som til Bjørnøya. I perio-

den 1945 - 1967 ble det i gjennomsnitt felt 320

bjørner årlig i Svalbardområdet. Dette var anta-

kelig langt over det stammen kunne tåle.

I 1975 ble isbjørnen totalfredet (med visse

unntak) gjennom en avtale mellom Norge, Sovjet,

Danmark, Canada og USA. IsbjØrnstammen i

Svalbard-Novaja Semlja-området er i dag på ca.

2 000 dyre.

De fleste hiområdene for isbjørn på Svalbard

er fredet som naturreservater (se kapittel 5.7.5

om vernede områder på Svalbard).

Isbjørn er blitt mer og mer vanlig ved bo-

settingene på Svalbard, og det har ført til at en

del bjørner blir felt i nødverge. For å hindre

misbruk av nødvergeretten tilfaller felt bjørn

staten.

9.10.3. Hvalross 

Hvalrossens viktigste tilholdssteder er i de

nordlige og Østlige deler av Svalbard. Områdene

er i dag stort sett beskyttet i form av naturre-

servater eller nasjonalparker. Hvalrossen ble

fredet i 1952 og bestanden har Økt noe, den utgjør

i dag ca. 200 dyr.

9.10.4. Polarrev 

Polarreven finnes spredt over hele det is-

frie Svalbard, men med relativt få individer pr.

arealenhet. Bestanden er tettest nær fuglefjell,

der reven lever på egg, unger og av og til voksne

fugler. Om vinteren lever reven for det meste av

rester av sel som isbjørnen legger igjen.

Tidligere var fangst av polarrev utbredt.

Den ble da kombinert med isbjørnfangst. Denne

fangstform er nå sterkt redusert. I perioden 1977

- 1980 var det tre personer på Svalbard som drev

revefangst på heltid.
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9.10.5. Svalbardrype 

Svalbardrypa er en type fjellrype og den

eneste hønsefuglen på Svalbard. Den er noe større

enn den norske fjellrypa, og har i likhet med

svalbardreinen evne til å legge seg opp fettre-

server. Rypa finnes over hele Svalbard. Det er

ikke kjente data om verken tetthet eller fangst,

til tross for at rypa er det vanligste jaktobjekt

på Svalbard. Det pågår nå forskning for å utvide

kunnskapen om rypas biologi.

9.10.6. Ærfugl og gjess 

Som en følge av egg- og dunplyndring gjennom

flere hundre år var bestanden av ærfugl og ringgås

på Svalbard svært lav i begynnelsen av 1950-årene.

Bestanden av hvitkinngås var også liten, rien det

skyldtes antakelig mangel på egnede hekkeplasser.

Ringgås, hvitkinngås og praktærfugl ble fredet i

1955, mens ærfugl ble fredet i 1964.

Særlig for gjess er hekkingen på Svalbard

usikker. De ekstreme klimaforholdene gjør at det

enkelte år blir produsert svært få unger. Videre

hekker store deler av gås- og ærfuglbestandene på

holmer langs kysten. Enkelte år ligger isen land-

fast i hekkeperioden. Polarreven har da adgang

til disse holmene, og gjør stor skade på egg og

unger. De viktigste hekkeplassene ligger stort

sett i vernede områder.

9.10.7. Sjøfugl 

Barentshavet har en av verdens tetteste

sjøfuglbestander, og en betydelig del av denne

hekker på Svalbard. Alkekonge, polarlomvi, hav-

hest og krykkje er de mest tallrike artene. Disse

utgjør ca. 95 prosent av det totale antall, men

polarmåke, teiste, lunde og rødnebbterne finnes

også i stort antall. Den største konsentrasjonen

av hekkende sjøfugl finner en i de vestlige deler

av Svalbard og på Bjørnøya. Dette skyldes dels

geologiske forhold, og dels god næringsproduksjon

og tilgjengelighet av nærings. I tillegg gir en

nordlig gren av Golfstrømmen et gunstig klima og

mindre is på vestkysten.

Figur 9.35 viser de viktigste sjøfuglkolo-

niene på Svalbard.

FIGUR 9.35 DE VIKTIGSTE SJØFUGLKOLONIER PÅ SVALBARD,

UNNTATT BJØRNØYA THE MOST IMPORT4NT

SEABIRD COLONIES ON SVALBARD, EXCEPT

BJØRNØYA

K ilde : Source : E. Senstad 1978.

9.10.8. Ferskvannsfisk 

Røya er den eneste ferskvannsfisken på Sval-

bard. Den finnes både som stasjonær og sjørøye

(gyter i ferskvann, men i vekstsesongen er den i

havet), og den har sin største produksjon i om-

råder hvor isbreer er lite utbredt. Det drives

lite fangst på den stasjonære røya. Det store

sl ami nnhol det i breelvene reduserer mulighetene

for næringsdyrene, og den stasjonære røya blir

småfallen og mager. Sjørøya har også relativt lav

produksjon, og forvaltningsreglene er delvis til-

passet sjørøyas biologi. Alt fiske etter fersk-

vannsfisk er f.eks. forbudt i en periode om

sommeren, for å beskytte gytefisken under opp-

vandringen.

Norderhaug, m.fl., 1977.
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10. Energi
Kapitlet gir en oversikt over energireser-

vene og sammensetningen og utviklingen i energi-

forbruket i Norge.

Flere sider ved energiforsyningen og for-

bruket har innvirkning på naturmiljtiet. Dette

gjelder spesielt miljøvirkninger av vannkraftut-

bygging, mulige oljeutslipp i Nordsjben og utslipp

av svoveldioksyd, nitrogenoksyder m.m. 	 ved for-

brenning av fossilt brensel. 	 Dette kapitlet gir

statistikk som belyser bakgrunnen for slike miljti-

virkninger. For en nærmere dokumentasjon av

sammenhengen mellom energiproduksjon/forbruk og

virkning på naturmilj$et, henvises til kapitlene

om utslipp til luft og om miljtivirkninger.

10.1 RESERVER AV ENERGI

Det er i hovedsak to krav som må oppfylles

for at en ressurs kan kalles en reserve:

1) Ressursen må være drivverdig. Det vil

si at det må være tikonomisk lünnsomt å

drive den ut.

2) Ressursen må være identifisert. Ikke-

identifiserte ressurser som en bare

antar finnes, regnes med andre ord ikke

som reserver.

10.1.1. Olje- og gassreserver 

Oljedirektoratet regner med at det i alt

finnes utvinnbare olje- og gassressurser med et

energiinnhold som svarer til 4,7 milliarder tonn

oljeekvivalenter (t.o.e.) stir for 62. breddegrad.

Av dette utgjtir de påviste ressursene om lag

2,4 milliarder t.o.e. Av de påviste ressursene er

i underkant av 900 mill. t.o.e. besluttet utvun-

net pr. 1. januar 1982. 	 Til sammenlikning blir

det utvunnet årlig 50 milliarder t.o.e. 	 De på-

viste reservene tilsvarer i underkant av 50 ganger

denne stbrrelsen. De ikke påviste reservene ut-

gjOr om lag samme mengde. Tabell 10.1 og figur

10.1 viser fordelingen av olje- og gassressursene

stir for 62 ° N.

Tabell 10.1. Utvinnbare olje- og gassressurser
stir for 62 ° N. 1. januar 1982
Recoverable petroleum resources
south of 62 ° N. 1 January 1982

Olje 	 Naturgass
Oil 	 Natural gas

Mi ll i arder Sm 3

10 9 Sm 3

Ikke påviste risiko -
veide re ssurser ) Re-
sources not proved' 	 2 350 mill. t.o.e.

Påviste ressurser som
ikke er besluttet
utvunnet Proved
resources not decided
to be extracted  	 490 	 973

Planlagt utnyttede re-
server Reserves de-
cided to be extracted 	 509 	 381

1 Gjelder olje og gass. 1 milliard Sm 3 er satt
lik 1 mill. tonn olje.
1 Oil and gas. 10 9 Sm 3 gas equivalent 1 million
tons of oil.

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap.
Source: Unit of Resource Accounting.

Figur 10.2 viser lokaliseringen av de vik-

tigste oljefeltene i Nordsjben. Bare Økonomisk

drivverdige felter er tatt med. Tabell 10.2 gir

en nærmere beskrivelse av reservestØrrelsen i de

enkelte feltene.

Mill. t
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2) Includes reserves
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FIGUR 10.1. UTVINNBARE OLJE- OG GASSRESSURSER SØR FOR
62° N PR. 1. JANUAR 1982. MILL. TONN OLJEEKVI-
VALENTER 1 1 RECOVERABLE PETROLEUM RE-
SOURCES SOUTH OF 62° N AT 1 JANUARY 1982.
MILLION TONS OF OIL EQUIVALENTS 1 1          

5(00             
Ikke påviste ressurser
Resources not proven

Påviste ressurser som ikke er be-
sluttet utnyttet Proven resour-
ces not decided to be extracted
Reserver som er besluttet ut

-nyttet2 ) Reserves decided to
be extracted2)• Utvunnet pr. 1. januar 1981
Extracted at 1 January 1981           

40 00  

30 00

20 00

1C00                          

o            

1) 1 milliard Smi gass er satt lik 1 mill. tonn olje.
serv , ar i felt med produksjon.
1) 109 Smigas equivalent 1 million tons of oil.
in fields with production.

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap.
Sou •ce : Unit of Resource Accounting.

To nye felt hie besluttet utbygd i 1981.

Det var første fase av utbyggingen av Gullfaks

(13'/10-delta) som i hovedsak er et oljefelt, og

Heimdal der det i første rekke finnes gass. Olje-

direktoratet regner med at oljereservene på første

fase av Gullfaksutbyggingen er noe under 80 mill.

t.o.e., mens gassreservene er noe under 10 mill.

t.o.e. På Heimdal ble reservene antatt å være ca.

1 mill. t.o.e. og ca. 31 mill. t.o.e. gass.

Tabell 10.2. Utvinnbare olje-og gassreserver.
1. januar 1983. Felt 	 Recoverable
petroleum reserves. 1 January
1983. Fields

Utvinnbar
andel 2

Fel t
	

Oljer Gass 	 Recoverable
Field Oi 1 1 Gas factor2 

Olje Gass
Oil Gas

Mill.t 	 10 9 Sm 3

Felt med permanent
produksjon Fields
with permanent
production

I alt 	 Total 	

Albuskjell 	
Cod 	
Edda 	
Ekofisk 	
Eldfisk 	
Frigg 3 	
Murchison 3 	

Statfjord 3 	
Tor 	
Valhall A 	
Vest-Ekofisk 	

	337 	 285 	 •• 	 ••

	

4 	 10 	 0,30 0,42

	

1 	 2 	 0,31 0,56

	

1 	 1 	 0,25 0,67

	

37 	 82	 0,20 0,59

	

25 	 33	 0,18 0,49

	

1 	 82 	 . 0,80

	

6 	 - 	 0,48 	 .

	

278 	 40 	 0,52 0,34

	

3 	 6	 0,13 0,48

	

28 	 28 	 0,14 0,46

	

1 	 7 	 0,20 0,71

Felt som er besluttet
uthygd 	 Fields de-
cided to be developed

I alt 	 Total  	 132 	 96

Nord-Øst Frigg  	 - 	 4 	 . 0,50
Odin  	 - 	 22 	 . 0,73
Ulla  	 23 	 2 	 0,41 0,25
Gullfaks A  	 117 	 10 	 0,40 0,45
Heimdal  	 3	 31 	 . 0,65

Felt som ikke er be-
sluttet utbygd Fields
not decided to be
developed

I alt 	 Total  	 430 	 853 	 •• 	 ••

Balder  	 32	 - 	 .. 	 .
Sleipner  	 10 	 140 	 •• 	 ••
Valhall`'  	 20 	 19 	 .. 	 ..

Tommeliten  	 7 	 24 	 •• 	 ••
S.Ø. Tor  	 3 	 3 	 •• 	 ••
Hod  	 8 	 7 	 .. 	 ..
Gudrun  	 2 	 29	••	 ..

Ø. Frigg  	 - 	 5 	 •• 	 ••
Oseberg (30/6)  	 96 	 60 	 .. 	 ..

Troll (31/2)  	 108 	 480 	 •• 	 ••
Gullfaks 5  	87	 12 	 •• 	 ••
Andre  	 57 	 74 	 •• 	 ••

1 Omfatter MGL. 2 Produsert mengde er ikke truk-
ket fra. 3 Gjelder norsk andel. 4 Den delen som
ikke omfattes av Vallhall A-utbyggingen. 5 Den
delen som ikke omfattes av Gullfaks A-utbyggin-
gen.
I Includes NGL. 2 Includes produced amount.
3 Concerns Norwegian share. `' Not including
Valhall A. 5 Not including Gullfaks A.

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap, 1983
Source: Unit of Resource Accounting, 1983.
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FIGUR 10.2 LOKALISERING AV ØKONOMISK UTVINNBARE OLJ
OG GASSFELT I NORDSJØEN PR. 1. JANUAR 1982
RECOVERABLE PETROLEUM RESERVES IN FIELL)S

IN THE NORTH SEA AT 1 JANUARY 1981
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Felt med permanent produksjon
Fields with permanent production  
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Fields not decided to he developed 

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap.

Source : Unit of Resource Accounting.
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10.1.2. Kullreserver 

Kullressursene på Svalbard er beregnet i et

eget prosjekts. Reservene består av påviste

(sikre) og sannsynlige reserver. Påviste reserver

er beregnet på grunnlag av blotninger, bergar-

beider (sjakter mv.) eller borehull, og målingene

ligger så tett at forekomstens størrelse og geolo-

giske karakter er fastslått. De sannsynlige re-

servene er beregnet ut fra mer spredte prøver i

forlengelsen av de påviste reservene. Påviste og

sannsynlige reserver til sammen kalles kjente

reserver. Det er den drivverdige og utvinnbare

delen av disse som defineres som reserver i res-

sursregnskapet, lik 31,4 millioner tonn, se tabell

10.3. Omregnet utgjør dette 21 millioner tonn

oljeekvivalenter eller 245 TWh, som tilsvarer i

overkant av 18 ganger Norges årlige forbruk av

kull og koks.

Tabell 10.3. Norske kullreserver pr. 1. januar
1982. Mill. tonn Norwegian coal
reserves at 1 January 1982.
Million tons

Forventnings- 90 prosent kon-
rett estimat 	 fidensintervall
Unbiased 	 90 per cent con-
estimate 	 fidenceinterval

Kjente reserver
i alt, brutto
Total known re-
serves, gross ... 	 39,3 	 34,2 - 45,5

Utvinnbar re-
serve' Recover-
able reserves ... 	 31,4 	 ..

i Britto (tilstedeværende) reserver er multi-
plisi?rt med 0,80 for å få den utvinnbare
rese ^ven.

Gr)ss reserves are multiplied by 0.80 to esti-
mate recoverable reserves.

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap.
Sour:e: Unit of Resource Accounting

I tillegg til de kjente reservene finnes det

forekomster som kan vise seg å være drivverdige

dersom de blir godt nok undersøkt. Disse kan være

oppdAget (noen få prøver), men hovedsakelig vil de

bare kunne beregnes ut fra viten om de geologiske

strukturer. En antar at slike mulige kullreserver

kan utgjøre minst 200 mill. tonn.

s Si lidi ng-Larsen, 1981.

10.1.3. Vannkraft

Figur 10.3. viser vannkraftreservene fordelt

på utbygde reserver og ulike klasser av ikke ut-

bygde reserver pr. 1. januar 1982 og 1983. Pr.

1. januar 1982 utgjorde totale reserver av vann-

kraft, unntatt vernede vassdrag, 160,3 TWh midlere

produksjonsevne. Av dette er 94,7 TWh utbygd, en

økning på 5,0 TWh fra forrige årsskifte. Summen

av produksjonsevnen i utbygde vassdrag og produk-

sjonsevnen i vassdrag som det er gitt, søkt eller

meldt at det vil bli søkt konsesjon for, er 126,3

TWh. Til sammenlikning regner regjeringen og

FIGUR 10.3 NYTTBAR VANNKRAFT 1. JANUAR 1982 OG 1983.
TWh POTENTIAL HYDRO POWER. 1 JANUARY 1982
AND 1983. TWh

K i I d e: Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.
Source: Norwegian Water Resources and Electricity Board.
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energimeldingen 1 et utbyggingstak på 125 TWh

midlere årlig produksjonsevne som en rimelig

illustrasjon på en skånsom vannkraftutbygging.

I denne sammenheng, bør nevnes at Samlet

Plan har en uavhengig funksjon i forhold til den

vanlige konsesjonsbehandlingen. Samlet Plan har

som overordnet mål en bedre og mer samordnet for-

valtning av alle gjenværende vassdrag. I Samlet

Plan inngår dermed både konsesjonssøkte, forhånds-

meldte, restgrupperte og trolig 10 års vernede

vassdrag. Enkelte utbygginger, som Breheimen og

Saltfjellet, er imidlertid holdt utenfor.

Tabell 10.4. Viktige vassdrag under utbygging
eller hvor konsesjon er søkt pr.
1. januar 1981. TWh Important
river systems to be developed or
with application for concession at
1 January 1981. TWh

Midlere
årsproduksjon Fastkraft
Mean annual Firm power
production 

Utbygd 1/1 1982
Developed 1/1 1982 .... 	 94,7

Konsesjon gitt
Concession given  	 9,5

Øvre Otra  	 0,5
Ulla-Førre  	 2,1
Aurland  	 0,6
Orkla-Grana  	 1,2
Kobbelv  	 0,7
Alta  	 0,7
Andre 2  	3,7

Konsesjon søkt 	 Con-
cession applied for ... 	 16,7

Otta  	 3,3
Etna-Dokka  	 0,8
Torvdal  	 0,9
Breheimen  	 3,0
Gaular  	 1,2
Rauma  	 1,1
Svartisen  	 4,1
Andre 2  	2,3

Forhåndsmelding gitt
Announcement given  	 5,4

Røldal-Suldal  	 0,5
Nausta  	 0,7
Sanddøla-Luru  	 0,8
Vefsna  	 1,4
Andre 2  	2,0

1 Inkluderer 4 TWh pga. importrettigheter.
2 Prosjekter under 0,5 TWh. 3 Se tekst.
1 Includes 4 TWh due to rights of import.
2 Projects less than 0.5 TWh each. 3 See text.

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap, 1982
Source: Unit of Resource Accounting, 1982.

1 St.meld. nr. 54 (1979-80).

Tabell 10.4 gir en oversikt over viktige

vassdrag (prosjekter over 0,5 TWh) under utbygging

eller vassdrag det er søkt konsesjon for. De

viktigste vassdrag det er gitt forhåndsmelding om

er tatt med. Fastkraftbidraget for vassdrag gitt

konsesjon (under oppbygging) er større enn den

midlere årsproduksjonen. Dette uvanlige forhold

skyldes det store fastkraftbidraget fra flerårs-

magasinet Blåsjø i Ulla-Førre utbyggingen.

Tabell 10.5 viser ikke utbygde vassdrag

inndelt i kostnadsklasser. Kostnadsklassene er

angitt ved en kostnad i øre/kWh. Dette svarer til

den pris kraften måtte ha dersom et kraftanlegg

skulle nedbetales på 1 år. F.eks. vil en utbyg-

ging med en årlig midlere produksjonsevne på

1 milliard kWh og en total investeringskostnad på

1 millard kroner ha en kostnad på 100 øre/kWh.

Kostnadsklassene var pr. 1. januar 1981 definert

ved:

Klasse I : -117 øre/kWh

Klasse IIa: 117-156 "

Klasse IIb: 156-175

Klasse III: 195-273

Midlere årsproduksjon gir imidlertid ikke

noe presist uttrykk for et kraftverks verdi. Den

viser f.eks. ikke noe om fordelingen på sommer- og

vinterkraft og om hvilket tilskudd det gir til

landets fastkraftpotensial. Kostnadsklasser kan

derfor bare brukes som en rettesnor når verdien av

et vannkraftprosjekt skal vurderes.

Det går fram av tabell 10.5 at vassdrag

under utbygging, konsesjonssøkte - og forhånds-

meldte vassdrag i gjennomsnitt er noe dyrere enn

rest-vassdragene og vassdrag vernet til 1985.

Blant de førstnevnte ligger 49 prosent i kostnads-

klasse I og IIa, mens for rest-vassdragene og de

midlertidig vernede er bare 27 prosent i disse to

kostnadsklassene.

Figur 10.4 viser vannkraft-potensialet for-

delt på fylker. 	 Vannkraftreservene er svært

ujamnt fordelt fra fylke til fylke. Hordaland,

Sogn og Fjordane og Nordland utgjør de største

kraftfylkene med tilsammen 38 prosent av den

totale nyttbare vannkraften. Vannkraftreservene i

Akershus, Oslo og Vestfold utgjør til sammenlik-

ning mindre enn 1 prosent. Det går fram av fi-

guren at de konsesjonssøkte vassdragene først og

fremst er lokalisert til Oppland, Sogn og Fjordane

og Nordland. (De viktigste utbygginger er Otta,

Breheimen og Svartisen.)
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Figur 10.4. Nyttbar vannkraft, etter fylke.1.januar 1982.TWh POTENTIAL HYDRO POWER, BY COUNTY. 1. JANUARY 1982 TWh
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K i I c r : Gruppe for ressursregnskap, 1982. 	 Source: Unit of Resource Accounting, 1982.
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Tabell 	 10.5. 	 Nyttbar og utbygd vannkraft'. 	 Midlere årsproduksjon 1982.
hydro power'. 	 Mean annual 	 production 1982. 	 TWh

TWh 	 Potential and developed

Ikke utbygd pr. 	 1/1 1982
Utbygd pr. Not developed at 1/1 1982
1/1 	 1982 Etter kostnadsklasse
Developed at I 	 alt By cost group
1/1 	 1982 Total Ufordel t

IIa IIb 	 III Undistributed

I 	 alt 	 Total 	 94,7 65,8 6,8 18,0 19,9 	 19,3 1,8

Av dette 	 Of which

Konsesjon gitt Concession
given 	 9,5 2,7 3,6 2,3 	 0,9

Konsesjon søkt Concession
applied for 	 16,7 0,5 7,8 4,2 	 4,2

Forhåndsmeldt Announcement
given    5,4 0,0 1,0 3,1 	 1,3

Rest 	 Reminder 	 21,9 1,1 3,5 5,7 	 9,8 1,8

Vernet til 	 1985 Protected
up to 1985 	 12,3 2,5 2,1 4,6 	 3,1

' Vassdrag som er varig vernet (11,4 TWh) er ikke med.
' Permanently protected river systems (11.4 TWh) are not included.

Tabell 10.6. Reserver av halm, husdyrgj¢dsel og
avfall til brensel Energy reser-
ves of straw, energy from anima -

wastes and household waste
10.1.4. Andre energikilder 

Noen beregninger viser at reservene av tre-

virke til brensel er betydelige. Figur 10.5 viser

de nyttbare reservene av trevirke fordelt på ulike

sortiment. Lauvtrevirke utgjør om lag 50 prosent.

Til sammenlikning utgjør de totale reservene av

trevirke om lag 16 Alta-Kautokeinoutbygginger. Av

dette blir 60-70 prosent utnyttet i dag.

Tabell 10.6 viser en oversikt over energi-

reserver av enkelte andre nye fornybare energi-

kilder. Anslagene er relativt usikre.

Det foreligger for få opplysninger til å

beregne reservene av sol- og vindenergi. Reser-

vene av bølgeenergi er anslått lik null ut fra

dagens kostnadsnivå.

Mill. 	 Teoretisk 	 Nyttiggj ort
tonn 	 brennverdi' 	 energi 2

Million Theoretically Utilized
tons 	 heat' value 	 energy 2

Halm til brensel
Straw as fuel .. 	 0,4 	 5,8 (4,4-7,2) 	 3,2
Husdyrgjødsel
til oppvarming
Energy from
animal wastes .. 	 .. 	 5,1 (4,3-5,7) 	 1,8
Avfall til bren-
sel etc. House-
hold waste etc. 	 1,1 	 13,4 (..) 	 9,3 

Se note 1, figur 10.5. 2 Inkludert tap av
energi i rpykuasser og uforbrente askerester.
1 See note 1, figure 10.5. 2 Including loss o4

energy in flue gas and products of uncombustions.

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap, 1982.
Source: Unit of Resource Accounting, 1982.
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Sekundærvirke fra trevare- og tretoredlingsindustri
	  Secondary wood from forest industries

Mermasse og hogstavfall fra bartre Logging residues
from felled coniferous trees

Virke fra førstegangstynning2) Coniferous wood
	  from first thinning2)
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FIG U R 10.5 RESERVER AV TREVIRKE TIL BRENSEL REFERERT
DAGENS KOSTNADSNIVÅ. BRUK AV TREVIRKE 1980.
TEORETISK BRENNVERDI. PJ RESERVES OF FUEL-
WOOD. USE OF FUEL WOOD 1980. THEORETICALLY
HEAT VALUE. PJ

1) I r kludert energitap ved fordamping av vann i brenselet. 	 2) Inkludert
merriasse (greiner, blader etc.).
1) Including loss of energy by the evaporation from the fuel. 	 2) In-
cluding top and crowns.

Kilde: Gruppe for ressursregnskap 1982.
Source : Unit of Resource Accounting, 1982.

10.2 ENERGIBRUK

10.2.1. Energibruk 1980 

Energiregnskapet ) følger energivarene fra de

næringer som utvinner dem gjennom de næringene som

omformer dem til bruk i andre næringer og hushold-

ninger.

Tabell 10.7 viser energiregnskap for 1980.

Energisektorene er de næringer som hovedsakelig

utvinner eller omformer energivarer. Energivarene

utvinnes i kullgruvene på Svalbard, på oljefeltene

i Nordsjøen og i vannkraftstasjonene. Disse næ-

ringene bruker også energi. Kraftstasjonene

bruker f.eks. elektrisitet til oppvarming og lys.

Norsk primærproduksjon av energivarer er lik ut-

taket fratrukket den energien som går med i ot-

takssek torene.

En del av energivarene eksporteres. Dette

gjelder blant annet storparten av produksjonen i

NordsjØen. For å dekke det innenlandske forbruket

av oljeprodukter, importerer vi dels ferdig raffi-

nerte oljeprodukter og dels råolje som vi raffi-

nerer. Om lag halvparten av råoljen kommer fra

Nordsjøen via Teesside i England. Resten impor-

teres fra andre land.

Noen næringer kjøper oljeprodukter direkte i

utlandet. Dette gjelder særlig utenriks sjøfart,

som både kjøper og bruker mesteparten av drivstof-

fet sitt ute. Disse kjøpene kommer i tillegg til

importen av energivarer, når den norske tilgangen

av energi skal settes opp. På tilsvarende måte må

vi trekke fra de energivarene som utlendinger

kjøper direkte i Norge. Dette dreier seg om

mindre mengder oljeprodukter til utenlandske fly,

biler og båter. Den norske primærtilgangen av

energivarer er lik primærproduksjonen med tillegg

for import og norske kjøp ute, og fradrag for

eksport og utenlandske kjøp i Norge. Tilgangen er

også justert for lagerendringer.

Noen av energivarene omformes før de blir

brukt. Dette gjelder særlig råolje som omformes

til ulike oljeprodukter i oljeraffinerier, og kull

som for en del omformes til koks i koksverkene.

Næringene som omformer energivarene kalles omfor-

mingssektorer:

Koksverk

Oljeraffineri

Omformingssektorer Gassverk

Vannkraftverk

Gassverk og varmekraftverk betyr lite for energi-

forsyningen i Norge. Bruk utenom energisektorene

er summen av det som andre næringer og hushold-

ninger bruker av energivarer.

1 Utarbeides årlig av Gruppe for ressursregnskap, sektorinndelingen er langt mer detaljert enn i tabell
10.7.
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Tabell 10.7. Utvinning, omforming og bruk av energivarer. 1980 	 Extraction, conversion and use of
energy goods. 1980

Ved, tre-
avfall, 	 Rå-

Kull Koks' avlut 	 olje 	 Gass
Coal Coke' e.l. 	 Crude	 Gas

Fuel 	 oil
wood

Gass
gjort 	 Bensin Para-
flytende Motor 	 fin
Liqu- 	 spirits Kern-
fied 	 etc. 	 sene
gas

Mellom- 	 Elek-
desti- Tung- trisi-
lat 	 olje 	 tet
Gas and Heavy Elec-
diesel fuel 	 tri -
oils 	 oil 	 city

Bryting av kull
Mining and quarrying

1 000
t

1 000
t

1 000
t.o.e.

1 000
t

Million
Sm

1 000 t 1 000 t 1 000
t

1 000 t 1 000 	 GWh
t

Produksjon 	 Pro-
duction 	 288
Vareinnsats 	 Input - - - -4 -15

Utvinning av råolje
og naturgass Pro-
duction of crude oil
and natural gas

Produksjon 	 - - - 24 451 25 946
Vareinnsats 	 - - - - -822 -56

Vannkraftverk
Hydro electric
power plant

Produksjon 	 -	 83 963
Vareinnsats 	 - -4 -3 - 	 -1 	 400

Norsk primærproduk-
sjon 	 Primary pro-
duction Norway 	 288 - 24 451 25 124 - -4 - -63 - 	 82 548
Import 	 Imports 	 740 831 2 6 198 - 810 578 287 1 233 766 	 1 787
Eksport 	 Exports 	 -91 -126 0 -23 197 -25 118 -54 -473 -50 -1 002 -409 	 -2 251
Norge, kj Øp ute
Direct purchases
abroad 	 23 179 1 	 367 5 630

Utenlandske kjØp 	 i
Norge 	 roreign pur-
chases 	 ï Norway 	 - -23 -83 -23 -48

Lageren- 	 - Ned 	 In-
dringer 	 crease 	
Stocks 	 Opp 	 De-

crease 	

14 16 •• -176 -1 -51 19 -128 78

PrimærtiLling
Primary supply 	 951 721 2 7 276 6 755 50 352 1 384 6 017 	 82 084

Koksverk 	 Coke oven
plants

Produksjon 	 Input - 349 80
Vareinnsats 	 Output -432 -80 0 -4	 -86

Oljeraffinerier 	 Pe-
troleum refineries

Produksjon 	 - 100 204 123 1 681 651 3 442 1 830
Vareinnsats 	 -7 138 -203 -65 -154 -304 -229 -406 	 -183

Gassverk 	 Gas works
Produksjon 	 13
Vareinnsats 	 0 - -6

Varmekraftverk
Thermal 	 power plants

Produksjon 	 137
Vareinnsats 	 -11 -1 -5 -10 	 -1

Annen tilgang 2
Other supply 	 - - 610 47 27

Registrert svinn,
tapa 	 Registrated
lossesi 	 -1 0 0 -1 -10 -5 	 -7 429

Statistiske feil
Statistical 	 errors 	 . 16 -42 - -138 -6 11 -76 86 -13 -208 	 300
1 Omfatter også petrolkoks. 2 Produksjon utenom energisektorene. 3 Tap i overf5rings- og fordelings-
nettet.
1 Including petrol coke. 2 Production outside energy sectors. 3 Losses in the transmission lines and
distribution network. 	

(forts.) (ccnt.)



lJtvinning, 	 onforming og bruk av energivarer. 	 1980
and use of energy goods. 	 1980

Extraction, 	 conversion

Ved, 	 tre-
avfall, Rå- Gass Para- hellom- Tung- Elek-

Kull Koksl avlut
e.l.

olje Gass gjort 	 Bensin
flytende

fin desti-
lat

olje trisi-
tet

1 UU0 1 UUU i 000 1 000 Million 1 	 0100 t 1 000 t 1 000 ï 000 t 1 000 GWh
t t t.o.e. t Sm t t

52.4 1 	 128 612 12 871 1 	 522 784 4 569 7 	 2.14 74 822

- - - - - 2.1 3 546 24

- - - U 1 2 47 33 85?

514 1 093 215 - 864 Rq 4 424 1 	 258 38 360

- - - - -
9 1 292 - 721

- - - - - - 187 9 258 4 4 005

- - - - - - 69 371 2 	 111 5 868 1 	 217

- - - - - - 75 3 15U - 1 	 720

- - - - 87 30 207 7 4 741

10 35 397 - 12 7 993 361 442 20 22 523

Registrert bruk
utelom  ene rgi

-sektorene Use
registrated out-
sic!? the energy
sectors  

Av Mette Of which

Proiuksjonssektorer,
hed^ifter Produc-
tioi sectors and
ent arprises

1. Landbruk og
fiske 	 Agri-
culture and
fishing 	

Bergverksdrift
Mining and
quarrying 	

:i Industri Ma-
nufacturing 	

'.> 	 `.tygge- og an-
leggsvirksomhet
Construction .

Varehandel etc.
Wholesale and
retail trade
etc. 	

' Transport mv.
Transport etc.

8,9 Privat tjenes-
teyting Other
services  

Uf=entliy forvalt-
ni ig 	 Public ser-
vi:es 	

Private hushold-
niger 	 Private
households 	

Tat?ll 10.7 (forts.).

1 ..;e note 1, side 214.
1 .:ee note 1, page 214.



Kraftkrevende indus-
tri Energy intensive
manufacturing

Annen industri og
bergverk Other
manufacturing and
mining
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Figur 10.6 viser fordelingen av den innen-

landske energibruken på næring i 1980. Det går

bl.a. fram av figuren at den kraftkrevende indus-

tri bruker om lag 200 PJ energi, eller i underkant

av 30 prosent av den totale innenlandske energi-

bruken. De private husholdningene bruker 26 pro-

sent av energien.

FIGUR 10.6 INNENLANDSK BRUK AV ENERGI, UTENOM UTEN-
RI KS SJØFART 11980. PJ USE OF ENERGY, NOT
INCLUDING OCEAN TRANSPORT. 1980. PJ

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap 1982.
Source : Unit of Resource Accounting, 1982.

10.2.2. Energibruk 1976 - 1981 

Tabell 10.3 og figur 10.7 viser utviklingen

i energibruken fra 1976 til 1981. Det innen-

landske forbruket av energi har at fram til 1979.

Fra 1979 til 1981 gikk derimot forbruket ned med

gjennomsnittlig 2,2 prosent pr. år. Dette skyldes

en kraftig nedgang i oljeforbruket. Parallelt med

nedgangen i oljeforbruket har man imidlertid hatt

en Økning i elektrisitetsforbruket i hele seksårs-

perioden på gjennomsnittlig 3,0 prosent pr. år.

FIGUR 10.7 BRUK AV ENERGI I NORGE. 1976-1981. PJ
ENERGY USE IN NORWAY. 1976-1981. PJ

Kilde: Gruppe for ressursregnskap, 1982.
Source : Unit of Resource Accounting, 1982.

Økningen har vært sterkest innen annen næ-

ringsvirksomhet (varehandel, private og offentlige

tjenester) og private husholdninger. Overgangen
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fra olje til elektrisitet må sees i sammenheng med

økeide priser på oljeprodukter i forhold til

prisene på elektrisitet. Samtidig med en økning i

elektrisitetsforbruket har forbruket av fast bren-

sel gått opp spesielt for ved, lauvavfall og avlut

til brensel innen private husholdninger og skog-

industri.

Tabell 10.8 viser at Norge har blitt et

oljeland i løpet av perioden 1976 - 1981. Import-

overskuddet utgjorde i 1976 95 PJ, i 1981 har

dette imidlertid snudd til et eksportoverskudd på

om lag 1 280 PJ. Av dette utgjør om lag 20 PJ

eksportoverskudd av elektrisitet til de nordiske

land.

Tabell 	 10.8. 	 Uttak, omforming og direkte bruk av energi. 	 1976 - 1981. 	 PJ
direct use of energy. 	 1976 - 1981 	 PJ

Extraction, conversion and

1976 1977 1978 1979 1980 1981

Uttak av energi 	 Extraction of energy 	 904 960 1 562 1 910 2 289 2 291

Energibruk i uttakssektorene 	 Energy use in
ext^action sectors 	 -15 -24 -30 -34 -38 -48

Import 1 	Imports 1 	 810 839 778 805 777 644
Ekslort 2 	Exports 2 	 -715 -785 -1 335 -1 676 -2 003 -1 929

Lager 	 + Ned 	 Decrease
Stocks

Primærtilgang 	 Primary supply 	 971 987 984 1 003 1 015 988

Oljeraffineri 	 Petroleum refineries 	 -23 -21 -19 -23 -19 -22

Ande energisektorer, annen tilgang 	 Other
ene•^gy sectors, other supply 	 17 21 16 25 27 30

Registrert tap, 	 statistiske feil 	 Registrated
losses, 	 statistical 	 errors 	 -27 -32 -34 -20 -40 -40

Bruk utenom energisektorene 	 Use outside

	

energy sectors   938 955 947 985 983 956

Utenriks sjøfart 	 Ocean transport 	 321 333 297 287 294 278

Innenlandsk bruk 	 Inland use 	 617 622 650 698 689 6783

Landbruk og fiske 	 Agriculture and fishing 	 30 30 30 34 28 25

K^aftintensiv industri 	 Energy intensive
manufacturing 	 162 154 172 193 198 191

Annen industri og bergverk 	 Other manufac-
turing and mining 	 124 117 119 123 120 116

Andre næringer 	 Other industries 	 148 158 163 169 165 169

Private husholdninger	 Private households 	 153 162 167 179 178 177

1 Omfatter også norske kjøp i utlandet. 2 Omfatter også utenlandske kjøp i Norge. 3 Innenlandsk bruk
1982 utgjør 659 PJ.
1 Includes direct purchases abroad. 2 Includes foreign purchases in Norway. 3 Inland use 1982 is 659 PJ.

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap, 1982. 	 Source: Unit of Resource Accounting, 1982.Unit of Resource Accounting, 1982.
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10.2.3. Fylkesfordelt energibruk 1980 	 duksjonen i de tilsvarende fylker. 	 Det går fram

Tabell 10.9 og figur 10.8 viser fordeling av 	 av figuren at elektrisitetsunderskuddet er spe-

energi brukt på fylkene i 1980. Telemark skiller 	 sielt stort i Akershus, Oslo og Vestfold, mens

seg ut med den klart største energibruken både av 	 Buskerud, Agder, Hordaland og Sogn og Fjordane har

elektrisitet og oljeprodukter. 	 det største prosentvise overskuddet av elektrisk

Figur 10.9 viser elektrisitetsforhruket i de 	 kraft.

ulike fylker sammenliknet med elektrisitetspro-

FIGUR 10.8 BRUKEN AV ENERGIVARER UTENOM ENERGISEKTORENE ETTER FYLKE. 1980. PJ USE OF ENERGY OUTSIDE ENERGY

SECTORS, BY COUNTY 1980. PJ

Finnmark

Troms 11-   
Nordland          

Nord-Trøndelag    Fast brensel Solid fuel

	 Oljeprodukter Oil products

1 Elektrisitet Electricity     

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

INI     •      

Sogn og Fjordane

Hordaland

Rogaland

Vest-Agder   

Aust-Agder       

Telemark       

Vestfold       

Buskerud

Oppland • 
•	
' 	  

Hedmark     

Oslo 

Akershus

Østfold

0	 10	 20 	 30 	 40 	 50 	 60 	 70 	 80 	 90 	 100

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap, 1982.

Source : Unit of Resource Accounting, 1982.



Tabell 	 10.9. 	 Bruk av energi utenom energisektorene.
enemy section. 	 1990. 	 County

1980 	 Fylke 	 Use of energy goods outside the

Gass Bensin Para-
Mellon-
destil- Tung-

Elek-
trisi-

Fylke Kull Koks Ved gjort Motor fin lat olje tet
County Coal Coke Fuel flytende spirits Kero- Gas and Heavy Elec-

Wood Li clue- etc. sene diesel fuel tri-
fied gas oils oil city

1 000 t 1 000 t 1 000
t .o.e.

1 000 t 1 000 t 1 000 t 1 000 t 1 000 t GWh 1

I 	 a't 	 Total 	 53U 1 128 612 871 1 522 784 4 572 7 270 74 822

Østold 	 66 42 9b 105 40 168 262 3 994

Akershus 	 16 1 19 136 62 205 34 3 448

tislc 	 2 7 13 217 18 433 45 5 715

:leicsar►: 	 5 2 69 66 24 136 25 1 925

Opp' and 	 2 2 51 59 20 1J1 48 2 162

Bust Pruc: 	 2 s) 27 77 32 153 186 2 966

Ves•:fald 	 1 5 47 67 24 11U 63 2 245

Tel emark 	 91 122 34 831 112 17 8U 329 7 605

Aus•:-Ayder 	 U b4 20 30 11 45 9 1 373

Ves - .-Agder 	 n7 78 lb 53 14 90 57 4 483

?ou,l and 	 25 11J 26 111 17 364 71 6 254

;'ordaland 	 :;< 93 42 106 31 330 74 6 415

Sour 	 og Fjordaw- 	 :,c, 131 lb 29 b 86 21 5 31 4

" Øri 	 aa Ronsdal 	 2 71 26 64 17 20 3 29 4 458

5Ør••TrOndelag 	 49 54 34 86 23 200 46 3 549

Nord-Tr/Indelag 	 31 cy 21 40 10 82 50 2 274

PJoral and 	 5u 311 35 WO 26 25U 96 7 69u

Tro=is 	 19 25 15 43 12 176 23 1 896

Finnmark 	 1 2 5 21 1U 122 45 1 046

Ikkt• fyl kelfordel t	 got
ui sl.ri +jute(! by county 	 - 40 371 1 239 5 756

Flytransport 	 Air
trar snort 	 - - 1 239 5 758

For! varet 	 "i l i tart- force _ _ _ 371 _

i vr• ;le ufordelt 	 ethers
not distributed  	 40 	 _

I , kl urfert 9 r01 ,,a Sval hard.
1 I , eluding 9 .1;h at Svalhard.

K i 1 'i e: Gruppe- for ressursregnskap. 1982. 	 Source: Unit of Resource Accounting, 1982.
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FIGUR 10.9 PRODUKSJON OG BRUK AV ELEKTRISITET ETTER FYLKE. 1980 PRODUCTION AND USE OF ELECTRICITY, BY COUN ry,
1980

Bruk av elektrisitet
Use of electricity

Produksjon av elektrisitet
Production of electricity

f f	 
( Kraftkrevende industri Energy intensive

manufacturing   
Alminnelig forsyning 1) Other use of
electricity 1)      

Finnmark

Troms 	

Nordland 	

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag 	

Møre og Romsdal 	

Sogn og Fjordane

Hordaland 	

Rogaland 	

Vest-Agder 	

Aust-Agder 	

Telemark 	

Vestfold 	

Buskerud 	

Oppland 	

Hedmark 	

Oslo 	

Akershus 	

Østfold 	

i 	 I 	 I 	 I 	 I 	I 	I	 I 	 I	 I 	 I 

TWh 	 10 	 9 	 8 	 7 	 6 	 5 	 4 	 3 	 2 	 1 	 0 	 1	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10 TWh

1) Fastkraftforbruket utenom kraftintensiv industri. 1) Use of power excl. energy intensive manufacturing.

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap, 1982.
Source : Unit of Resource Accounting, 1982.
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III.UTSLIPP
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11.Utslipp til vann
FIGUR 11.1 FORURENSNINGSKILDER. UTSLIPP TIL VANN

POLLUTION SOURCES. EMISSION TO WATER
Stoff tilfØrselen til elver, innsj$er og

fjorder kommer dels fra naturlig påvirkning og

dels fra menneskelig aktivitet. Figur 11.1 viser

en oversikt over kildene til utslipp.

Når nedbor faller på et landareal, vil stof-

fer bli fort med den del av nedbbren 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

skyldes menneskelige aktiviteter. Avrenning fra

tettstedsarealer er sterkt påvirket av menneskelig

aktivitet, mens avrenning fra oppdyrkede arealer

(ikke gjØdselavhengig andel), skog-, fjell- og

myrarealer mer eller mindre kan regnes som natur-

lige tilfbrsler.

Det er vanskelig å gi en total oversikt over

alle forurensningskomponenter i utslipp til vann.

For de tre hovedutslippskildene, befolkning, land-

bruk og industri, finnes beregnede totaltall for

de to viktige komponentene fosfor og organisk

materiale (ikke organisk materiale for landbruk).

Det finnes ingen landsomfattende, pålitelige tall

for totale utslippsmengder fra de forskjellige

industrigrener. Data for enkeltbedrifter eller

mindre geografiske områder finnes, men er ikke

spesielt omtalt her.

Industriutslipp inneholder en lang rekke

stoffer som virker forurensende. Utslippenes

sammensetning varierer for forskjellige typer

industri. Selv om tall for utslippsmengder ikke

finnes, er det i dette kapitlet gitt en omtale av

de viktigste utslippskomponenter for forskjellige

industrigrener.

1 Se tabell 6.7, som viser epidemier forårsaket av
forurenset drikkevann.

Kilde: Norsk institutt for vannforskning, 1981. 
îource: Norwegian Institute of Water Research, 1981.

En rekke stoffer, f.eks. organiske mikro-

forurensninger og tungmetaller, vil i for store

konsentrasjoner kunne fore til akutte eller lang-

siktige giftvirkninger, f.eks. hos fisk. økt

algevekst er et resultat av for stor tilf4rsel av

næringssalter (fosfor- og nitrogenforbindelser).

Dette kan påvirke oksygenforholdene og bunnfor-

holdene i vannforekomster slik at det får konse-

kvenser for dyrelivet. Ved utslipp av nedbrytbart

organisk stoff, f.eks. fra boligkloakk, enkelte

industrier og landbruket, opptrer ofte massevekst

av trådformet sopp og bakterier. Dessuten kan

utslipp fra husdyrhold og urensede kommunale

kloakker inneholde sykdonsfremkallende orga-

nismers.
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Innholdet av biokjemisk nedbrytbart organisk

materiale i vann bestemmes ved å måle mikroorga-

nismers oksygenforbruk (biokjemisk oksygenforbruk

- BCE) over spesifisert tid og temperatur, vanlig-

vis over 7 degn og 20 °C (BOF7). Tidligere var

det vanlig å måle oksygenforbruket over 5 degn

(BOF5). Mål for organisk materiale uttrykt som

henholdsvis BOF5 og BOF7 er ikke direkte sam-

menlignbare.

FIGLR 11.2 BEREGNEDE UTSLIPP AV FOSFOR 1970, 1976 OG 1985.
HELE LANDET ESTIMATED EMISSION OF PHOS-
PHORUS 1970, 1976 AND 1985. THE WHOLE COUNTRY

K i I (I e : Statensforurensningstilsyn,1981.
Source: The Norwegian Pollution Control Authority, 1981.

Oksygenforbruket angis i mg oksygen/1 og er

altså et relativt mål for biokjemisk nedbrytbart

organisk materiale. Kjenner man det totale vann-

volumet fra en bestemt tilferselskilde, kan man

beregne et relativt mål for den totale mengde

biokjemisk nedbrytbart materiale, f.eks. uttrykt

som tonn oksygen pr. år.

Innhold av kjemisk nedbrytbart organisk

materiale i vann bestemmes ved å tilsette et over-
skudd av et kjemisk oksydasjonsmiddel og måle

kjemisk oksygenforbruk (KOF) .

Siden 1980 har det pågått arbeid med et

statlig program for overvåking av vannforekomster

(elver, innsjeer og fjorder)'. Overvåkingen skal

tjene flere formål, men tar ferst og fremst sikte

på å dekke de besluttende myndigheters behov for

bedre og mer systematisk informasjon om forurens-

ningssituasjonen i vannforekomstene.

Figurene 11.2 og 11.3 viser utslippsmengder

av henholdsvis fosfor og organisk materiale, ba-

sert på situasjonen i 1970 og 1976 og forventet

situasjon i 1985. Den sterste fosfortilferselen

kommer fra boliger i tettbebyggelse. Industrien

har starst utslipp av organiske stoffer. Den for-

ventede nedgangen i utslippene til 1985, som er

angitt på figurene, skyldes bl.a. tiltak for å

bedre og utbygge renseanlegg og avlepssystemer,

prosessomlegginger i industrien og omlegging av

driftsmåter i jordbruket.

11.1 UTSLIPP FRA BEFOLKNING

11.1.1. Forurensning fra boliger 

I husholdninger brukes vann til en rekke

formål - vask og koking av matvarer, oppvask, vask

av klær, bading og dusjing, rengjering av bolig,

spyling av vannklosett osv. Alle disse aktivi-

tetene tilfarer vannet forurensende stoffer.

Vannforurensning fra husholdningene har,

sammen med vannforbruket, vist en sterk aning i

Norge i de siste ti-år. Dette har bl.a. sammen-

heng med velstandsutviklingen (og befolkningstil-

Innlagt vann, baderom og vannklosett

aller fleste oppfattet som nedvendig i

bolig i dag. Videre har installasjon

av vaskemaskiner - og i noen grad også oppvask-

maskiner blitt vanlig e . Med disse maskinene har

bruken av vann, hyppigheten av vasking og for-

bruket av vaskemidler tiltatt sterkt3.

veksten).

blir av de

en moderne

I ^egi av Statens forurensningstilsyn.

2 Figur 2.3 viser utviklingen av sanitærstandard i norske boliger.

3 Figur 6.18 viser husholdningenes vannforbruk fordelt på bruksfunksjoner.
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Forurensninger i vann domineres av menneske-

lig utskilling (urin og fekalier), matrester og

urenheter fra vask og vaskemidler. Vaskemidlenes

bidrag, særlig av fosfor, har vært sterkt i søke-

lyset i de senere år i forbindelse med bl.a.

algeoppblomstring.

	

Tabell 	 11.1 viser tall 	 som vanligvis

	benyttes til	 beregning av fosforutslipp fra

boliger.

Tabell 11.1. Innhold av fosfor i forurensning fra
boliger Contents of phosphorus in
pollution from dwellings

FIGUR 11.3 BEREGNEDE UTSLIPP AV ORGANISK MATERIALE,
BOF7 1 ), 1970, 1976 OG 1985. HELE LANDET 2 1.
ESTIMATED EMISSION OF ORGANIC MATTERS,
BOD7 1 ), 1970, 1976 AND 1985.THE WHOLE COUNTRy2)  

Kilde
Source

g fosfor pr. person pr. døgn
g phosphorus per person per day  

1) Se tekst. 	 2) Tall for utslipp fra landbruk finnes ikke.

1) See text. 	 2) Figures for emission from agriculture do not exist.
Kilde: Statens forurensningstilsyn,1981.
Source: The Norwegian State Pollution Control Authority, 1981.

FIGUR 11.4 TRANSPORT AV AVLØPSVANN FRA BOLIGER
TRANSPORT OF WASTE WATER FROM DWELLINGS

1) Avløpsvann som ledes forbi renseanlegget ved overbelastning.

Kilde: Norsk institutt for vannforskning, 1981. 
Source: Norwegian Institute of Water Research, 1981.

I alt 	 Total ....
	 2,5

Urin, fekalier
Urine, faeces .... 	 1,6

Vaskemidler
Detergents  

	

0,7

Matrester, etc.
Food remnants,
etc.  

	

0,2

K i 1 d e: Norsk institutt for vannforskning,
1981.
Source: Norwegian Institute of Water Research,
1981.

11.1.2. Avløpsforhold 

Den mengde forurensende stoffer som tilføres

resipienten (mottakeren av avløpsvannet) fra hus-

holdninger, vil avhenge både av avløpsvannets

sammensetning og av avløpsforholdene.

I tett bosatte områder er avløpene vanligvis

samlet i kommunale avløpsnett. Forurensningene

avhenger av avløpsnettets kvalitet og om nettet er

knyttet til renseanlegg.

I mer spredt bosatte områder går avløpet

tradisjonelt enten i rør til nærmeste vannfore-

komst, eller det blir infiltrert i jord. Ofte

passerer avløpet en septiktank.

Mange steder i landet er ledningsnettet

dårlig. Utettheter, sprekker og feilkoplinger

fører til at store mengder regnvann og snøsmelte-

vann tar veien gjennom avløpsledningene. På den

annen side kan sterkt forurenset avløpsvann lekke

ut av ledningene.

Figur 11.4 gir en oversikt over transport av

avløpsvann fra boliger til resipient. Forskjel-

lige "lekkasjer" er angitt.

11.1.3. Avløpsrenseanlegg 

Utslipp av kommunalt avløpsvann er en bety-

delig kilde til vannforurensning. Myndighetenes

mål er at alle byer og tettsteder skal ha til-
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freisstillende ledningsnett og renseanlegg i drift

i begynnelsen av 1990 -årene. Det er imidlertid

realistisk å regne med at tidsrammen vil måtte

utvides. Relativt mange renseanlegg fungerer

ikke tilfredsstillende. Dette kan ha konstruk-

sjolsmessige og/eller driftsmessige årsaker. Et

annet problem er utette avløpsledninger. Deler av
avl , ipsvannet når altså ikke alltid fram til rense-

anleggene.

En registrering av avløpsrenseanlegg i Norge

i 1982 1 tok sikte på å registrere alle anlegg som

betjener mer enn 50 personekvivalenter (pe).

Personekvivalent er uttrykk for spesifikk belast-

ning eller forbruk pr. person med hensyn til vann-

volum eller forurensningsmengde pr. døgn. Her er

1 pe = 200 liter vann pr. person pr. døgn.

Renseanleggene kan deles inn i fire hoved-

typer:

Biologiske renseanlegg: 

Rensing av avløpsvann ved hjelp av mikro-
organismer. De viktigste organismene er
bakterier. Det er hovedsakelig organisk
materiale som fjernes.

Kjemiske renseanlegg 

Rensing av avløpsvann ved tilsetting av
kjemikalier. Hensikten er å felle ut og
fjerne fosfor, men man oppnår også betydelig
rensing av organisk materiale.

Biologisk -kjemiske renseanlegg 
En kombinasjon av biologisk rensing og kje-
misk rensing.

Mekaniske renseanlegg 

Ren mekanisk behandling av avløpsvann ved
hjelp av f.eks. siler, rister eller sedi-
menteringsbasseng. Mekanisk rensing be-
nyttes ofte som forbehandling for f.eks.
kjemisk rensing.

Figur 11.5 viser utviklingen i rense-

kapasitet for de forskjellige anleggstypene i

perioden 1962 - 1982. Fram til 1971 - 1972 var de

mekaniske og biologiske anleggene dominerende.

Kapasiteten for kjemiske og biologisk-kjemiske

anlegg har imidlertid økt sterkt og utgjorde i

198' henholdsvis 57 prosent og 26 prosent av total

kapasitet. De biologiske anleggene utgjorde 3

prosent og de mekaniske anleggene 14 prosent av

totil kapasitet.

Tabell 11.2 viser antall renseanlegg, hyd-

raulisk kapasitet (den maksimale vannmengde rense-

anleggene er dimensjonert til å motta) og hydrau-

lisk tilknytning for renseanlegg i 1978 og 1982.

Fra 1978 til 1982 har det vært en økning i antall

1 I regi av Statens forurensningstilsyn.

FIGUR 11.5 HYDRAULISK KAPASITET AV AVLØPSRENSEANLEGG.
1962-1982 1 ) HYDRAULIC CAPACITY OF WASTE
WA TER TREATMENT PLANTS. 1962-1982 1 )

1) Tall for 1979, 1980 og 1981 er ikke tilgjengelige.

1) Figures referring 1979, 1980 and 1981 are not available.

Kilde: Statens forurensningstilsyn ,1981, Statistisk Sentralbyrå, 1983.
Source: The Norwegian State Pollution Control Authority, 1981, Central

Bureau of Statistics, 1983.

anlegg totalt fra 523 til 619 og en økning i total

kapasitet fra 1,9 mill. pe til 3,0 mill. pe .

Etter at registreringen i 1982 ble avsluttet, skal

renseanleggene Festningen og Skarpsno i Oslo over-

føres til Sentralrenseanlegg-Vest i Akershus og

nedlegges. Dette vil medføre at den totale kapa-

sitet vil gå noe ned.

De mekaniske anleggene i figur 11.5 omfatter

bare sedimenteringsanlegg til og med 1978. I 1982

er silanlegg inkludert. Det ble registrert totalt

29 silanlegg i 1978, med en kapasitet på 122 210

pe og tilknytning på 66 680 pe. Dette er tatt med

i tallene for de mekaniske anleggene i tabell

11.2. I 1982 ble det registrert 53 silanlegg med

kapasitet 238 454 pe og tilknytning 127 120 pe.

Fra 1978 til 1982 har det imidlertid vært en

nedgang både i antall anlegg og i kapasitet/til-
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Tabell 11.2. Avløpsrenseanlegg. 1978 og 1982. Hele landet 	 Waste water treatment plants. 1978
and 1982. The whole country

Renseprinsipp
Type of treatment

1978 	 1982 	 1978 	 1982 	 1978 	 1982 
Kapa- 	 Til-

An- 	 Pro- 	 sitet Pro- Kapa- 	 knyt- 	 Pro- Til-
tall sent An- 	 Pro- Capa- sent sitet Pro- ving 	 sent knyt- Pro-
Num- Per 	 tall sent city 	 Per 	 1 000 sent Served Per 	 ving 	 sent
ber cent 	 1 000 cent pe 	 1 000 cent 1 000

pe 	 pe 	 pe 

I alt 	 Total 	

Mekanisk 	 Mechanical 	

Kjemisk, 	 i	 alt
Chemical, 	 total 	

Primærfelling 	 Primary
precipitation 	

Sekundærfelling
Secondary precipitation

Biologisk 	 Biological 	

Kjemisk -biologisk, 	 i	 alt
Chemical-biological, 	 total

Simultanfelling
Simultaneous preci-
pitation 	

Forfelling 	 Pre-pre-
cipitation 	

Etterfell ing 	 Post-
precipitation 	

523

72

71

38

33

232

148

103

4

41

100

14

14

7

6

44

28

20

1

8

619

74

100

54

46

173

272

137

1

132

100

12

16

9

7

28

44

22

0

21

1 942

254

923

343

580

146

619

469

4

147

100

13

48

18

30

8

32

24

0

8

2

1

958

414

685

955

731

102

758

496

2

259

100

14

57

32

25

3

26

17

0

9

1 464

143

686

207

479

98

537

456

4

77

100

10

47

14

33

7

37

31

0

5

2

1

131

237

172

603

569

64

659

499

2

157

100

11

55

28

27

3

31

23

3

7

K i 1 d e: Statens forurensningstilsyn 1981, Statistisk Sentralbyrå, 1983.
Source: The Norwegian State Pollution Control Authority 1981, Central Bureau of Statistics, 1983.

knytning for biologiske anlegg. De kjemiske an-

leggene har økt i antall og kapasitet/tilknytning.

Det samme gjelder for de biologisk-kjemiske anleg-

gene, hvor det nesten har vært en fordobling av

antall anlegg.

Det nye interkommunale anlegget, Sentral-

renseanlegg-Vest i Akershus, står for en vesentlig

del av kapasitets- og tilknytningsøkningen for den

kjemiske anleggstypen. En betydelig del av

Økningen for de biologisk-kjemiske anleggene skyl-

des utbygging av slike anlegg i Oppland.

Tabell 11.3 viser renseanlegg i 1982 fordelt

på fylker. Oppland og Akershus har flest rense-

anlegg, henholdsvis 16 og 12 prosent av totalt

antall anlegg. Akershus og Oslo har størst kapa-

sitet, henholdsvis 29 og 25 prosent av total kapa-

sitet.

Tabell 11.4 gir en mer detaljert oversikt

over kjemiske og biologisk-kjemiske anlegg, for-

delt etter fellingsmetode.

De forskjellige fellingsmetodene kan kort

beskrives slik:

Kjemiske anlegg:

Primærfelling: 	Ingen sedimentering før den

kjemiske felling.

Sekundærfelling: 	Sedimentering før den

kjemiske felling.

Biologisk-kjemiske anlegg:

Forfelling: 	Kjemisk felling etterfulgt av

biologisk nedbryting.

Simultanfelling: 	Kjemisk felling foretas i

forbindelse med den biologiske nedbrytingen.

Etterfelling: Biologisk nedbryting etter-

fulgt av kjemisk felling.
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Tabell 11.3. Avløpsrenseanlegg. 1982. Fylke 	 Waste water treatment plants. 1982. County

Fylke
County

Folke-
mengde
1. ja-
nuar
1982
Popu-

Renseanlegg
i alt

Number of treat-
ment plants,

total 
Til-

Mekaniske ren-
seanleggl
Mechanical
treatment
plants' 

Kjemisk -
Biologiske 	 Kjemiske 	 biologiske
renseanlegg 	 renseanlegg 	 renseanlegg
Biological 	 Chemical treat- 	 Chemical-bio-
treatment 	 ment plants 	 logical treat-
plants   ment plants        

lation An- Kapa- knyt- 	 Ka- Til- 	 Ka- Til- 	 Til- 	 Ka- Til-
1 Ja- 	 tall sitet tet An- pa- knyt- An- pa- knyt- An- Kapa- knyt- An- pa- knyt-
nuary 	 Num- Capa- Ser- tall si- tet 	 tall si- tet 	 tall sitet tet 	 tall si- tet
1982 	 ber city 	 ved 	 tet 	 tet 	 tet
1 000 	 I
personer 	1 000 pe I 	I 1 000 pe f 	I 1 000 pe ^ 	 I 1 000 pe 	 ' 	 I 1 000 pe
persons

I 	 alt
Total 	 ...

Østfold .

Akershus

() sla 	 ....

Hedmark	 .

Oppland .

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-
Agder 	 ...

Vest-
Agder 	 ...

Rogaland

Hordaland

Sogn og
Fjordane

M¢ re og
Romsdal 	 .

SØr-TrØn-
delag 	 ...

Nord-
TrØndelag

Nordland

Troms ...

Finnmark

4 107

234

372

450

188

181

216

188

162

92

138

309

393

106

236

245

126

245

148

78

619

36

74

5

58

97

66

34

52

19

18

14

28

14

6

26

38

12

15

7

2 958

108

849

750

182

226

167

209

154

31

47

22

50

14

7

57

30

11

26

18

2 131

76

530

781

117

144

99

109

86

19

24

16

27

8

4

30

20

9

21

9

74

2

1

-

1

-

3

12

7

2

4

5

8

2

1

5

7

3

6

5

414

3

2

-

1

-

7

190

28

13

21

20

43

4

1

31

14

7

14

15

237

4

1

-

1

2

97

21

9

12

15

22

2

1

16

11

7

11

6

173

7

16

1

12

5

20

3

22

5

7

7

16

10

4

5

20

7

5

1

102

1

10

0

6

2

9

1

18

2

4

1

5

10

3

7

9

3

6

2

64

1

5

0,0

4

1

6

1

11

1

2

1

5

6

2

2

5

2

6

2

100

8

32

1

11

10

14

2

12

4

1

-

-

-

1

1

-

2

1

1 685

86

812

350

61

115

114

6

101

10

18

-

-

-

-

4

3

-

4

1

1 172

59

508

340

37

83

69

3

51

6

9

-

-

-

2

1

-

3

1

272 758 659

19 	 17 	 13

25 	 25 	 16

3 400 440

34 113 74

82 109 60

29 	 37 	 22

17 	 12 	 8

11 	 7 	 3

8 	 7 	 3

6 	 3 	 1

2 	 1 	 0

4 	 2 	 1

2 	 0 	 0

1 	 3 	 2

15 	 16 	 10

10 	 5 	 3

2 	 1 	 0

2 	 2 	 1

- 	 -

1 Sedimenteringsanlegg og silanlegg. Slainayskillere og forbehandlingsanlegg er ikke inkludert.
1 Sedimentation plants and sieve plants. Sludge removers and screen plants are not included.

K i 1 d e: Statens forurensningstilsyn, 1982, Statistisk Sentralbyrå, 1983.
Source: The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982, Central Bureau of Statistics, 1983.
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Tabell 11.4. Kjemiske og kjemisk -biologiske renseanlegg. 1982. Fylke 	 Chemical and chemical-
biological treatment plants. 1982. County

Kjemiske renseanlegg
Chemical treatment plants

Primærfelling 	 Sekundærfell ing
Primary preci- 	 Secondary preci-

Fylke 	pitation 	pitation
County 	 An- 	 Kapa- Til-

Kjemi sk -bi oTogf ske renseanlegg
Chemical-biological treatment plants

Simultanfelling 	 Forfelling 	 Etterfelling
Simultaneous pre- 	 Pre-precipi- 	 Post-precipi-

cipitation 	 tation 	 tation

tall sitet knyt- An- 	 Kapa- 	 Til- 	 An- 	 Kapa- 	 Til- An- Kapa- Til- An- 	 Kapa- 	 Til-
Num- Capa- ning 	 tall sitet 	 knyt- tall sitet 	 knyt- tall sitet knyt- tall sitet 	 knyt-
ber 	 city 	 Served 	 ning 	 ving 	 ving 	 ning 

1 	 pe 	 1 	 T 	 pe 	 1 	 1 	 pe 	 1 	 pe 	 I 	 pe

I 	 alt
Total 	 ... 54 954560 602640 46 730570 568970 137 495875 498536 1 2000 1850 132 258865 157128

Østfold . 5 46600 32800 3 39750 25750 12 6980 5155 - 7 9700 7660

Akershus 19 698820 450100 13 112770 57520 16 13810 9855 1 2000 1850 8 9100 4520

O slo 	 .... - 1 350000 340000 2 400000 440400 - 1 80 80

Hedmark 	 . 1 3000 1200 10 58300 35550 17 5505 2900 - 17 107330 71575

Opplands 5 15250 10600 5 99700 72800 23 20820 12685 - 57 87000 46050

Buskerud 13 98690 56640 1 15000 12000 17 16150 8965 - 12 21180 13365

Vestfold 1 3000 2000 1 2500 1000 13 11050 6960 - 4 1410 1035

Telemark 6 63900 37200 6 37400 13800 9 5310 2450 - 2 1300 625

Aust-
Agder ... 1 3300 1500 3 7000 4850 5 4350 2005 - 3 2250 930

Vest-
Agder 	 ... 1 18000 9000 - 3 1750 890 - - 3 1350 435

Rogaland 2 650 435 -

Hordaland 1 400 350 - 3 1300 255

Sogn og
Fjordane 2 325 85 -

Møre og
Romsdal 	 . 1 2740 2060

Trøndelag - 1 3800 2200 8 4980 2988 - 7 10865 6840

Nord-
Trøndelag 1 3000 850 - 5 2100 1563 - - - 5 2410 1228

Nordland - - 2 850 470

Troms 	 ... 1 1000 750 1 3250 2500 2 1695 850 -

Finnmark - 1 1100 1000

1 To renseanlegg, hiologiske dammer med kjemisk felling er ikke inkludert.
1 Two treatment plants, biological ponds with chemical precipitation are not included.

K i 1 d e: Statens forurensningstilsyn, 1982, Statistisk Sentralbyrå, 1983.
Source: The Norwegian State Pollution Control Authorithy, 1982, Central Bureau of Statistics, 1983.
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11.2 UTSLIPP FRA JORDBRUK 1

Man skiller ofte forurensninger fra jordbruk

i punktvise og diffuse forurensninger. Som punkt-

forurensninger regnes tilfbrsler fra anlegg på

gården - silo, våtlutningsanlegg for halm, gjØd-

sellager og melkerom. 	 Diffuse forurensninger

komner fra arealene. 	 Det er imidlertid ikke noe

skarpt skille mellom punktvise og diffuse foru-

rensninger. Eksempelvis kommer fosfor som punkt-

forurensning fra anlegg på gården, og inngår vi-

dere i den diffuse forurensning etter å ha blitt
spredt derfra på eller i jorda.

Fig. 11.6 viser forurensningskilder i jord-

bruket.

FIE UR 11.6 UTSLIPP TIL VANN FRA JORDBRUK
EMISSION TO WATER FROM AGRICULTURE

K I d e : Norsk institutt for vannforskning, 1981.
So irce: Norwegian Institute of Water Research 1981.

Aktivitetene i jordbruket representerer et

potensial for vannforurensning. Hvor stor del av

den potensielle forurensningsmengde som tilføres

vannforekomsten, vil avhenge av mange forhold.

For eksempel vil tilført mengde kunstgjødsel pr.

1 Der ingen annen kilde er oppgitt, er opplys-
ningene hentet fra Norsk institutt for vannforsk-
ning, 1981.

2 Miljøverndepartementet, 1980.

arealenhet ha betydning. 	 Utstyr og rutiner for

lagring og viderebehandling av silopressaft og

husdyrgjødsel er også vesentlig i denne sammen-

heng. Måten arealene brukes på og de jordbear-

beidingsrutiner som benyttes, spiller også inn.

Ved siden av disse forhold, som i hovedsak

er forårsaket av mennesker, vil også en del natur-

gitte forhold ha betydning for omsetningen av

stoffer i jordbruket. Ulike temperaturer og ned-

børforhold vil gi ulik omsetning av plantenærings-

stoffer og organiske stoffer i jordsmonnet, og

dermed ulik utvasking av disse stoffene til vass-

drag. Jordtypen vil ha betydning for erosjon,

kjemiske og fysiske bindings- og forvitringspro-

sesser, biologiske prosesser og avrenningsforhold.

Topografien vil også virke inn på avrenningsfor-

hold og avrenningsforlØp.

11.2.1. Naturgjødsel 

Det har skjedd betydelige forandringer i

husdyrbruket de senere år. Antall dyr er konsen-

trert til et mindre antall gårdsbruk. Mengden av

kraftfôr og silofôr har økt vesentlig. 	 GjØdsel-

produksjonen pr. 	 dyreenhet har Økt, og gjØdselen

er blitt bløtere. 	 Dette har medfOrt økt foru-

rensning.

Både lagring og spredning av naturgjødsel er

regulert av forskrifter 2 .

Det er av vesentlig betydning at naturgjød-

sel blir brukt i mengder som er tilpasset vekste-

nes behov, og at spredningstidspunktet velges slik

at gjødselstoffene blir utnyttet best mulig.

Spredning av husdyrgjødsel på frossen mark, vil i

mange tilfeller føre til storre tap av nærings-

stoffer enn spredning senere om våren.

Sig fra gjødselkjellere har flere steder

fØrt til forurensning av vannforekomster. For-

urensningene fores ut gjennom en gjødselport og

videre på jordoverflaten til et vassdrag, eller de

transporteres via sprekker i kjellergulv til

drensledninger som munner ut i et vassdrag.

Hvordan transporten skjer, og omfanget av den, vil

avhenge av forholdene ved den enkelte gård.

Variasjonene er meget store.

Se for Øvrig kapittel 	 13, 	 "Utslipp til

jord".

11.2.2. KunstgjØdsel 

Det har vært en sterk Økning i bruken av

kunstgjØdsel i årene etter den annen verdenskrig,
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men bruken ser nå ut til å ha stabilisert seg noe.

Bruk av store mengder kunstgjødsel kan lett føre

til avrenning av næringssalter til vannfore-

komster.

11.2.3. Plantvernmidler 

Plantevernmidler kan forlate jordsmonnet ved

transport med sigevann til grunnvann og vassdrag,

som f.eks. benyttes som drikkevannskilder. Spe-

sielt i godt drenerte jordsmonn kan vi få en rask

utvasking av plantevernmidler.

11.2.4. Silo 

Utslipp av silopressaft er et problem.

Silopressaft er avløp fra silo for framstilling av

surfôr fra friskt plantemateriale. Eksempelvis

førte silopressaft til en omfattende fiskedød i

Figgjovassdraget i 1980. 1 Forholdene er blitt noe

bedre i enkelte distrikter, men de er langt fra

tilfredsstillende på landsbasis. 2

Silopressaften er sur og inneholder mye lett

nedbrytbart organisk stoff. Mengden av silopres-

saft varierer med tørrstoffinnholdet i den inn-

lagte masse. Den kjemiske sammensetningen av

pressaft varierer i tillegg. Tabell 11.5 viser

størrelsesorden for en del komponenter pr. m 3

ferdig silomasse.

om anlegget fungerer som det skal og om brukeren

er motivert til å følge forskriftene.

11.2.5. Halmluting 

Den mengde halm som blir våtlutet for å

utnyttes som fôr er sterkt redusert i de senere

år. Andre lutingsmetoder som helt eller delvis

unngår utslipp av forurenset vann blir etter hvert

tatt i bruk.

I 1980 var det i drift ca. 600 gårdsanlegg

for våtluting av halm. Tallet på fellesanlegg var

ca. 10 i 1982. Konsesjonene for disse anleggene

utløper i 1985. 2

I 1979 ble 101 119 tonn tørr halm brukt til

fôr. Av dette gikk 34 754 tonn til våtluting. 3

Avløpsvannet fra våtlutingsanlegg er preget

av høy pH -verdi (basisk) og stort innhold av orga-

nisk materiale. Den høye pH -verdi kan ha skade-

lige virkninger på fisk, mens det organiske

materialet kan forårsake begroing og oksygenmangel

i vannmassene. (pH -verdi er forklart i kapittel

18.)

Tabell 11.6 viser kjemisk sammensetning av

skyllevann fra halmluting.

Tabell 11.6. Kjemisk sammensetning av skyllevann
fra halmluting 	 Chemical composi-
tion of rinse water from lye treat-
ment of straw

Tabell 11.5. Komponenter i silopressaft
Components in silage effluent

Mengde Ck /m' ferdig
Komponenter 	 silomasse)
Components 	 Amount (kg/m 3 prepared

silo mass)

Organisk stoff (KOF) 1
Organic matter (COD) 1 	 14,0

Kalium 	 Potassium  	 0,9

Nitrogen  	 0,3

Fosfor 	 Phosphorus  	 0,1

1 Se tekst i innledning til kapittel 11.
1 See text.

K i 1 d e: Norsk institutt for vannforskning,
1981.
Source: Norwegian Institute of Water Research,
1981.

Komponenter
	

Mengde, kg /tonn (lutet halm)
Components 
	

Amount, kg/ton (lye-treated straw)

Tørrstoff
Total solids  
	

31,2

Organisk stoff
Organic matter
	

26,0

Nitrogen  
	

0,3

Natriumhydrok-
syd 	 Sodium
hydroxide  
	

20,8

K i 1 d e: Morsk institutt for vannforskning,
1981.
Source: Norwegian Institute of Water Research,
1981.

Mengden av pressaft som når resipienten, vil

avhenge av hvilken disponeringsmåte som er valgt,

1 Norsk institutt for vannforskning, 1981.
2 Statens forurensningstilsyn, 1981.
3 Landbrukstellinga, 1979.
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11.3 UTSLIPP FRA BERGVERK OG INDUSTRI

Industrivirksomhet er fremdeles den vik-

tigste forurensningskilde i Norge. 1 I tidsrommet

fra begynnelsen av 1974 til november 1980 er det

foretatt investeringer på ca. 3,4 milliarder kroner

i oppryddingstiltak mot luft- og vannforurensning,

samt tiltak mot støy. 2 De fleste industribedrifter

har vært gjennom individuell konsesjonsbehandling

og fått sine utslippstillatelser for eksisterende

utslipp, med krav om igangsetting av tiltak innen

fastsatte fri ster.

Tabell 11.7 viser utslippsmengder fra berg-

verk og industri, 1970 og 1976.

Tabell 11.7. Utslipp til vann fra bergverk og
industri. 1970 og 1976. Tonn
Emission to water from mining and
manufacturing. 	 1970 and 1976. Tons

1970 	 1976

Biokjemisk oksygenforbruk 	 (BOF7) 1

Biochemical 	 oxygen consumption
(BOD7) 1  	300 000 277 000

Nitrogen 	 Nitrogen  	 12 400 9 100

Fosfor 	 Phosphorus  	 1 610 760

Jern 	 Iron  	 31 600 33 200

Kobber 	 Copper 	 460 380

Sink 	 Zinc  	 1 890 940

Kadmium 	 Cadmium 	 16 7

Kvikksølv 	 Mercury 	 4 1

Bly 	 Lead 	 847 810

Olje 	 Oil  	 2 870 2 130

1 Se tekst i innledning til 	 kapittel 11.
1 See text.

K i 1 d e: Statens forurensningstilsyn.
Source: The Norwegian State Pollution Control
Authority.

11.3.1. Bergverksdrift 

Spesielt den kis-baserte gruvevirksomhet kan

gi tungmetallforurensninger i vann og vassdrag.

Kis består i første rekke av jernsulfider iblandet

varierende mengder av kobber, sink, bly, kadmium,

sølv og gull.

Problemene oppstår når en gruve er åpnet.

Da vil vann og luft komme til ferske bruddflater.

Derved kommer en oksydasjon i gang, dels aktivi-

1 Stortingsmelding nr. 44 (1975 - 1976)
2 Statens forurensningstilsyn, 1981.

sert av spesielle svoveloksyderende bakterier.

Dette fører til utluting av malmen. Produktene av

prosessen samles i drensvannet, som blir surt og

metallholdig. Tungmetallbelastningen kommer både

fra nedlagte gruver og gruver i drift.

Tabell 11.8 viser belastningen på resipienter

fra noen gamle nedlagte gruver. Lokaliseringen av

disse er vist i figur 11.7.

Tabell 	 11.8. 	 Tungmetallbelastning fra noen ned-
lagte gruver 	 Heavy metal 	 loading
from some closed mines

Komponent Component
Koh- Kad-

Område Elv ber Sink Jern mium
Area River Cop- Zink Iron Cad-

per mium
Tonn/år Kg/år

Tons/year Kg/year

Killingdall 	 Gaula 3,7 25 79 -

Kjøli 	 2,7 0,1 27
Røstvangen 	 Glomma 1,2 0,8 11 -

Kongensgruve 	 1,8 16,1 47,5 16
Storvarts 	 1,6 7,2 12,4 12,7
Folldal 	 Verk 	 H 6,6 25,2 120 -

Dragset Verk 	 Orkla 1,6 2,2 4,7 6,4
Undal 	 Verk 	 0,18 0,54 6,7 3
Kvikne Kobber-
verk 	 ii 1,0 0,18 4,0 1,1
Løkken Gruber 2 100 226 683 710

1 Det meste av forurensningen kommer fra den delen
som ikke er i drift. 2 Dette er i alt vesentlig
avrenning fra velter i det gamle nedlagte gruveom-
rådet. Drensvannet fra igangværende gruve går i
egen ledning til Orkdals-fjorden.
1 Mainly from the part that is not in use. 2 Main

-ly run-off from the old and closed mining area.

K i 1 d e: Statens forurensningstilsyn, 1982.
Source: The Norwegian State Pollution Control
Authority, 1982.

11.3.2. Produksjon av næringsmidler

Eksempler på bedrifter innen denne gruppen

er meierier, slakterier, potetbearbeidende

industri, kjøtt- og grønnsakkonserves- og fiske-

foredlingsbedrifter, bryggerier og mineralvann-

fabrikker m.m.

Utslippene fra næringsmiddelproduksjon be-

står stort sett av organisk stoff og nærings-

salter. Utslipp av lett oppløselig organisk stoff

kan føre til oksygensvikt i svake resipienter, og

utslipp av næringssalter kan føre til uønsket

algevekst.

11.3.3. Treforedling 

Treforedlingsindustrien har tradisjonelt et

stort forbruk av vann, og produksjonsprosessene
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FIGUR 11.7. LOKALISERING AV NEDLAGTE GRUVER I TABELL
11.8 LOCATION OF CLOSED MINES, REFERRED
TO IN TABLE 11.8.

medfører store utslipp til vassdrag og sjø av

fiber og bark, samt oppløst organisk materiale og

diverse kjemikalier.

De siste ti årene har utslippene av fiber og

løst organisk stoff fra treforedlingsindustrien

sunket med over 70 prosent. Dette er vist i

tabell 11.9.

Nedgangen skyldes i stor grad reduksjon av

utslipp fra celluloseproduksjon. Utslippsmengdene

er fra 1972 til 1981 redusert med 85 prosent.

Dette skyldes blant annet bedrede rensetiltak og

at gamle og umoderne anlegg er lagt ned og erstat-

tet av nye bedrifter.

Produksjon av cellulose er fortsatt den

største forurenseren innen treforedling. 	 Dette

utgjorde 110 kg/tonn produsert vare i 1981. I

tillegg kommer 77 kg/tonn for den delen av cellu-

losen som blekes. For trefiberplater er utslippet

65 kg/tonn, tremasse 38 kg/tonn, papir og papp 13

kg/tonn og fra harking 40 kg/tonn. 1

Utslipp fra blekeriprosessene (kjemisk be-

handling av tremasse og cellulose som skal brukes

i papirproduksjon) til vann er et spesielt prob-

lem. Virkningene av blekeriutslipp er ikke fullt

ut kjent, men det er grunn til å tro at utslippene

kan ha store skadevirkninger. De klorerte forbin-

delser som oppstår på de forskjellige trinn er

mangeartede, og mengdene av de forskjellige kompo-

nenter varierer. Noen forbindelser har lang ned-

1 Papirindustriens forskningsinstitutt, 1982.
2 Statens forurensningstilsyn, 1981.

brytingstid i naturen og kan opptas i forskjellige

dyreorganismer, f.eks. i fisk. En del forbindel-

ser er påvist å ha mutagene effekter (fremkaller

forandringer i arveanleggene) på visse organismer

(bakterier) i laboratorieforsøk. 2

Tabell 11.9. Utslipp til vann av fiber og løst ,

organisk stoff fra treforedlings-
industrien. Tonn 	 Emission to
water from manufacture of pulp
and paper, fibre and dissolved
organic matter. Tons

Av dette avlut
fra cellulose

I alt
	

Of which lye from
Total
	

chemical pulp
manufacturing

1972 	 601 000

1977 	  381 000

1979 	  256 000

1981 	  167 000

470 000

290 000

160 000

70 000

K i 1 d e: Papirindustriens forskningsinstitutt,
1982.
Source: The Norwegian Pulp and Paper Research
Institute, 1982.

Tabell 11.10 viser utslipp fra blekerie, i

1981.

Tabell 11.10. Utslipp til vann fra bleking av
kjemiske masser. 1981. Tonn.
Hele landet 	 Emission to water
from bl eachi ng of chemical  massE!s.
1981. Tons. The whole country

Komponenter 	 Mençid
Components 	 Amount

Klorider 	 Chlorides 	  26 000

Klorat 	 Chlorate  	 2 800

Organisk bundet klor 	 Combined available
chlorine residual  	 1 600

Natrium 	 Sodium 	  17 000

Svovel 	 Sulphur  	 2 000

K i 1 d e: Papirindustriens forskningsinstitutt,
1982.
Source: The Norwegian Pulp and Paper Research
Institute, 1982.

11.3.4. Produksjon av kjemiske råvarer og  

-produkter 

Den kjemiske industrien omfatter en rekke

forskjellige bedrifter som varierer både i stør-

relse, produksjon og utslippsforhold.
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Fra kunstgjødselfabrikkene utgjør nærings-

sal -:ene de største og mest forurensende utslippene

til vann. Reduksjon i næringssaltutslippene har

vesentlig skjedd ved bedriftsinterne tiltak.

Andre utslipp av spesiell betydning er tung-

metaller og klorerte hydrokarboner. Bruk av

kvikksølv har tidligere medført betydelige kvikk-

sølvutslipp. Effektive renseanlegg og omlegging

av prosessene har imidlertid redusert utslippene

med 90-99 prosent i forhold til tidligere i

enkelte bedrifter.'

Utslipp av klorerte hydrokarboner er betyde-

lig redusert. Dette har bl.a. skjedd ved prosess-

omlegginger med sikte på å unngå at slike forbin-

delser dannes.

Petrokjemiske industrianlegg har høygradig

rensing av avløpsvannet, og utslippene er derfor

relativt små. Utslippene av kjølevann er imidler-

tid store, men det er til nå ikke konstatert nega-

tive effekter som følge av disse utslippene.

11.3.5. Raffinering av jordolje 

Avløpsvannet fra oljeraffineriene inneholder

bl.a. olje, fenol, sulfid og ammoniakk. Raffine-

riene er pålagt høygradig rensing av avløpsvannet.

Det er ikke registrert miljøgiftvirkninger av

særlig betydning som følge av de regulære raf-

fineriutslippene, men enkelte utslipp som følge av

uhell ved lasting og lossing av båter har ført til

lokale oljeskader i strandsonen. 1

11.3.6. Produksjon av jern, stål og 
ferrolegeringer 

Norge er en betydelig produsent av ferro-

legeringer. Utslippene til vann kommer vesentlig

fra renseanlegg for røykgassene (våtvaskere).

Vaskevannet fra våtvaskerne renses nå i vannrense-

anlegg og utslippene av tungmetallrester fra mal-

mene er dermed redusert betydelig.'

11.3.7. Produksjon av ikke- jernholdige metaller 

Norge er en stor produsent av primæralumi-

nium i verdenssammenheng. Utslippene til vann

kommer fra renseanlegg for røykgassene (våtvas-

kere). Avløpsvannet fra våtvaskerne inneholder

fluorider, svoveloksyder, støv og tjærestoffer.

Enkelte tjærekomponenter anses for å være

mil,jøgiftige. 1 Rensing av avløpsvannet før

utslipp blir ikke foretatt.

1 Statens forurensningstilsyn, 1981.
2 Norsk petroleumsinstitutt (pers.meld.).

11.3.8. Galvanoteknisk industri 

Bedrifter som arbeider med kjemiske og

elektrolytiske prosesser i forbindelse med over-

flatebehandling av metaller, kalles galvanoteknisk

industri. Denne industrien omfatter ca. 200

bedrifter og de fleste er lokalisert i Sør-Norge.

Metaller som ofte forekommer i utslippene

fra galvanotekniske prosesser er sink, nikkel,

krom, kobber, tinn, jern og aluminium. Avløps-

vannet fra denne industrien inneholder også cya-

nider, mineralsyrer (salt-, svovel-, salpetersyre)

og organiske stoffer.

Bedrifter innen galvanoteknisk industri har

i dag renseutstyr for avløpsvann.

For kobber, sink og jern er det årlige ut-

slippet beregnet til henholdsvis 2,6 tonn, 7,8

tonn og 13 tonn, forutsatt at den gjennomsnittlige

konsentrasjonen av disse metallene i avløpsvannet

tilsvarer SFT's utslippskrav. Tallene er imidler-

tid meget usikre.'

11.4 SIGEVANN FRA AVFALLSBEHANDLINGSANLEGG

Når vann passerer gjennom avfallsfyllinger,

kommer det ut som forurenset sigevann. Sigevannet

har ofte høyere konsentrasjon av forurensninger

enn kommunalt avløpsvann. Det har høyt innhold av

organisk stoff, reduserte nitrogenforbindelser og

jernforbindelser.

Volumet av sigevann er mindre enn avløps-

vann. Innholdet av organisk stoff i sigevann

tilsvarer i gjennomsnitt ca. 5-10 prosent av inn-

holdet i kommunalt avløpsvann'. Fyllinger er

imidlertid store og konsentrerte forurensningskil-

der, som kan forårsake en betydelig belastning på

miljøet - avhengig av vannmengde gjennom avfallet

(nedbør-forhold), avfallets sammensetning og alder,

nedbrytingsforholdene og resipientenes egenskaper.

Typiske tegn på sigevannspåvirkning er lukt, jern-

utfelling og bakterievekst i resipienten.

Rensing av sigevann er i dag lite utbredt og

bare ca. 5 prosent av anleggene har utslipp til

avsløpsnett (se kapittel 16).

11.5 OLJEUTSLIPP

Ca. 50 utslipp av olje pr. år, tilsvarende

totalt 450 tonn, er rapportert inn de siste årene

fra oljeselskapene. 2 Dette er som følge av uhell
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i forbindelse med ledningsbrudd og fylling av

oljetanker og tankbiler. Utslipp fra industrien

på land er ikke medregnet.

65 meldinger om oljesøl ble rapportert langs

norskekysten i 1982. 1 Av disse var det to store

utslipp på til sammen 1 000-1 100 tonn. I "off-

shore"-virksomheten ble det i 1982 meldt om 10

tilfeller av oljesøl tilsvarende ca. 195 tonn. I

tillegg kommer innrapporterte verdier for konti-

nuerlige oljeutslipp fra borekaks (mineral som

blir boret vekk for å få opp oljen og som vanlig-

vis inneholder en del olje) og med avløpsvannet

fra plattformene. I 1981 ble dette beregnet til

vel 530 tonn fra en plattform (Statfjord A). 1

I 1982 ble det satt i gang produksjon fra to

nye plattformer, og det totale kontinuerlige olje-

utslippet vil sannsynligvis tilsvare ca. 800

tonn. 1

Den totale utslippsmengden av olje i norske

farvann er vanskelig å beregne, fordi man ikke har

tall for utslipp fra industri m.m. Det kommer

også betydelige mengder olje fra lufta. Dessuten

kan det være mange små og middels store oljeut-

slipp som ikke blir registrert..

11.6 OLJEVERN

Enhver virksomhet som driver med boring,

produksjon, transport, lagring eller bearbeiding

av olje, innebærer risiko for uhell som kan føre

til akutte oljeutslipp av varierende omfang.

Oljevernet har som oppgave å begrense skade-
virkningene av slike uhell.

Ansvaret for landets oljevernberedskap er

delt mellom operatørene på kontinentalsokkelen,

kommunene og staten. Den private beredskap som

industrien og oljeselskapene på land har bygd opp,

inngår som en viktig del avalen kommunale bered-

skap.

11.6.1. Operatørenes beredskap 

Operatørene sør for 62 ° N har organisert sin

oljevernberedskap gjennom Norsk Oljevernforening

for Operatørselskaper - NOFO. NOFO har et bered-

skapsopplegg som er etablert av operatfrselskapene

i fellesskap for å dekke de krav til oljevern som

myndighetene har pålagt det enkelte selskap.

Operatørene nord for 62 ° N har organisert sin

beredskap i NOFO-nord. Myndighetenes krav i nord

1 Statens forurensningstilsyn (pers.meld.).

er noe strengere enn de krav som er stilt til

beredskapen i sør.

11.6.2. Det kommunale/interkommunale oljevern 

Oljevernloven pålegger enhver kommune å

holde i beredskap personell og materiell som til-

fredsstiller rimelige krav til sikring mot de

oljeskader som kan inntreffe i kommunens område®

Som oftest vil det dreie seg om å bekjempe mindre

utslipp som følge av transport, lagring og bruk av

olje.

11.6.3. Det statlige oljevern 

Det statlige oljevern skal primært tre støt-

tende til når et oljesøl er av et slikt omfanq at

den kommunale/interkommunale beredskap ikke makter

oppgaven alene - f.eks. når olje fra et tankskip -

havari eller ukontrollert utslipp (blow-out) t-uer

kysten.

Figur 11.8 viser lokalisering av de statlige

depoter for oljevernutstyr.

FIGUR 11.8 STATLIGE DEPOTER FOR OLJEVERNUTSTYR, 1983
STATE DEPOTS FOR OIL PROTECTION EQUIPMENT,
1983

Source: The Norwegian State Pollution Control Authority.
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12.Utslipp til luft
Dette avsnittet gir en oversikt over utslipp

av enkelte forurensningskomponenter til luft, og

de viktigste kildene for forurensning etter næring

og etter geografisk beliggenhet. Utslipp til luft

måles i mengde (kg, tonn) pr. tidsenhet. Utslip-

pet gir ingen direkte informasjon om konsentra-

sjonen og kvaliteten på luften og heller ingen

beskrivelse av virkningen på det menneskelige og

det biologiske miljø. I oversikter som har vært

utarbeidet over utslipp til luftl, har det blitt

benyttet til dels forskjellige beregningsmetoder

og grunnlagsmaterialet har vært av varierende

kvalitet. En mangler fortsatt et skikkelig system

for å foreta beregninger og eventuelt målinger

over reelle utslipp til luft. Anslagene som er

presentert her er derfor relativt grove.

12.1 FORURENSNINGSKOMPONENTER

De viktigste forurensningskonponenter i luft

er:

Svoveldioksyd og nitrogenoksyder - syredan-

nende stoffer som etter et opphold i lufta tilfø-

res jord og vann og gjør disse surere. Disse

stoffene kan i store konsentrasjoner også være

helseskadelige og bidrar dessuten til korrosjon av

materialer, bygninger o.l. Stoffene blir dannet

vesentlig ved forbrenning av kull og olje.

Fluor - finnes i form av uorganiske forbin-

delser som i store konsentrasjoner har giftvirk-

ning.

Karbonmonoksyd - en fargeløs, luktfri, gif-

tig gass. Eksosen fra bensinmotorer har et rela-

tivt høyt innhold av karbonmonoksyd.

Bly - et tungmetall som i større mengder kan

ha giftvirkning, og som er tilsatt bilbensin.

Støv - omfatter i denne sammenheng uorganis-

ke partikler som tilføres lufta, hovedsakelig fra

industriutslipp og vegslitasje.

Hydrokarboner - uforbrent bensin og olje som

vesentlig stammer fra forbrenningsmotorer med

oljeprodukter som drivstoff, samt avdamping av

løsningsmidler (maling, lakk, trykkerier, rense-

rier, mv.)

12.2 UTSLIPP AV SVOVEL- OG NITROGENOKSYDER

I EUROPA

Figurene 12.1 og 12.2 viser geografisk for-

deling av årlige utslipp av svovel- og nitrogerok-

syder i Europa i oerioden 1978 - 1930.

Svovelutslippene er beregnet vesentlig på bakgrunn

av oppgaver om brensel-forbruk og brenselets

gjennomsnittlige svovelinnhold. 1 tonn svovel

tilsvarer 2 tonn svoveldioksyd. Figurene viser at

utslippene er konsentrert til sentrale deler av

Europa (Polen, Vest- og Øst-Tyskland og Storbri-

tannia).

Figur 12.3 viser beregnet geografisk

fordeling av svovelnedfallet i Europa, basert på

utslippsdataene i figur 12.1 og meteorologiske

data (vind, nedbør). Beregningene stemmer rimelig

bra med kjemiske målinger fra et omfattende

stasjonsnett i 20 land, og viser at store deler av

svovelet blir transportert med luftstrømmer over

landegrensene.

Tabell 12.1 viser en oversikt over utveks-

lingen av svovel mellom de europeiske lande.

Beregningene viser at det gjennomsnittlige

månedlige nedfall i Norge er 25 500 tonn svovel,

hvorav 2 000 tonn stammer fra egne utslipp. Det

største enkeltbidraget til Norge (7 400 tonn)

1 Statens forurensningstilsyn og Norsk institutt for luftforskning. 2 European Monitoring and Evaluation
Programme.
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FIGUR 12.1 BEREGNET UTSLIPP AV SVOVEL I EUROPA. 1978-
1980. 1 000 TONN ESTIMATED EMISSION OF
SULPHUR IN EUROPE.1978-1980. 1 000 TONS

K i ; d e : Norsk institutt for luftforskning, 1980.
Sou -ce: Norwegian Institute for Air Research, 1980.

FIGUR 122 BEREGNET UTSLIPP AV NITROGENOKSYDER I
EUROPA, 1978-1980. 1 000 TONN 	 ESTIMATED
EMISSION OF NITROGEN OXIDES IN EUROPE,
1978-1980. 1 000 TONS

Kilde: Norsk institutt for luftforskning, 1980.
Source: Norwegian Institute for Air Research, 1980.

kommer ved situasjoner med vinder fra nord-vest.

Det faller da mye nedbør langs kysten, og nedfal-

let av svovel blir derfor relativt stort, selv om

denne nedbøren inneholder lite svovel. Dette

nedfallet har hittil ikke kunnet tilbakeføres til

bestemte utslippsområder, og er representert under

UND (undecided) i tabell 12.1. I de utsatte områ-

der på Sørlandet vil likevel Storbritannia være

den største enkeltbidragsyteren. Over hele Norge

bidrar Storbritannia med 4 000 tonn svovel pr.

måned. Andre store bidrag kommer fra øst og

Vest-Tyskland, med henholdsvis 2 200 og 2 000 tonn

pr. måned.

Særlig i kyststrøk blir det tilført en del

svovel som stammer fra sjøsalter. Disse er ikke

tatt med i beregningene. Når det gjelder forutset-

ningene ellers, henvises til kilden.

12.3 UTSLIPP I NORGE

Tabell 12.2 viser utslipp av noen luftforu-

rensningskomponenter i Norge 1980 1 . Utslipp fra

utenriks sjøfart, flytransport og oljeutvinnings-

aktiviteten er ikke tatt med i tabellen. Utslipp

fra oljeraffineriene og koksverket er tatt med

under industriutslipp. Transport er i tabellen

definert som ervervsmessig transport - dette gir

følgelig ikke noe bilde av totalt utslipp fra all

transport innenfor andre næringer og husholdninger

i samfunnet.

1 En bør merke seg at tabellen gjelder svoveldioksyd, og ikke svovel som tidligere.



Y 	 73 O
L. 	 C

^

its

C 	 C 	
ro

C=1 	lL	 ^

F.1_ 	 ■■
u_

Opnrinnelsesland
Emitter

Mottakerland
Receiver

Tabell 12.1. Beregnet midlere månedlig utveksling av svovel. 1. oktober 1978 - 1. oktober 1980. 100 tonn svovel. Europa' 	 Calculated monthly average of exchange of sulphur.
1 October 1978 - 1 October 1980. 100 tons sulphur. Europel

Albania (AL) 	

Østerrike (A) 	

Belgia (B) 	

Bulgaria (BG) 	

Tsjekkoslovakia (CS)

Danmark (DK) 	

Finland (SF) 	

Frankrike (F) 	

Øst-Tyskland (DDR) 	

Vest-Tyskland (D) 	

Hellas (GR) 	

Ungarn (H) 	

Island (IS) 	

Irland (IRL) 	

Italia (I) 	

Luxembourg (L) 	

Nederland (NL) 	

Norge (N) 	

Polen (PL) 	

Portugal (P) 	

Romania (R) 	

Spania (E) 	

Sverige (S) 	

Sveits (CH) 	

Tyrkia (TR) 	

Sovjetunionen (SU) 	

Storbritannia (UK) 	

Jugoslavia (YU) 	

67

341

161

346

10

0

0

0

0

52

0

0

0

3

67

0

3

0

0

153

0

35

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

28

2

0

24

2

6

0

32

24

4

2

0

0

7

2

14

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

8

56

0

8

0

0

0

0

0

2

4

0

0

0

0

0

0

13

0

7

0

0

0

0

2

0

0

34

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

12

0

8

18

2

13

35

0

45

12

30

9

29

1 301 0 22 10 2 483 2 0 45 195 108 0 68 0 0 39 0 7 0 95 0 14 4 0 2 0 14 32 53 91

109 0 0 0 0 3 39 0 3 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11

293 0 0 2 0 8 3 77 5 19 15 0 3 0 0 2 0 2 2 15 0 2 0 14 0 0 43 14 3 55

1 212 0 0 33 0 7 0 0 629 20 98 0 0 0 2 41 4 12 0 4 0 0 66 0 7 0 0 99 6 166

778 0 0 8 0 56 3 0 20 497 85 0 4 0 0 3 0 6 0 23 0 0 0 0 0 0 3 22 6 26

1 158 0 8 37 0 48 4 0 108 118 561 0 6 0 0 24 5 23 0 18 0 0 6 0 6 0 3 72 15 80

253 3 0 0 34 4 0 0 3 3 3 93 5 0 0 14 0 0 0 2 0 8 2 0 0 4 4 0 27 31 ry
0

467 0 9 0 0 46 0 0 7 18 13 0 194 0 0 27 0 0 0 21 0 16 0 0 0 0 4 3 75 20

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

65 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 26

1 132 0 6 2 0 12 0 0 53 11 22 0 11 0 0 793 0 0 0 6 0 3 17 0 7 0 2 9 65 93

11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 0 0 16 0 2 0 0 15 6 45 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 11

255 0 0 4 0 8 6 2 11 22 20 0 2 0 0 0 0 3 20 10 0 0 0 10 0 0 8 40 2 74

1 330 0 7 7 3 136 8 0 26 213 80 0 43 0 0 18 0 7 0 565 0 13 2 4 0 0 34 32 40 77

73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 17 0 0 0 0 0 0 29

797 0 3 0 30 37 0 0 7 26 16 4 71 0 0 27 0 0 0 38 0 287 0 0 0 4 48 6 115 60

583 0 0 2 0 0 0 0 38 4 20 0 0 0 0 2 0 3 0 0 9 0 367 0 0 0 0 15 0 111

472 0 0 5 0 18 16 10 15 42 35 0 5 0 0 4 0 5 8 31 0 3 0 83 0 0 24 35 7 113

141 0 0 0 0 2 0 0 23 3 13 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 2 0 14 0 0 5 3 17

416 0 0 0 28 5 0 0 3 6 5 20 7 0 0 13 0 0 0 5 0 12 3 0 0 175 17 0 22 79

6 901 3 14 18 69 189 25 50 67 283 190 22 159 0 2 94 3 23 5 386 0 205 10 38 3 45 3 610 103 208 1 061

847 0 0 7 0 4 0 0 27 11 21 0 0 0 7 2 0 5 0 2 0 0 4 0 0 0 0 675 0 72

1 093 3 14 2 32 38 0 0 20 25 22 6 72 0 0 131 0 2 0 21 0 26 7 0 0 0 8 7 557 83

1 Landenes kjØretØyregistreringssymboler er satt i parentes etter norske og engelske navn. 2 Se tekst.
1 The countries' driving registration symbols are in brackets connected to names in Norwegian and English. 2 See text.

K i 1 d e: 	 Source: EMEP, "Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long Range Transmission of Air Pollutants in Europe".
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Utslipp av svoveldioksyd har to ulike

kilder:

- "Brenselutslipp" er utslipp fra forbren-
ning av olje, gass, kull og koks for
energiproduksjon i alle næringssektorer

- "Prosessutslipp" er utslipp der svovel-
dioksyder stammer fra andre innsatsfak-
torer med svovelinnhold, som f.eks. koke-
syre i treforedlingsindustri eller re-
duksjonsmiddel i aluminiumsindustri.
Utslipp av svoveldioksyd fra smelteverk
o.l. der kull og koks også fungerer som
reduksjonsmiddel, er derfor fert opp som
"prosessutslipp".

FIGUR 12.3 BEREGNET MIDLERE MÅNEDSNEDFALL AV SVOV-
EL. 1/10 1978 — 1/10 1980. EUROPA. MG /M2
ESTIMATED MONTHLY AVERAGE OF SULPHUR
EMISSION. 1/10 1978 — 1/10 1980. EUROPE. MG/M2

K i I c e : Source: EMEP,«Cooperative Programme for Monitoring and
Evaluation of the Long Range Transmission of Air Pollutants in Europe».

Det går fram av tabell 12.2 at utslipp av

svoveldioksyd fra treforedlingsindustri og kraft-

krevende industri er spesielt store. Med kraft-

krevende industri menes produksjon av jern og

stål, ferrolegeringer, primæraluminium, ikke-jern-

holdige metaller og kjemiske råvarer. I og med at

dett' utgjer relativt få bedrifter er det naturlig

å arta at utslippene kan være store i enkelte

l oka'l e mil jeer.

1 Stiftens forurensningstilsyn.
2 Norsk institutt for luftforskning, 1982

De store utslippene i treforedlingsindustri

og kraftkrevende industri skyldes fr6rst og fremst

et stort forbruk av tungolje og kull/koks, som er

rike på svovel. Utslippet av svoveldioksyd ved

forbrenning av bensin og parafin er lite. Dette

forklarer det lave utslippet av svoveldioksyd ved

boligoppvarming og privat bilkjøring.

Utslipp av nitrogenoksyder og karbonmonoksyd

skriver seg fra to hovedtyper av kilder:

- Mobile kilder

- Stasjonære kilder

Utslipp av nitrogenoksyder fra mobile kilder vari-

erer sterkt avhengig av brenselstype. I bereg-

ningene er følgende utslippsfaktorer benyttetl:

- Bensin: 3 g/kg

- Diesel: 20 g/kg

- Marint brennstoff: 40 g/kg (marin gassolje

og marin diesel som i tetthet tilsvarer

henholdsvis fyringsolje 1 og fyringsolje 2)

Utslipp av nitrogenoksyder fra stasjonære

kilder skriver seg fbrst og fremst fra forbrenning

av fossile brensler og salpetersyre/fullgjbdsel-

produksjon. Mengder nitrogenoksyder som dannes

ved forbrenning av olje, gass og kull Øker bl.a.

med kende temperatur og oksygenoverskudd. Dette

er parametre som det er vanskelig å få full over-
sikt over, og anslagene for nitrogenoksydutslipp

fra stasjonære kilder er derfor relativt usikre.

Utslipp av karbonmonoksyd fra mobile kilder

er betraktelig større ved forbrenning av bensin

enn diesel og marint brennstoff. I beregningene

er følgende utslippsfaktorer benyttetl:

- Bensin: 1 000 g/kg

- Diesel: 30 g/kg

- Marint brennstoff: 15 g/kg

For landet sett under ett stammer 80 prosent

av utslippene fra veitrafikk. Disse utslippene

har også størst betydning for den lokale luftkva-

liteten. Utslipp fra stasjonære kilder (fyrings-

anlegg mv.) stiger fra større hbyde og bidrar

derfor relativt lite til bakke-konsentrasjon av

karbonmonoksyd. Det har av den grunn ikke vært

gjort særlig mye for å kartlegge dette utslippet

tidligere. I tabell 12.2 er utslippsrnengden av

karbonmonoksyd fra stasjonære kilder bl.a. basert

på utslippsfaktorer som er brukt i forbindelse med

Oslo-undersbkelsen 2 .

Private husholdninger står for en relativt

stor andel av utslippene av nitrogenoksyd og kar-
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bonmonoksyd (tabell 12.2). 	 Utslippet av karbon-

monoksyd er spesielt stort, som følge av privat

bilbruk med bensin som drivstoff.

Utslippene av fluor kommer hovedsakelig fra

aluminiumsindustrien. Dette forårsaker dermed

først og fremst lokale forurensningsproblemer.

Utviklingen i utslipp av svoveldioksyd fra

1976 til 1981 er vist i tabell 12.3 og figur

12.4 1 . Utslippet av svoveldioksyd var i nasjonal

sammenheng relativt stabilt fram. til 1980. Fra

1980 til 1982 har utslippet minket. Nedgangen i

industri og bergverk har vært størst. Næringer og

husholdninger utenom industrien har stort sett

hatt uforandret utslipp av svoveldioksyd. Ned-

gangen i utslippet skyldes bl.a. nedgang i aktivi-

tetsnivået i industrien, bedrede rensetiltak og -

ikke minst - en reduksjon i forbruket av tung-

olje.

Tabell 12.2. Utslipp av forurensningskomponenter i Norge. 1980. 1 000 tonn 	 Emission of air pollt-
tants in Norway. 1980. 1 000 tons

Svoveldioksyd 	 Nitrogenoksyder 	 Karbonmonoksyd
Sulphur dioxide 	 Nitrogen oxides 	 Carbon monoxide 

Brensel- Prosess- Ut- 	 Stasjo- Ut- 	 Fluor
utslipp utslipp slipp Mobile nære 	 slipp Mobile Stasjo- Ut- 	 Fluo-
Emission Other 	 i alt kilder kilder i alt kilder nære 	 slipp rine
from 	 emis- 	 Emis- Mobile Statio- Emis- 	 kilder i alt
energy 	 sions 	 sion, sources nary 	 sion,
use 	 total 	 sources total

I alt 	 Total  	 80,6 	 59,3 	 139,9 100,0 	 34,0 134,0 482,0 100,0 	 582,0 1,4

Landbruk og fiske i alt	 Agri-
culture, forestry and fishing,
total  	 4,9 	 - 	 4,8 	 17,0 	 0,3 	 17,3 	 30,0 	 - 	 30,0

Jordbruk og skogbruk 	 Agri-
culture and forestry  	 2,3 	 - 	 2,3 	 2,0 	 0,3 	 2,3 	 19,0 	 - 	 19,0
Fiske og fangst 	 Fishing,
sealing and whaling  	 2,5 	 - 	 2,5 	 15,0 	 -	 15,0 	 11,0 	 - 	 11,0 	 -

Industri og bergverksdrift
i alt 	 Manufacturing and
mining, total  	 49,0 	 59,3 	 108,3	 3,0 	 27,0 	 30,0 	 24,0 	 10,0 	 34,0 1,4

Treforedling Manufacture of
pulp and paper products  	 17,4 	 8,4 	 25,8 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 -

Kraftintensiv industri
Energy intensive manufacturing 	 8,3 	 46,0 	 54,3 	 .. 	 .. 	 ..	 .. 	 ..	 .. 1,4
Annen industri og bergverk
Other manufacturing and
mining  	 23,3 	 4,9 	 28,2 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..	 .. 	 ..

Bygge- og anleggsvirksomhet
Construction  	 2,1 	 - 	 2,1 	 3,0 	 0,1 	 3,1 	 12,0 	 12,0	 -
Varehandel, private og offentlige
tjenester 	 Wholesale and retail
trade, private and public
services  	 7,2 	 -	 7,2 	 13,0 	 4,0 	 17,0 	 81,0 	 - 	 81,0 	 -
Transport 1 	Transport'  	 11,2 	 - 	 11,2 	 38,0 	 - 	 38,0 	 35,0 	 -	 35,0 	 -
Private husholdninger 	 Private
households  	 6,2 	 - 	 6,2 	 26,0 	 2,0 	 28,0 300,0 	 90,0 	 390,0 	 -

1 Unntatt utenriks sjøfart.
1 Excl. foreign water transport.

1 Utslippstallene fra 1981 og 1982 er foreløpige. Ved beregning av utslipp for 1982 har en antatt samme
forholdet mellom brenselforbruk/aktivitet og utslipp som i 1981. En har med andre ord ikke tatt hensyn
til eventuelle bedrede rensetiltak.
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TabEll 	 12.3. 	 Utslipp av svoveldioksyd i Norge. 	 1976 - 1982. 	 1 000 tonn 	 Emission of sulphur dioxide
in Norway. 	 1976 - 1982. 	 1 000 tons

1976 1977 1978 1979 1980 1981* 1982*

I	 alt 	 Total 	 147,2 145,4 141,8 143,7 139,9 118,3 110,0

Landbruk og fiske i 	 alt 	 Agriculture and fishing, 	 total 5,5 5,6 5,6 6,0 4,9 4,3 ..
Jc-rdbruk og skogkruk 	 Agriculture and forestry 	 2,6 2,6 2,7 2,7 2,3 2,1 ••
Fiske og fangst 	 Fishing, 	 sealing and whaling 	 2,9 2,9 2,9 3,4 2,5 2,2 ..

Industri 	 og bergverksdrift i alt 	 Manufacturing and
mining, 	 total 	 114,4 113,0 109,6 110,0 108,3 88,2 ..

Treforedling 	 Manufacture of pulp and paper products 33,1 34,2 29,5 24,6 25,8 17,5 ••
Kraftintensiv industri 	 Energy intensive manufacturing 45,2 45,2 46,4 52,6 54,3 47,5 ..
Annen industri og bergverk 	 Other manufacturing and
mining 	 36,2 33,6 33,8 32,7 28,2 23,1 ••

Bygçie- og anleggsvirksomhet 	 Construction 	 2,0 2,2 2,0 1,9 2,1 2,1 ..
VarEThandel, 	 private og offentlige tjenester 	 Wholesale
and retail 	 trade, 	 private and public services 	 8,5 8,0 7,4 8,2 7,2 6,1 ••
Transport ) 	Transport )    10,0 10,3 11,0 11,1 11,2 11,2 ..
Private husholdninger 	 Private households 	 6,8 6,3 6,1 6,5 6,2 5,8 ..

1 Urntatt utenriks sjøfart.
1 Dcl. foreign water transport.

K i 1 d e: Statens forurensningstilsyn, 1982.
Source: The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.

FISKA VERK, KRISTIANSAND

FOTA : NILU
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FIGUR 12.4 UTSLIPP AV SVOVELDIOKSYD I NORGE. 19761982 7 1.
1000 TONN EMISSION OF SULPHUR DIOXIDE IN
NORWAY. 1976-1982 1 ). 1 000 TONS

1) Ved beregning av tallene for 1982 har en ikke tatt hensyn til eventu-
elle bedrede rensetiltak.

1) The possibility of improved methods of purification is not considered
for 1982.

2) Omfatter også raffineriene.
2) Including refineries.

K i I d e: Statensforurensningstilsyn og Gruppe for ressursregnskap.
Source: The Norwegian State Pollution Control Authority and Unit of

Resource Accounting.

12.4 UTSLIPP TIL LUFT. EKSEMPEL: OSLO— OMRÅDET

Beregning av sprednings- og eksponeringsfor-

hold av utslipp for visse luftforurensningskonpo-

nenter er gjort i Oslo-området'. Her er gjengitt

enkelte resultater som illustrerer hvordan regio-

nale og lokale utslippsoversikter kan framstilles.

Virkningene av utslipp på luftkvaliteten i Oslo er

nærmere dokumentert i kapittel 7 om luft.

Figur 12.5 viser samlet utslipp av de ulike

forurensningskomponentene i Oslo 1979. Mengdean-

givelsene i figuren er ikke nbdvendigvis propor-

sjonale med skadevirkningene, i det stoffene har

ulike kritiske verdier og lokal utbredelse. Ut-

slipp av karbonmonoksyd og bly forårsakes vesent-

lig av biltrafikk, mens svoveldioksyd hovedsakelig

stammer fra oljefyring. Nitrogenoksyd, partikler,

hydrokarboner og benzen skyldes utslipp både pga.

biltrafikk og oljefyring.

Figur 12.6 viser timeutslipp i Oslo vinteren

1979. Utslippet av svoveldioksyd, nitrogenoksyd

og hydrokarboner er konsentrert til sentrale deler

av Oslo, mens utslippet av karbonmonoksyd er

størst langs hovedtrafikkårene.

FIGUR 12.5 SAMLET UTSLIPP AV LUFTFORURENSNINGEIi I
OSLO.1979. TONN/ÅR TOTAL EMISSION OF AIR
POLLUTANTS IN OSL0.1979. TONS/YEAR

K i I d e: Norsk institutt for luftforskning, 1982
Source : Norwegian Institute for Air Research, 1982

Norsk Institutt for luftforskning, 1982.
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FIGUR 12.6 TIMEUTSLIPP AV FORURENSNINGSKOMPONENTER, OSLO 7) , VINTEREN 1979. KG/TIME EMISSION OF POLLUTANTS PER
HOUR. OSLO, WINTER 1979. KG/HOUR

1) Nesodden er ikke med i registreringene. 1) Nesodden not included.

Kilde: Norsk institutt for luftforskning, 1980. 	 Source: Norwegian Institute for Air Research, 1982.
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13.Utslipp til jord
En neve med jord, en mosedusk eller en bit

lav kan inneholde mange forskjellige stoffer som

har kommet dit ved menneskers hjelp. Bly og andre

tungmetaller kan ha blitt sluppet ut fra en lokal

bedrift eller en gruve. Biler (bensindrevne)

slipper også ut bly i eksosen. Tungmetaller og

andre sporstoffer i nedbør og radioaktive stoffer

er i stor grad blitt fraktet dit av luftstrømmer

fra
 

Mellom-Europa eller andre steders. Sporstof -

fer
 

er stoffer som plantene tar opp i små mengder,

som f.eks. kopper og sink. Dyrket mark tilføres
kunstgjødsel og plantevernmidler. Disse stoffene

tilføres bevisst for å stimulere produksjonen av

spiselige vekster.

Alle slike stoffer påvirker planter, dyr,

mennesker og hele naturmiljøet. Noen, slik som

tungmetallene og de radioaktive stoffene, er gif-

tige i små mengder. De tas opp av planter, som

spises av dyr. Mennesket kan få disse giftige

stoffene i seg ved å spise kjøtt, egg eller

planteprodukter og drikke melk. Figur 13.1 viser

kilder og transportveger for ulike stoffer som

tilføres jord.

Forsøpling av naturområder med emballasje og

annet avfall er omhandlet i et eget avsnitt i

kapitlet om "Avfall/gjenvinning".

13.1 LOKALE UTSLIPP

13.1.1. Landbruk 

Kunstgjødsel fungerer som næring for nytte-

vekstene i landbruket, men kan samtidig gjøre

jorda fattigere på smådyr og mikroorganismer.

Plantevernmidler er kjemiske midler som brukes for

å bekjempe ugras og for å beskytte planter mot

uønskede organismer. Bruk av plantevernmidler kan

imidlertid forårsake at livsbetingelsene for andre

levende organismer blir ødelagt.

s Omhandlet i kapitlene om Utslipp til luft,
Spaltningsmateriale og Sur nedbørs virkning på
skog og fisk.

FIGUR 13.1 UTSLIPP AV STOFFER TIL JORD, NOEN KILDER OG
TRANSPORTVEIER DISCHARGE OF ELEMENTS TO
SOIL, SOME SOURCES AND TRANSPORT PATTERNS

Figur 13.2 viser forbruk av handelsgjOdsel

på norske jorder i tidsrommet 1900 - 1981.

Det ble omsatt til sammen ca. 1,38 tonn

plantevernmidler (aktivt stoff) til jordhruksfor-
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mål i 1981. Figur 13.3 viser bruk av plantevern-

midler fordelt på ugrasmidler, soppmidler, skade-

dyrmidler og andre plantevernmidler.

FIGUR 13.2 FORBRUK AV HANDELSGJØDSEL. 1900-1982
CONSUMPTION OF COMMERCIAL FERTILIZERS.
1900-1982

Kilde: Data i Byrået, 1982. Felleskjøpet, 1982
Source : Data in the Bureau, 1982, Norwegian Agricultural Supply

Cooperative, 1982.

Hvert år kommer nye plantevernmidler på

markedet. Disse er ofte mer effektive pr. kilo

aktivt stoff enn de som brukes fra før. Bruk av

mindre mengder plantevernmidler trenger dermed

ikke å innebære reduserte miljøvirkninger. Det er

derfor ikke hensiktsmessig å sammenligne bruk av

totale mengder plantevernmidler for ulike år.

Bruk av plantevernmidler i skogbruket er

omtalt i kapittel 8.4 om Skog.

Norsk institutt for vannforskning, 1983.
2 Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd,
19E1.
3 Statens forurensningstilsyn, 1983.

FIGUR 13.3 OMSETNING  AV PLANTEVERNMIDLER 	 (TONN
AKTIVT STOFF). 1981 SALE OF PESTICIDES. 1981

K i I d e: Landbruksdepartementets giftnemnd, 1982
Source : The Pesticides Board of the Ministry of Agriculture, 1982.

13.1.2. Biltrafikk 

Bruk av motorkjøretøyer fører til nedfall av

forurensende stoffer ved trafikkerte veger. 	 Bly

er pga. 	 sin giftighet det viktigste av de stof-

fene som dermed blir tilført jord og blir tatt opp

i plantene.

Nedfall av støv langs E6 ved Jessheim i

Akershus er målt i perioden oktober 1980 til de-

sember 1982 1 . Middelverdier for ulike komponenter

i støvet, gitt pr. 30 døgn og kvadratmeter, er

vist i tabell 13.1. Trafikkbelastningen var

8 000-9 000 motorkjøretøyer pr. døgn.

De enkelte målte verdiene varierer imidler-

tid sterkt, avhengig av klimatiske forhold, nedbør

osv. Bruk av piggdekk gjør at støvnedfallet blir

større om vinteren enn om sommeren.

Blyinnholdet i gress i ulike avstander fra

veg er målt på ulike steder i Norge 2 . Figur 13.4

viser blyinnholdet målt ved riksvei 7 i Halling-

dal. Ppm ( "parts per million") angir million-

deler bly av tørrstoff i gress (mg bly pr. kg

tørrstoff). Gjennomsnittlig trafikkbelastning pr.

døgn var 2 200 motorkjøretøyer i 1978.

Utslipp av bly fra biltrafikk i Norge ble

redusert med 10 prosent i løpet av perioden 1970-

1980 3 . Det er imidlertid ikke påvist noen nedgang

i blyinnholdet i gress fra 1973-1978/79.
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Tabell 13.1. Middelverdier for komponenter i
støvnedfall i ulike avstander fra
E6 ved Jessheim. Oktober 1980 -
november 1982 	 Average values for
components in dust fall-out at dif-
ferent distances from the European
Highway 6 at Jessheim. October
1980 - November 1982

Avstander
Komponenter Måleenhet Distances
Components Measure unit

6m 1 	20m1 100m 2

mg/30 døgn x m 2

mg/30 days x m 2 	16,1	 1,8 	 1,1

mg/30 døgn x m 2 2 768,1 82,8 	 36,3

mg/30 døgn x m 2 	2,3	 0,2 	 0,6

Sink Zinc mg/30 døgn x m 2	10,1	 2,6 	 1,6

Tørrstoff 	 g/30 døgn x m 2
Dry matter 	 152,9 	 3,6 	 1,5

1 9 måleperioder. 2 6 måleperioder.
1 9 measuring periods. 2 6 measuring periods.

K i 1 d e: Norsk institutt for vannforskning,
1983.
Source: Norwegian Institute of Water Research,
1983.

FIGUR 13.4 BLYINNHOLD I GRESSPRØVER I ULIK AVSTAND
FRA RIKSVEI 7 I HALLINGDAL. 1973, 1978 OG '979

CONCENTRATION OF LEAD IN GRAS SAMPLES AT
DIFFERENT DISTANCES FROM THE STATE HIGH-
WAY? IN HALLINGDAL. 1973, 1978 AND 1979

Bly
Lead

Kalsium
Calsium

Kobber
Copper

K ilde : Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd, 1981.
Source: The Agricultural Research Council of Norway, 1981.

Det blir frarådet å dyrke grønnsaker ved

trafikkbelastede vegere. Bruk av korn-produkter

kan også gi et betydelig bidrag til blybelastning

i kosten. Verdens Helseorganisasjon (WHO) ope-

rerer imidlertid med et akseptabelt inntak pr.

uke på 3 mg bly pr. voksen person. Beregninger

viser at gjennomsnittsinntaket i den norske

befolkning ligger på ca. 1/4 av detter.

13.1.3. Bergverk og industri 

Jordprøver og vegetasjon fra steder med

tidligere gruvedrift samt jordprøver tatt inntil

nedlagte smeltehytter (ovner som blir benyttet

til smelting av metaller) viser store forurens-

ninger av tungmetaller 2 . Utslipp fra industrien

kan også øke innholdet av tungmetaller i jord.

Forurensning fra industri i Odda er under-

søkt i perioden 1971 - 1972 2 . 	 I området i nær-

heten av industribedriftene ligger innholdet av

1 Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd
1981.
2 Norges Landbrukshøgskole, Statens Jordunder-
søkelse 1983.

giftige stoffer som bly, kadmium, kvikksølv og

delvis kobber i jord langt over de naturlige ver-

diene i området. Analysen tyder også på forurens-

ning av selen og arsen fra industribedriftene.

Størsteparten av tungmetallene finnes i det

øverste jordlaget i 0-3 centimeter dybde. Mengden

av forurensningsstoffer avtar forholdsvis raskt

med økende avstand fra industribedriftene.

13.2 LANGTRANSPORT AV FORURENSNINGER  I
ATMOSFÆREN

13.2.1. Sur nedbør 

Tilførsel av svovel til Norge er omhandlet: i

kapittel 18. Figur 13.5 viser våtavsetning av

sulfat i Norge i 1976. Tørravsetningen er vanske-

lig å beregne. Den kan utgjøre opp til 30 prosent

av nedfallet i nedbørfattige områder.
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FIGUR 13.5 ÅRLIG NEDFALL AV SULFAT I NEDBØR 1976.
GRAM PR. M2 ANNUAL WET DEPOSITION OF SUL-
PHATE IN PRECIPITATION 1976, GRAM PER M2

K i I (I e : Norsk institutt for luftforskning, 1979
Source : Norwegian Institute for Air Research, 1979

13..2. Tungmetaller/sporelementer - analyse av 

jord/humus og mose 

Omfanget av nedfall av tungmetaller og andre

forurensninger kan studeres ved analyse av mose,

lav og humussjiktet av udyrket jord. Mose og lav

tar i stor grad opp næring fra atmosfæren. Mange

tungmetaller bindes sterkt til mose. Innholdet av

tungmetaller/sporstoffer i mose avhenger av ned-

fal'et de siste få årene. Konsentrasjonen av de

samme stoffene i humussjiktet kan si noe om rela-

tivis nedfall i et større tidsperspektiv.

1 Alen og Steinnes, 1979, Rambæk og Steinnes,
1980.

Resultatene fra jord- og moseprøver som ble

tatt på 500 lokaliteter i Norge, viser at konsen-

trasjonen av en rekke tungmetaller og sporstoffer

er langt større i den sørligste delen av Norge enn

i de mer nordlige strøk. Verdiene er gjennom-

gående høyere i områder ved kysten enn inne i

landet hvor nedbøren er liten. Prøvene ble tatt i

en viss avstand fra veger, tettsteder, industri

osv., for å unngå å få med lokale utslipps.

Figurene 13.6 og 13.7 viser konsentrasjonen

av bly i humussjiktet og i mose. Bildet er

omtrent det samme som for nedfall av svovel, som

FIGUR 13.6 KONSENTRASJON (ppm) AV BLY I HUMUSSJIKTET
AV UDYRKET JORD. 1977 CONCENTRATION (ppm)
OF LEAD IN UNCULTIVATED SURFACE SOIL. 1977

10

20

1 0

K i lde : Allen og Steinnes, 1979
Source : Allen and Steinnes, 1979
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vist i figur 13.5. 	 Dette tyder på at monsteret

for utslipp til atmosfæren, spredning og avsetning

er det samme for bly og svovel.

Bly, kadmium, arsen og antimon fordamper

lett ved hye temperaturer og bindes til små par-

tikler som kan fraktes over store avstander i

atmosfæren. Nedfallet av disse stoffene i Norge

er dominert av langtransporterte partikler og

varierer med en faktor på 10 eller mer mellom

regionene.

Kobber og sink har ikke så lett for å For-

dampe. Provene av mose viser små regionale varia-

sjoner siden nedfallet inneholder lite langtrdns-

porterte partikler. Store variasjoner synes

imidlertid å ha oppstått i forbindelse med mer

lokale, industrielle aktiviteter. Figur .3.8

viser konsentrasjon av kobber i moseprovene.

FIGUR 13.7 KONSENTRASJON (ppm) AV BLY I ETASJEMOSE.
1977 CONCENTRATION (ppm) OF LEAD IN MOSS.
1977

FIGUR 13.8 KONSENTRASJON (ppm) AV KOPPER I ETA:îJE-
MOSE. 1977 CONCENTRATION (ppm) OF COP,'ER
IN MOSS. 1977

K ilde : Rambæk og Steinnes, 1980. 	 K ilde : Rambæk og Steinnes, 1980
Source : Rambæk and Steinnes, 1980. 	 Source : Rambæk and Steinnes, 1980
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Analyse av nedb$r 

Nedfall av sporstoffer blir også studert

direkte. Programmet for overvåkning av langtrans-

portert luft og nedbor omfatter bl.a. fire måle-

stasjoner (vist i figur 13.9), hvor det blir fore-

tatt ukentlig innsamling av nedbOrsprbver for

analyse av innhold av sink, kadmium og bly. Måle-

resultatene for 1976-1981 er vist i figur 13.10.

FIGUR 13.9 MÅLESTASJONER FOR LANGTRANSPORTERTE LUFT-
FORURENSNINGER SAMPLING STATIONS FOR LONG
RANGE TRANSPORT OF AIR POLLUTANTS

K i d e : Hanssen, Rambæk, Sembog Steinnes, 1982
Sour °e : Hanssen, Rambæk, Semb and Steinnes, 1982

Stasjonene Birkenes, Narbuvoll og Jergul

viser avtakende konsentrasjoner av sink og bly fra

1976. Endringer for bly har sammenheng med de

senere års restriksjoner i Europa for blyinnholdet

i bensin.

FIGUR 13.10 MIDDELKONSENTRASJONER AV BLY, KADMIUM
OG SINK I NEDB0R.1976-1981 11 AVERAGE CON-
CENTRATIONS OF LEAD, CADMIUM AND ZINC
IN PRECIPITATION. 1976-1981 1 )

K i I d e: Statens forurensningstilsyn,1982.
Source : The Norwegian State Pollution Control Authority, 1982.
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14. Støy
14.1 STØY SOM FORURENSNINGSPROBLEM

Det finnes lite tallmateriale som direkte

kan belyse utviklingen av støyproblemet, men det

kan slås fast at det særlig er den økende bruken

av tekniske hjelpemidler som har ført til at flere

mennesker blir utsatt for lydformer og lydnivåer

som må karakteriseres som støy. Den sterke øk-

ningen i biltrafikken har vært en vesentlig kilde

til økt støy, men også støy fra flytrafikk og fra

faste kilder innen industri- og anleggsvirksomhet

berører mange mennesker. Konsentrasjonen av be-

folkningen i tettbygde strøk fører også til at

flere mennesker oppholder seg i stk/belastede

miljøer.

Støy er utstråling av energi, og har dermed

i utgangspunktet visse likhetstrekk med utstråling

av varme og radioaktivitet, selv om virkningene er

andre. Støy har imidlertid det til felles med

andre forurensende utslipp at den oppstår som et

biprodukt av aktiviteter i samfunnet og slippes ut

og påvirker fellesgodene (bl.a. stillhet, luft).

Virkningene av støy på menneskers helse og

trivsel avhenger av individuelle og situasjons-

bestemte forhold. Kunnskapene om virkningene av

ulike støyformer og støynivåer er ikke fullsten-

dige, men man er i stand til å fastlegge visse

grenseverdier for direkte helseskadelig støy.

Støy har visse særtrekk i forhold til andre

typer forurensende utslipp:

- Støy begrenses til støykildens nære om-
givelser og vil alltid være et lokalt
avgrenset problem.

- Støy akkumuleres ikke i naturen. Den
slutter når støykildens aktivitet opp-
hører. Virkningene kan imidlertid være
langsiktige når f.eks. dyrelivet i et
omrade er endret pga. støy.

Virkningene av støy er i hovedsak:

- Hørselskader (som det i praksis normalt
bare er risiko for ved høye støybelast-
ninger som forekommer på arbeidsplassen).

- Samtaleforstyrrelser (forstyrrelse av
telefon, radio/TV-lytting, vanlig sam-
tale etc.).

- Fysiologiske endringer, sykdom.

- SØvnforstyrrelser (forsinket innsovning,
vekking, endret søvndybde).

- Forstyrrelse av velbefinnende (opplevel-
sen av å bli forstyrret og irritert av
s t yen) .

- Forstyrrelse av arbeid (økt tretthet,
vanskelig å konsentrere seg).

14.2 MÅLING AV STØY

Lydens nivå, frekvenssammensetning og varig-

het er viktige faktorer når ulempene ved støy skal

måles og vurderes.

Den enkleste lyden er en rein tone som kan

beskrives ved styrke og tonehøyde.

Lydstyrken eller lydtrykknivået angis i

desibel, forkortet dB. Skalaen for desibel er

fastlagt slik at 0 omtrent svarer til det laveste

lydnivå øret kan oppfatte. Skalaen er av prak-

tiske grunner laget logaritmisk. Dette vil f.eks.

si at mens 10 dB representerer 10 ganger mer ener-

gi enn 0 dB, så representerer 20 dB 100 ganger mer

energi enn 0 dB. En økning i lydnivået (bak-

grunnsnivået) på om lag 10 dB vil imidlertid opp-

fattes subjektivt som en fordobling av lyden,

uansett hvor på skalaen økningen skjer.

For å illustrere virkningen av ulike lyd-

nivåer kan det nevnes at det er vanskelig å opp-

fatte tale med vanlig stemmehøyde i større avstand

enn ca. 2 meter, når lydnivået er om lag 60 dB.

Lydnivåer på over 130 dB kan gi fysisk smerte,

selv med kort varighet.

Menneskets høreorganer oppfatter lyd med

meget høy tonehøyde relativt dårlig. Tonehøyden

blir angitt ved lydens frekvens målt i hertz,

forkortet Hz. For å måle lyden på en måte som
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sva^er mer til ørets oppfatning av lyden, brukes

det filtre i lydnivåmålere. Det mest vanlige

lydfilteret betegnes ved A. Dette filteret demper

virkningen av toner som øret oppfatter dårligst.

Lydnivået målt med dette filteret betegnes desibel

A, forkortet dB(A).

Figur 14.1 viser eksempler på typiske støy -

niv;ier.

For støy som er kontinuerlig og som inne-

holder mange frekvenser uttrykker d6(A) det følte

støynivået tilfredsstillende. Støy med sterke

impulser i form av slag og smell og med varige

reintoner er imidlertid mer forstyrrende enn

dB(I)-verdien tilsier. Støy fra f.eks. anleggs-

FIGUR 14.1 EKSEMPLER PA TYPISKE STØYNIVÅER
EXAMPLES OF TYPICAL NOISE LEVELS

K ilje : Norsk forening mot støy, 1979.
Sour:e: The Norwegian Association against Noise, 1979.

virksomhet og skytebaner bør derfor ofte beskrives

mer utførlig enn bare ved hjelp av dB(A)-verdien.

Figur 14.2 viser sannsynligheten for å få

skadet hørsel som følge av daglig støybelastning

og antall år støybelastet. Figuren viser at

skadesannsynligheten ved støy belastning er størst

og øker mest de første årene. Ved en daglig støy-

belastning på f.eks. 115 dB(A) over de første 10

år, øker sannsynligheten for skadet hørsel med 70

prosent. De neste 10 årene øker skadesannsynlig-

heten med ca. 15 prosent ved samme støybelast-

ning.

Lydnivået vil oftest variere sterkt over en

gitt tidsperiode. 	 Dette gjelder f.eks. støy fra

bil- og flytrafikk. 	 For å beskrive den totale

støybelastningen i en tidsperiode ved hjelp av et

enkelt tall, har en definert det såkalte ekviva-

lentnivået, også kalt det energiekvivalente kon-

tinuerlige nivå. Ekvivalentnivået er middel-

verdien av den lydenergien som støykildene sender

ut i løpet av en bestemt tidsperiode, f.eks. en

dag eller et døgn. I tillegg til ekvivalentnivået

angis ofte lydens maksimalnivå i samme periode, da

denne er vesentlig for å beskrive plagene ved

støy. Et høyt maksimalnivå om natten vil f.eks.

virke sterkt forstyrrende på søvnen.

FIGUR 14.2 SANNSYNLIGHETEN FOR Å FÅ SKADET HØRSEL
SOM EN FUNKSJON AV DAGLIG STØYBELASTNING
OG ANTALL ÅR STØYBELASTET. PROSENT
PROBABILITY FOR DAMAGED HEARING AS A
FUNCTION OF DAILY NOISE STRAIN AND YEARS
OF EXPOSURE. PER CENT

K i I d e: Norsk forening mot støy
Source : The Norwegian Association against Noise
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For flystøy, som bl.a. kjennetegnes ved

stort innslag av høye toner og med sterkt varie-

rende lydstyrke, er det tatt i bruk flere måle-

metoder. I Norge er hittil CNR-metoden benyttet

(CNR: Composite Noise Rating). Metoden tar hensyn

til antall flybevegelser og til det maksimale

støynivået målt i PNdB ("Perceived noise level ").

Det er imidlertid i Norge foreslått å benytte

måleenheten MFN (maksimum flystøynivå) og EFN

(ekvivalent flystøynivå).

Ut fra visse antakelser og tilnærmelser er

det mulig å foreta omregninger mellom EFN og CNR.

Et ekvivalentnivå på 60 dB(A) svarer f.eks. til

omtrent 100 CNR.

FIGUR 14.3 PERSONER UTSATT FOR STØY FRA ULIKE KIL-
DER. MAKSIMALNIVÅ. 1975 PERSONS EXPOSED
TO NOISE FROM DIFFERENT SOURCES. MAXI-
MUM LEVEL. 1975

1. Ekstern industristøy External noise from manufacturing.
2. Jernbane Railway.
3. Bygg og anlegg Construction work.
4. Fly Air plane.
5. Veitrafikk Road traffic.

Kilde: K. Rimberg m.fl., 1975
Source K. Rimberg a. o., 1975

14.3 BEREGNINGER AV STØYBELASTNING

Basert på enkelte støymålinger og visse

forutsetninger og anslag er det foretatt bereg-

ninger over antall personer utsatt for forskjel-

lige støynivåer fra ulike kilders.

Resultatene er sammenfattet i figurene 14.3

og 14.4. Tallene er beheftet med en betydelig

usikkerhet, særlig for lavere lydnivåer, men de

gir en grov oversikt over belastningen fra ulike

kilder.

Støynivået er regnet utendørs. Det er

vanlig å regne med at støynivået vil reduseres med

om lag 25 dB(A) innendørs når vinduene er lukket,

og om lag 10 dB(A) når vinduene er åpne.

Kurven for vegtrafikk faller relativt

hurtig. Denne antyder at det er relativt mange

personer belastet med omtrentlig samme lydnivå.

Mens om lag 500 000 personer er utsatt for uten-

dørs ekvivalentverdier høyere enn 60 dB(A) rar dat

FIGUR 14.4 PERSONER UTSATT FOR STØY FRA ULIKE KILDEIR.
EKVIVALENT NIVÅ. 1975 PERSONS EXPOSED ; -0
NOISE FROM DIFFERENT SOURCES. EQUI VALEIIT
LEVEL. 1975

1. Ekstern industristøy External noise from manufacturing.
2. Jernbane Railway.
3. Bygg og anlegg Construction work.
4. Fly Air plane.
5. Veitrafikk Road traffic.

Kilde: K. Rimberg m.fl., 1975
Source : K. Rimberg a. o., 1975

1 Rimberg mfl., 1975.
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f.eks. få som belastes av nivåer høy ere enn 75

dB(F). 	 Ekvivalentkurvene for anleggsstøy og fly-

støy er slakere. 	 Relativt få personer er da ut-

satt for de høyeste støyverdiene, mens det store

flertall er utsatt for relativt lave verdier

(figur 14.4). Når det gjelder flystøy bør det

imiclertid understrekes at selve belastningsnivået

over et visst støynivå er svært høyt.

Det er grunn til å anta at støykildenes for -

skj , ?llige form - tilnærmet punktmessig for

anleggsstøy og flystøy og lineær utbredelse av

vegtrafikkstøy - er en årsak til ulik fordeling av

bel«stningen.

De høyeste maksimalnivåene finner en for

flystøy, men det er først ved nivåer over 95 dB(A)

at flystøy er den dominerende kilden. For de

aller fleste støyutsatte vil vegtrafikk også være

kilden for de høyeste støytoppene.

14.4 OPPLEVD STØY

Støy defineres som uønsket lyd. Følelsen av

stør som problem kan dermed avhenge av personlige

oppfatninger og forhold i situasjonen. Et lydnivå

på 110 dB i et danselokale eller på en motorcross -

ban ,2 oppfattes gjerne ikke som noe negativt av de

som frivillig er til stede. 	 En annen sak er at

lydnivået likevel kan føre til skade på bl.a.

hørselsorganer.

Figur 14.5 er basert på opplysninger fra

Levekårsundersøkelsen 1980 der personene ble spurt

om hvilke støykilder de var utsatt for i boligen.

Støy fra trafikk er oppgitt som viktigste enkelt-

kilde for (plagsom) støy og dette er sannsynligvis

vesentlig støy fra biltrafikk. Figuren viser at

14 prosent av personene var utsatt for trafikkstøy

i 1980.

Støyproblemet varierer mellom ulike typer av

områder. I figur 14.6 er det vist hvor stor andel

som var utsatt for støy i boligen i ulike typer av

bostedsstrøk. Ikke uventet er andelen størst i

Oslo, fulgt av de større tettstedene.

Figur 14.7 viser andel sysselsatte utsatt

for støy i arbeidet i prosent av alle sysselsatte

1980 1 . Totalt var 30,1 prosent utsatt for støy.

Det er imidlertid store yrkesmessige variasjoner.

Yrkesgruppen jordbruks-, skogbruks-, fiskearbeid

og industri-, bygge- og anleggsarbeid, samt gruve-

drift var den mest utsatte, hvor 56,1 prosent

oppga at de var utsatt for støy i arbeidet.

FIGUR 14.6 ANDEL PERSONER UTSATT FOR STØY I BOLIGEN
ETTER BOSTEDSSTRØK. 1980 PERCENTAGE OF
PERSONS EXPOSED TO NOISE IN THEIR DWELLINGS
IN DIFFERENT TYPES OF AREAS. 1980

FIGUR 14.5 ANDEL PERSONER (16-79 ÅR) UTSATT FOR ULIKE
TYPER STØY I BOLIGEN. PROSENT. 1980 PERCEN-
TAGE OF PERSONS (16-79 YEARS) USUALLY
BOTHERED BY DIFFERENT TYPES OF NOISE IN
THEIR DWELLINGS. 1980

Stoykilde Source
of poise 

2 	 4 	 6 	 8 	 10 	 12 	 14                       

NE boleilighet mv.
Ne ighbourdwellings
ete.                      

GEte/vei Road

Tog Railways

F l I Air planes                                                             

In ustri /an legg
M. mufacturing/
Cc nstruction                                   

K i I d e: Levekårsundersøkelsen, 1980
Source : Survey of Level of Living, 1980

K i Ide : Levekårsundersøkelsen, 1980.
Source: Survey of Level of Living, 1980.

1 Levekårsundersøkelsen 1980. 
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FIGUR 14.7 SYSSELSATTE (16-79 ÅR) UTSATT FOR STØY I AR-
BEIDET I PROSENT AV ALLE SYSSELSATTE. 1980.
EMPLOYEES (16-79 YEARS) EXPOSED TO NOISE AT
WORK ASA PERCENTAGE OF ALL OCCUPATIONAL
GROUPS. 1980.

1)Professional, techincal and related workers, managerial workers.
2) Clerical and sales workers, military personnel
3) Workers in transport and communication occupations, service, sport

and recreation workers.
4) Farmers, loggers, fishermen and craftsmen, production-process

workers, labourers, miners and related workers.

K i I d e: Levekårsundersøkelsen, 1980.
Source: Survey of Level of Living, 1980.

14.5 FLYSTØY

FlystOy utgjØr en alvorlig milj,hbelastning.

Bare et fåtall av de mennesker som er utsatt for

flystOy vil imidlertid få direkte helseskader av

plagene.

For å vurdere stbynivået rundt flyplasser

blir arealene ofte gruppert i stØysoner. StOy-

sonene blir angitt i CNR-verdier (se under punkt

14.2 over). Med 100 CNR-sonen forstås det arealet

som er omsluttet av 100 CNR-kurven.

Ca. 70 000 mennesker er plaget av flystOy

innenfor CNR-sonen i Norge. Dette tallet er

lavere enn andelen personer som har oppgitt at de

er plaget av flystOy i boligen i figur 14.5 -

Akustisk laboratorium, ELAB, 1982.
2 NOU 1980:17.

pga. at Levekårsundersjkelsen omfatter mennesker

bosatt også utenfor 100 CNR-sonen. Tallet på

70 000 er beregnet på grunnlag av 410 000 årlige

landinger og avganger i 1975 og et passasjerantall

på 5,8 millioner'. En regner med at tallet på

mennesker utsatt for flystOy ikke har forandret

seg mye, idet Okt flytrafikk de siste årene er

kompensert med overgangen til mer stfdysvake fly.

StOynivået innenfor stbysonene blir ofte

illustrert i forhold til klageomfanget hos publi-

kum:

- StØysone 1 (CNR mindre enn hundre): Ingen
eller få klager kan ventes. StOyen kan
leilighetsvis forstyrre enkeltaktiviteter
i boligområder.

- StOysone 2 (CNR mellom 100 og 115):
Enkeltklager er mulig og kan være kraf-
tige. Organiserte gruppeaksjoner kan
forekomme.

- Stdysone 3 (CNR stirre enn 115): Gjen-
tatte, kraftige enkeltklager er sannsyn-
lig. Organiserte gruppeaksjoner må
ventes.

Den fbrste samlede stOybegrensningsplan for

flyplasser i Norge ble utarbeidd for Fornebu

Lufthavn ved Oslo. 2 Figur 14.8 viser stbykurver

for 100 CNR på Fornebu.

Figuren viser målt stbynivå i 1978 og

beregnet nivå ved en gitt passasjer-Økning i 1985

og 1995. Figuren viser at st>hybelastningen er

ventet å avta, til tross for bkning i antall

passasjerer. Dette har sammenheng med stbybe-

grensningsplanen, hvor det blir foreslått utvilet

nattforbud, overfØring av trafikk til Gardermoen,

overgang til stOysvake fly, nye inn- og utflyv-

ningstraseer, isolering av boliger osv.

Tabell 14.1 viser arealet av 100 CNR-sonen

for Fornebu og omtrentlig antall personer bosatt i

sonen i 1978 og beregnet antall for 1985 og 1995.

Tabell 14.1. Areal og antall personer innenfor
100 CNR-sonen ved Fornebu lufthavn.
1978, 1985 og 1995 	 Area and number
of persons within the 100 CNR-zone
of Fornebu airport. 1978, 1985
and 1995

Ar
Year

Antall personer 	 Areal av
i sonen 	 sonen, km 2

Number of persons 	 Area of the
within the zone 	 zone, km 2

1978  	 30 000 	 51

1985  	 15 500 	 34

1995  	 4 000 	 18

K i 1 d e: Source: NOU 1980:17.
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FIGL R 14.8 OSLO LUFTHAVN —FORNEBU. STØYKURVE FOR
1978 OG ANTATTE KURVER FOR 1985 OG 1995 1 ).
100 CNR. OSLO AIRPORT—FORNEBU. NOISE DA-
GRAMS FOR 1978, 1985 1) AND 1995 1). 100 CNR.

1) Basert på de samme prosedyrer og bestemmelser som i 1978.
1) Based on regulations in 1978.

K i l d e: Source: NOU 1980 :17.

14.6 VEGTRAFIKKSTØY

Trafikk på gater og veger er den klart domi-

nereide kilde til stby (se figur 14.5). Det blir

antatt at denne type stby ikke fl6rer til direkte

hbrs,lskader, men at den forstyrrer stivn og forår-

sake , fysiske og psykiske stressvirkninger.

Tabell 14.2 viser veiledende stbygrenser for

vegt ,afikk i Norge til bruk ved arealplanlegging.

Tabellen viser at et stbynivå over 55-60 dB(A)

(ekvivalentnivå ute) for boliger ikke bbr fore-

komm? (ekvivalentnivå er forklart i punkt 14.3).

Tabell 14.2. Veiledende st$ygrenser for veg-
trafikk. dB(A) 	 Recommended
limits for traffic noise. dB(A)

Maksimalt
Ekvivalent stØynivå,
stbynivå, natt
dØgn 	 (22 - 06)
Equivalent Maximum,
noise 	 night
level, 	 (22 - 06
24 hours 	 hours)

I. INNENDØRSFORHOLD
INDOOR

a) Beregnet utenfor
fasade 	 Estimated
outside frontage

Boliger 	 Dwellings 	 55-60 dBA 	 70-80 dBA

Helseinstitusjoner
Health institutions 	 50-55 dBA 	 65-75 dBA

Skoler, barnehager
Schools, kindergar-
tens  	 50-55 dBA

b) Beregnet innendbrs
(lukkede vinduer)
Estimated indoor
(shut windows) 

Boliger 	 Dwellings 	 30-35 dBA 	 45-55 dBA

Helseinstitusjoner
Health institutions 	 25-35 dBA 	 40-50 dBA

Skoler, barnehager
Schools, kinder-
gartens 	  30-35 dBA

Arbeidslokaler m/be-
grenset bakgrunns -

stØy 	 Working pre-
mises, limited
background noise 	  40-45 dBA

II. UTENDØRSFORHOLD
OUTDOOR

Bolignære oppholdsom-
råder (inklusive
verandaer) Residential 55-60 dBA

Helseinstitusjoner
Health institutions 	 50-55 dBA

Skoler, barnehager
Schools, kindergartens 	 50-55 dBA

Områder for fritids-
bebyggelse 	 Areas
of second homes 	  50-55 dBA

K i 1 d e: Miljbverndepartementet, 1979.
Source: Ministry of Environment, 1979.
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Tabell 14.3 viser antall boliger utsatt for

støy langs riksvegene fordelt på fylker, 1980.

Totalt er nærmere 100 000 boliger utsatt for støy-

nivåer over 60 dB(A) ekvivalentnivå. Med gjennom-

snittlig 2,7 personer bosatt pr. boligl, ville

dette tilsvare at ca. 270 000 personer (langs

riksvegene) var utsatt for støynivåer som ligger

over Miljøverndepartementets 	 retningslinjer i

1980. 	 Dette tilsvarer omtrent halvparten av de

som har oppgitt at de er utsatt for trafikkstøy i

boligen i figur 14.5

For å redusere støyproblemet ble det bevil-

get 102,5 millioner kroner (1981-priser) til støy-

reduserende tiltak langs eksisterende riksveger i

perioden 1978 - 1982 2 . De tiltak som ble brukt

var hovedsakelig oppsetting av støyskjermer og

fasadeisolering av boliger i de mest støyutsatte

områdene. Det er anslått at disse tiltakene har

bedret støysituasjonen for vel 20 000 personer.

Innsatsen langs riksvegene fortsetter omtrent i

samme omfang i perioden 1982 - 1985.

Tabell 14.3. Antall støyutsatte boliger ved riksveger (ekvivalentnivå ute) og kostnader til
reduserende tiltak. 1978 - 1981. Fylke 	 Number of dwellings exposed to noise from
highways (equivalent level outdoor) and costs of relief actions. 1978 - 1981. County

Fylke
County

I alt mer
enn 60
Total, more
than 60

Kostnader
Mer enn 70 	 til tiltak

60-64 	 65-69 	 More than 70 	 Costs of re-
lief actions 

Million
dB(A) 	 kroner  

I alt 	 Total 	 98 690 44 420 	 31 360 	 22 910 1 878,5

Østfold 	 6 730 3 070 	 2 580 	 1 080 95,5

Akershus 	 5 900 3 030 	 2 320 	 550 137,0

Oslo 	 20 000 5 000 	 5 000 	 10 000 250,0

Hedmark 	 3 440 2 160 	 1 090 	 190 83,5

Oppland 	 3 900 2 400 	 1 310 	 190 87,0

Buskerud 	 4 580 2 570 	 1 300 	 710 107,0

Vestfold 	 4 520 2 190 	 1 660 	 670 106,5

Telemark 	 4 450 2 040 	 1 590 	 820 107,0

Aust-Agder 	 1 590 860 	 680 	 50 21,5

Vest-Agder 	 3 210 1 690 	 1 030 	 490 76,5

Rogaland 	 4 090 1 850 	 1 580 	 660 108,0

Hordaland 	 11 	 170 3 700 	 3 700 	 3 770 192,5

Sogn og Fjordane 	 1 430 830 	 560 	 40 25,0

Møre og Romsdal 	 2 950 1 570 	 1 270 	 110 97,C

Sør-Trøndelag 	 9 010 3 640 	 2 660 	 2 710 138,5

Nord-Trøndelag 	 4 360 2 600 	 1 160 	 600 96,5

Nordland 	 3 800 2 600 	 1 100 	 100 80,5

Troms 	 2 540 2 020 	 370 	 150 49,5

Finnmark 	 1 020 600 	 400 	 20 19,5

K 	 i 	 1 	 d e: 	 St.meld. 	 nr. 80 (1980 - 	 1981). Source: White paper number 80 (1980 - 1981).

Folke- og boligtelling, 1980.
2 Samferdselsdepartementet.
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15. Spaltningsm teriale
15.1 RADIOAKTIV STRÅLING

Radioaktive stoffer spaltes og sender ut

radioaktiv stråling. Mennesket utsettes for strå-

ling fra radioaktive stoffer både utenfor og inne

i kroppen. Den ytre strålingen kommer fra ver-

densrommet og fra radioaktive stoffer i bakken,

bygninger, luft mv. Den indre strålingen skyldes

radioaktive stoffer son kornsier inn i kroppen i mat

og drikke eller er i den luften vi puster inn

(f.eks. radon).

Det er vanlig å skille mellort naturlig strå-

ling og stråling som skyldes menneskelig aktivi-

tet, slik som røntgenfotografering og radioaktivt

nedfall fra kjernefysiske prøvesprengninger.

Strålebelastning måles i rem/år (doserate),

som uttrykker virkningen av absorbert strålings-

energi pr. kg kroppsvekt. Faren for kreft og

skader på arvestoffet har bl.a. ført til at man

har fastsatt internasjonale grenseverdier for hvor

mye stråling som kan aksepteres ) . Disse omfatter

all stråling unntatt naturlig stråling og medi-

sinsk stråling til pasienter. Grenseverdiene for

stråling er 5 revi pr. år (helkroppshestråling) for

personer som er spesielt utsatt for stråling i

forbindelse ured yrket og 500 millirem pr. år for

resten av befolkningen. En korttidsstråling på

500 ren er dødelig.

Figur 15.1 viser hvor rye stråling ran gjen-

nomsnittlig ble utsatt for fra ulike strålekilder

i Norge i 1979. Samlet strålebelastning er 400-

600 millirem pr. år. 80-85 prosent av strålingen

skyldes naturlige kilder (særlig spaltningsproduk-

ter fra radon) , mens 15-20 prosent skyldes medi-

sinsk diagnose. Radioaktivt nedfall er den eneste

strålekilden i figur 15.1 som kommer inn under den

internasjonale faregrensen på 500 millirem pr. år.

Strålebelastningen fra radioaktivt nedfall var

1 International Commission on Radiological Protec-
tion, 1977.
2 Institutt for Strålehygiene, 1979.

bare 3 millirem pr. år i 1979. Den har imidlertid

vært langt større tidligere, særlig i perioden

1962-65 (jfr. avsnitt 15.3.2) . Det er beregne': at

160-250 mennesker i Norge kan få kreft hvert år

pga. radioaktiv stråling 2 . Denne kreftfaren skyl-

des hovedsakelig naturlig stråling og medisinsk

diagnose. Beregningen forutsetter at faren for

kreft øker og minker i takt med strålenelast-

ningen.

FIGUR 15.1 STRÅLEBELASTNING PR. INNBYGGER I NOEGE.
1979. STRÅLEKILDER RADIATION LOAD PER IN-
HABITANT IN NORWAY. 1979.RADIATION SOURCES

1) Se tekst.
1) See text.

Kilde: Institutt for strålehygiene, 1979 og 1981.
Source : National Institute of Radiation Hygiene, 1979 and 1981.
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Strålebelastningen fra spaltningsprodukter

av radon vil kunne øke pga. redusert utlufting i

hus og økende bruk av betong og andre bygningsma-

terialer ned høyt innhold av radium (jfr. avsnitt

15.2).

Radioaktivt nedfall fra kjernefysiske prøve-

sprengninger utgjør i dag en svært liten del av

strilebelastningen. Prøvesprengningene i begyn-

nel;en av 60-årene viste imidlertid at radioaktive

stoffer fra slike sprengninger blir spredd over

hele jordkloden og øker strålingen til planter,

dyr og mennesker.

Dette kapitlet omhandler de viktigste kil-

dene til radioaktiv stråling til mennesker.

15.2 NATURLIG STRÅLING

15.2.1. Ytre stråling 

Mennesket utsettes for stråling fra verdens-

rommet. Denne strålingen kalles kosmisk stråling

og består hovedsakelig av kjernepartikler med

svært høy energi. Den kosmiske strålingen øker

ned økende høyde over havet. Størsteparten av
norske innbyggere utsettes for en kosmisk stråle-

bel astni ng på 32-40 millirem pr. årl.

Resten av den ytre strålingen skyldes hoved-

sakelig kalium-40, radium-225 og thorium-232 i

berggrunn, jord og bygningsmaterialer. Kalium,

radium og thorium er grunnstoffer og kan ha atomer

med forskjellig masse. Den radioaktive formen av

kalium har 40 like store partikler i atomkjernen,

radium 226 og thorium 232. Konsentrasjonen av

disse radioaktive stoffene i betong er målt i alle

distrikter utenom Troms og Finnmark. De høyeste

konsentrasjonene er funnet for Rogaland og de

laveste for Sør-Trøndelag'.

Konsentrasjonen av radioaktive stoffer i

berggrunnen er omtrent den sanne som for betong.

I Fens-feltet i Telemark er det målt thorium-kon-

sentrasjoner som er 50 ganger høyere enn lands-

gjegnonisni ttetl .

Bruk av bygningsmaterialer har betydning for

hvor mye stråling man blir utsatt for innendørs.

Den radioaktive strålingen fra tre er svært liten

i forhold
 

til strålingen fra betong, murstein,

leca o.l.
 Strålingen fra bygningsmaterialer

forårsaker
 

at mengden ytre stråling er større i

områder med mange bygninger samlet på ett sted enn

i spredtbygde strøk. Man blir gjennomsnittlig ut-

satt for 20 prosent mer ytre stråling (ekskl.

kosmisk stråling) i byer enn på landsbygda'.

Figur 15.2 viser hvor mye ytre stråling,

eksklusive kosmisk stråling, man utsettes for i

ulike deler av landet. Strålebelastningen er

minst i Sør-Trøndelag, hvor konsentrasjonene av

radioaktive stoffer i berggrunn og betong er

lavest. Den er klart høyest i Oslo, som har

tettbebyggelse.

FIGUR 15.2 YTRE STRALEBELASTNING 1 ) PR. INNBYGGER.
1979. DISTRIKTER EXTERNAL RADIATION DOSE 1)
PER INHABITANT, 1979. DISTRICTS

rrry e

1) Ekskl. kosmisk stråling 1) Excl. cosmic radiation.
2) Se tekst i 15.1 21 See text.

Kilde: Institutt for strålehygiene, 1979.1 
Institutt for Strålehygiene. 	 Source : National Institute of Radiation Hygiene, 1979.
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15.2.2. Indre stråling 

Den radioaktive gassen radon-222 dannes når

radium-226 i bygningsmaterialer og i grunnen spal-

tes ved utsending av stråling. Størst mengder

radon finnes i den luften vi puster inn innendørs.

Radon spaltes videre til andre radioaktive stoffer

som fester seg i lungene og sender ut stråling.

Mengden radon i innendørs luft er avhengig

av mengden radium-226 i bygningsmaterialer og i

grunnen (jfr. avsn. 15.2.1), bygningstype og ut-

lufting av bygningene.

Figur 15.3 viser konsentrasjonen av radon i

forskjellige bygningsmaterialer. 	 Konsentrasjonen

FIGUR 15.3 KONSENTRASJON AV RADON I NORSKE BOLIGER
FORDELT PÅ BYGNINGSMATERIALER. 1979 RA-
DON CONCENTRATION IN NORWEGIAN DWELL-

INGS AFTER BUILDING MATERIALS. 1979

1) Se tekst i 15.2.2.
1) See text.

K i I d e: Institutt for strålehygiene, 1979.
Source : National Institute of Radiation Hygiene, 1979.

måles i Curie (Ci), som er den mengden av et

radioaktivt stoff hvor 3,70x10 10 stråleutsendelser

skjer pr. sekund (p = pico (10 -12 ), n = nano

(10 -9 ), p = mikro (10 -6 ). Konsentrasjonen er

gjennomsnittlig størst i betongbygninger. Årsaken

til at strålingen er større i trehus enn i mur-

steinbygninger er bl.a. bedre utlufting i gamle

mursteinhus enn i nye, godt isolerte trehus.

Trehus har som regel bare to etasjer. Selve grun-

nen betyr derfor mer for innendørs konsentrasjon

av radioaktive stoffer i trehus enn for murstein-

og betongbygninger med flere etasjer.

Den indre strålingen fra radioaktive stoffer

i innendørs luft utgjør 200-400 millirem/år l . Det

1 Institutt for Strålehygiene, 1979.

meste skyldes spaltningsprodukter fra radon. I

tillegg kommer spaltningsprodukter fra thoron

(radon-220) som stammer fra thorium-232 (jfr.

avsn. 15.2.1).

Andre radioaktive stoffer, slik som kalium-

40 og polonium-210, bidrar med ca. 37 millirem pr.

år i mesteparten av landet (gjelder for ikke-

røkere) 1 . Tobakksplanten tar imidlertid opp polo-

nium-210, slik at røkere blir utsatt for en noe

høyere strålebelastning.

Mennesker med reinsdyrkjøtt som hoveddiett

(bl.a. samer) mottar 4 ganger så mye indre strå-

ling pr. år (ekskl. spaltningsprodukter fra radon

og thoron) som resten av befolkningen'. Dette

skyldes høyt innhold av polonium-210 i lav som

reinen spiser.

FIGUR 15.4 UTLØST ENERGI VED ATOMVÅPENPRØVER I AT—

MOSFÆ REN. 1945-1981 RELEASED ENERGY 3Y

NUCLEAR WEAPON TESTS IN THE ATMOSPHER, ,
1945-1981

1) Mt = megatonn (mega = 106 )
1) Mt = megatons (mega = 106) 1

Kilde: Universitetet i Oslo, kjemisk institutt, 1976.
Stockholm International Peace Research Institute, 1974-82.

Source : University of Oslo, Department of Chemistry, 1976.
Stockholm International Peace Research Institute, 1974-82.
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15.3 KUNSTIG STRÅLING

De menneskelagde strålekildene som betyr

mest for den gjennomsnittlige strålebelastningen i

Norge, er medisinsk diagnostikk og radioaktivt

nedfall fra kjernefysiske prøvesprengninger.

15.3.1. Medisinsk diagnostikk 

Strålebelastningen fra medisinsk diagnostikk

(røntgenfotografering) er undersøkt i en del in-

dustriland. Man antar at strålebelastningen i

Norge er omtrent som i disse landene, dvs. 50-100

millirem pr. årl.

15.3.2. Radioaktivt nedfall 

Hovedårsaken til radioaktivt nedfall over

hele verden, er prøvesprengninger med atomvåpen.

Norge er blant de områder som har fått mer nedfall

enn gjennomsnittet.

Det ble sprengt over 1 300 atombomber i

perioden 1945 - 1981 2 . Mengde og spredning av

radioaktivt nedfall er avhengig av sprengkraften i

bombene og hvor prøvene er foretatt. Eksplosjoner

i luft høyt over bakken gir større spredning enn

sprengninger ved overflaten. Underjordiske

sprengninger skal normalt ikke tilføre radioaktive

stoffer til atmosfæren (luftlaget som omgir jor-

den). Det har likevel lekket ut radioaktivitet

enkelte ganger 3 .

4/5 av sprengkraften fra kjernefysiske

prøvesprengninger er utløst i atmosfæren 4 . Det

ble sprengt mange store bomber i 1961-62. Figur

15.1 viser at 3/5 av energien fra de atmosfæriske

sprengningene ble utløst i denne perioden. Alle

prøver i atmosfæren i 1961-62 ble utført over

bak <en 3 .

I 1963 inngikk USA, Sovjet og Storbritannia

en avtale om stans av kjernefysiske prøvespreng-

ninger i atmosfæren, havet og verdensrommet

("Prøvestansavtalen"). Frankrike og Kina under-

skrev ikke avtalen og fortsatte med prøver i at-

mosfærens. Utløst energi ved atmosfæriske spreng-

ni n jer i perioden 1963 - 1981 er imidlertid liten

i forhold til perioden 1952 - 1962.

Mengden radioaktive nedfallsstoffer økte

sterkt som følge av prøvesprengningene i 1961-62.

' Institutt for Strålehygiene, 1979
2 Stockholm International Peace Research Institute
(SIRI), 1982.
3 Universitetet i Oslo, Kjemisk Institutt, 1976.

4 !,IPRI, 1974-82, Universitetet i Oslo, Kjemisk
Institutt, 1976.

Nedfal l smengden har imidlertid vært relativt lav

siden 1965. Figur 15.5 viser målesteder for ra-

dioaktivt nedfall og radioaktivitet i melk i

Norge.

Figur 15.6 viser mengden radioaktive ned-

fallsstoffer i luft i Lillestrøm. Senere tall

finnes ikke fordi målingene er avsluttet (dette

gjelder også figurene 15.10, 15.11, 15.12 og

15.13). Regional fordeling av nedfallsstoffer er

vist i figur 15.7 og figur 15.8. Nedfall på

bakken (figur 15.8) er avhengig av konsentrasjonen

av nedfallsstoffer i luft (figur 15.7) og av ned-

børmengden. Mye nedbør i Bergen og på Vestlandet

ellers har medført mer nedfall der enn i områder

med mindre nedbør.

FIGUR 15.5 MALESTEDER FOR RADIOAKTIVT NEDFALL OG
RADIOAKTIVITET I MELK SAMPLING SITES FOR
RADIO-ACTIVE FALL-OUT AND RADIO-ACTIVITY
IN MILK

Kilde: Forsvarets forskningsinstitutt, 1971 og 1975.

Source : Norwegian Defence Research Institute, 1971 and 1975.
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1)Seteksti 15.2.2. 1) See text.

Kilde: Forsvarets forskningsinstitutt.

Source : Norwegian Defence Research Institute.

FIGUR 15.7 RADIOAKTIVE NEDFALLSSTOFFER I LUFT VED 10
MÅLESTASJONER. GJENNOMSNITTSVERDIER. 1961-
1970 CONCENTRATION OF RADIO-ACTIVE FALL-
OUT MATERIALS IN THE AIR AT 10 SAMPLING
STATIONS. MEAN VALUES. 1961-1970

1)Se teksti 15.2.2. 1)Seetext.

Kilde: Forsvarets forskningsinstitutt, 1971.
Source : Norwegian Defence Research Institute, 1971.

FIGUR 15.9 NÆRINGSKJEDER SOM TAR OPP RADIOAKTIVE

STOFFER OG MENNESKELIG OPPTAK INPUT OF

RADIONUCLIDES IN FOOD CHAINS AND TO HUMAN

BEINGS
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FIGUR 15.6 RADIOAKTIVE NEDFALLSSTOFFER I LUFT VED

KJELLER. ÅRSGJENNOMSNITT 1956-1977 CONCEN-

TRATION OF RADIO-ACTIVE FALL-OUT MATERI-
ALS IN THE AIR AT KJELLER. ANNUAL MEANS

1956-1977

FIGUR 15.8 RADIOAKTIVT NEDFALL VED 10 MÅLESTASJONER.

MÅNEDSGJENNOMSNITT. 1961-1970 CONCENTRA-

TION OF RADIO-ACTIVE FALL-OUT AT 10 S4MP-
LING STATIONS. MONTHLY AVERAGE. 1961 1970

1) Se tekst i 15.2.2. 1) See text.

Kilde: Forsvarets forskningsinstitutt, 1971.
Source : Norwegian Defence Research Institute, 1971.

Stråling fra radioaktivt nedfall skyldes

særlig tre stoffer: Cesium-137, strontium-90 og

jod-131. Cesium-137 og strontium-90 har en radio-

aktiv halveringstid på om lag 30 år, det vil si

den tid det tar før strålingen er redusert til det

halve. Jod-131 har en halveringstid på 8 dager og
opptrer i nedfallet bare de 3-4 fbrste månedene

etter en eksplosjons. Over halvparten av strå-

lingen til mennesker skyldes cesium-137 2 .

Figur 15.9 viser næringskjeder som tar opp

radioaktive stoffer fra nedfallet og hvordan disse

kommer inn i menneskekroppen gjennom mat, drikke

I Universitetet i Oslo, Kjemisk Institutt, 1976.
2 Beregnet for perioden 1955 - 2005. Statens
Institutt for Strålehygiene, 1981.

Korn

Kilde: Universitetet i Oslo, kjemisk institutt, 1976.
Source : University of Oslo, Department of Chemistry, 1976
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eller ved innåndig. 	 Indre stråling står for 2/3

av strålingen vi blir utsatt for fra radioaktivt

nedfall .

Melk og kjøtt inneholder det meste av

cesium-137 og strontium-90 som vi får i oss.

Kyr spiser gras som inneholder radioaktive

nedrallsstoffer og produserer melk som vi drikker.

De radioaktive stoffene kommer dermed raskt inn i

menneskekroppen. Figurene 15.10 og 15.11 viser

virkningen av radioaktivt nedfall på innholdet av

ces'um-137 og strontium-90 i melk. Strontium-90

tas opp i beinbygningen sammen roed kalsium (Ca) og

bes -,råler beinmarg og knokler. Figur 15.12 viser

innholdet av strontium-90 (90Sr) i menneskeknok-

ler, 1956 - 1976. Hos barn, spesielt små barn,

bli kalsium og strontium relativt raskt omsatt i

knoklene fordi knoklene er i stadig vekst. Stron-

tium-90 tas lett opp fra dietten, men skilles også

ut relativt raskt. Hos utvokste personer tas

str)n tiuro-90 opp i mindre grad, men skilles ut

lan lsommere.

Figur 15.13 viser innholdet av cesium-137 i

kj ø tt.

Figurene 15.10-15.13, sammen med figur 15.6,

visir at mengden av radioaktive stoffer i levende

organismer øker i takt med det radioaktive nedfal-

let. Strålingen fra radioaktivt nedfall vil ut-

gjøre gjennomsnittlig ca. 5 prosent i forhold til

natirlig strålebelastning (ekskl. radon og thoron)

i perioden 1955 - 2005, forutsatt at nedfallsmeng-

den ikke øker igjenl.

Strålebelastningen varierer med kosthold og

distrikt. Den er større på Vestlandet enn på

Østlandet pga. forskjell i nedfallsmengde (jfr.

figur 15.8). Nedfallsmengden er relativt liten i

Finnmark. Mennesker i Finnmark, og spesielt

sauer, spiser imidlertid mye reinsdyrkjøtt. Rein

spiser mye lav som tar opp store mengder radioak-

tive stoffer (jfr. avsnitt 15.2.2). Figur 15.13

viser at innholdet av cesium-137 i reinsdyrkjøtt

var høyt i forhold til kjøtt fra sau, gris og

stcrfe i perioden 1960 - 1971. Undersøkelser av

et utvalg av fastboende og flyttsamer i Kauto-

keino-området i 1965 viste at disse samene var

utsatt for en strålebelastning på om lag 100

millirem pr. år fra cesium-137. Senere målinger i

perioden 1975 - 1981 viser at konsentrasjonen har

surket til 15-20 millirem stråling pr. år fra

cesium-137. Dette er over 10 ganger så mye som

for folk på Østlandets.

Institutt for Strålehygiene, 1981

FIGUR 15.10 CESIUM —137 I MELK. GJENNOMSNITT FOR 10
MALESTEDER I NORGE 1960-1977 CESIUM —137

IN MILK. AVERAGE FOR 10 STATIONS 1960-1977

FIGUR 15.11 STRONTIUM —90 I MELK. GJENNOMSITT FOR 10
MALESTEDER I NORGE 1960-1976 STRONTIUM —90

IN MILK. AVERAGE FOR 10 STATIONS 1960-1976

1) Se tekst i 15.2.2.
1) See text.

K i Ide : Forsvarets forskningsinstitutt, 1978.
Source : Norwegian Defence Research Institute, 1978.
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FIGUR 15.12 STRONTIUM —90 I MENNESKEKNOKLER. GJEN-
NOMSNITT1956-1977 STRONTIUM —90 IN HUMAN
BONES. AVERAGES 1956-1977

1) Se tekst i 15.2.2 	 1) See text.

K i I d e: Universitetet i Oslo, kjemisk institutt, 1978.
Source : University of Oslo, Department of Chemistry, 1978.

FIGUR 15.13 CESIUM —137 I KJØTT. 2 ARS GJENNOMSNITT FOR
UTVALGTE MALINGER 1960-1971 CESIUM IN

MEAT. TWO-YEARLY AVERAGES 1960-1971

1)Seteksti 15.2.2. 	 1)Seetext.

K i I d e: Forsvarets forskningsinstitutt, 1975.
Source : Norwegian Defence Research Institute, 1975.

FOTO : PER OLAF BREIFJELL, OSLO LYSVERKER
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16. Avfall /gjenvinning
Avfall er restprodukter fra industri, for-

retninger, husholdninger mv. som ikke utnyttes og

dermed er uten økonomisk verdi i dagens marked. I

dagligtale brukes imidlertid "avfall" også om en

del restprodukter som gjenvinnes.

Restprodukter/avfall kan deles inn i følgen-

de hovedtyper:

- Kommunalt avfall, avfall som tradisjo-

nelt går til kommunale behandlings-

anlegg.

- Produksjonsavfall til privat dispone-

ring, avfall som brukes i intern gjen-

vinning, dumping på private fyllplasser

mv. En stor del av avfallet fra indus-

tri og bergverk hører med her.

- Spesialavfall, miljøfarlig avfall og

større gjenstander (f.eks. bilvrak) som

ikke kan behandles sammen med annet

avfall.

Mengden av restprodukter øker. Dette skyl-

des bl.a. økt forbruk av emballasje og andre pro-

dukter samt redusert levetid for produktene.

På Svalbard kastes 5 ganger så nye avfall

fra private husholdninger og storhusholdninger som

i Norge for øvrig'. En viktig årsak er utstrakt

bruk av engangsemballasje for drikkevarer, i det

norske bryggerier ikke tar flasker i retur fra

Svalbard'. Fellesbespisning i messer gir dessuten

store mengder matrester, som ikke blir gjenvun-

net. Tallene i dette kapitlet gjelder imidlertid

fastlands-Norge.

SINTEF, 1977.
2 Miljøverndepartementet, 1983
3 Industriforbundets Servicekontor, 1975.
4 Papirindustriens Sentralforbund, 1982.
5 Statens forurensningstilsyn, 1982.

16.1 KOMMUNALT AVFALL

Kommunalt avfall kan deles inn i følgende

kategorierg:
- husholdningsavfall (avfall fra private

husholdninger, hytter og fritidsområder)

- gjenstander fra husholdning (større

gjenstander, f.eks. vaskemaskiner, kjøle-

skap og møbler, som vanligvis ikke tas

med av kommunale renovasjonsbiler)

- forretnings- og kontoravfall

- industriavfall

- bygnings- og rivningsavfall

- annet fast avfall (hage- og parkavfall,

gateoppsop, hotell-, restaurant- og syke-

husavfall, landbruksavfall, skipsavfall)
- slam

16.1.1. Mengder av ulike avfallskategorier 

Figur 16.1 viser beregnede mengder avfall

som kommer inn til kommunale behandlingsanlegg.

Totale mengder kommunalt avfall, ekskl. slam,

utgjør ca. 1,7 millioner tonn. 2/5 av dette er

avfall fra private husholdninger, slik som aviser,

emballasje og matavfall.

En stor del industriavfall blir ikke trans-

portert til kommunale behandlingsanlegg. I 1971

ble 2/3 av industriavfallet lagt på private fyl-

linger og knapt 1/4 på offentlig fyllinga.

Ca. 100 000 tonn resirkulert papir og mindre

mengder innsamlet matavfall kommer ikke inn til

behandl ingsanleggene 4 .

16.1.2. Avfallets sammensetning 

Figur 16.2 viser innhold av ulike komponen-

ter i kommunalt avfall. Papir og papp utgjør

nesten 1/3 og matrester nesten 1/5 av avfallet.

Husholdningsavfall består av 1/3 papir og

papp, 1/3 matavfall og 1/3 andre materialer.

Forretnings- og kontoravfall inneholder 2/3 papir

og papp, mens halvparten av bygnings- og rivnings-

avfall er trevirke og annet brennbart materiales.



Avf: Ilskategorier:
Was; e categories:
Huslioldningsavfall
Household waste

Gjer stander fra husholdninger
Obiè cts from households

Forietnings- og kontoravfall
Business and office waste

Industriavfall
Manufacturing waste

Byg )ings- og rivningsavfall
Bulb ling and construction waste

Annet fast avfall
Other solid waste categories

Mengde (1000 tonn)
Amount (1000 tons) 200 400 600 800

10 	 20 	 30 	 40Vek :-prosent Weight per cent

Papir og papp
Pape .r and cardboard

Vegetabilsk/animalsk (matrester)
Vegetable and animal matter

Plas:, tekstil, gummi
Pias •ics, textiles, rubber

Annet brennbart
Oth rr combustible

Metaller, glass
Mestis, glass

Annet, ikke brennbart
Other non-combustible

Antall anlegg
Number of plants

340

320

300

280

60

40

20

a)	 b) 	 c) 	 d)

a) Forurensende fyllingerl) Polluting garbage dumpsl)
b) GrovavfallsfyIIinger 1 ) Garbage dumps for bulky mattert)
c) Oppmalingsanlegg 	 Grinding treatment plants
d) Forbrenningsanlegg Combustion treatment plants

1) Se tekst.
1) See text.
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16.1.3. Kommunale avfallsbehandlingsanlegg 

Kommunalt avfall har tradisjonelt blitt lagt

i falling. Denne behandlingsmetoden krever imid-

lertid store arealer og store mengder dekkmasse.

Flere kommuner har derfor etter hvert forsøkt å

finne andre løsninger. Om lag 60 søppelforbren-

ningsanlegg ble bygd i "forbrenningsfasen" fra

midten av 1960 til begynnel sen av 1970-årene. De

flette var små og enkelt utstyrt samtidig som

oppfølgingen av anleggsdriften var dårlig. Ener-

gien i røykgassen fra forbrenningsovnene ble ikke

gjenvunnet.

FIGUR 16.1 ULIKE TYPER KOMMUNALT AVFALL. BEREGNEDE
MENGDER. 1982 DIFFERENT TYPES OF MUNICIPAL
WASTE. ESTIMATED AMOUNTS. 1982

Kilde: Miljøverndepartementet, 1983, Statens forurensningstil-
syn, 1982, SINTEF, 1982, Statistisk Sentralbyrå 1983.

Sou, -ce : The Ministry of Environment, 1983, The Norwegian
Pollution Control Authority, 1982, SINTEF, 1982,
Central Bureau of Statistics, 1983.

FIGUR 16.2 SAMMENSETNING AV KOMMUNALT AVFALL. 1982.
VEKT COMPOSITION OF MUNICIPAL WASTE. 1982.
WEIGHT

Kilde: Miljøverndepartementet, 1983.
Soo'ce : The Ministry of Environment, 1983.

I "oppmalingsfasen" 1973 - 1977 ble det bygd

ca. 15 oppmalingsanlegg, hvor avfallet ble malt

opp i en kvern. Meningen var at det oppmalte

avfallet skulle komposterer, eventuelt blandet med

kloakkslam og brukes som jordforbedringsmiddel.

Komposteringen er imidlertid stoppet de fleste

steder pga. luktproblemer, for små eller lite

egnede komposteringsarealer, eller fordi det ikke

har lykkes å omsette komposten.

Det ble i 1977 satt i gang en registrering

av kommunale avfallsbehandlingsanleggl. Antall

fyllinger, oppmalingsanlegg og forbrenningsanlegg

i registreringsperioden (1978 - 1979) er vist i

figur 16.3. Fyllinger utgjør 6/7 av anleggene.

I tidsrommet 1979 - 1983 ble det bygd åtte

forbrenningsanlegg, fem oppmalingsanlegg og anlagt

FIGUR 16.3 ANTALL AVFALLSANLEGG I NORGE. 1978-1979.
ANLEGGSTYPER NUMBER OF WASTE TREAT-
MENT PLANTS IN NORWAY. 1978-1979. TYPE OF
PLANTS

Kilde: 	 Statistisk Sentralbyrå, 1983.
Source: Central Bureau of Statistics, 1983.

',Miljoverndepartementet.
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40-50 fyllinger. 	 Det ble lagt ned fire forbren-

ningsanlegg og 90-100 fyllinger. 	 Interkommunale

løsninger ble samtidig mer benyttetl.

Det er planlagt eller foreslått bygd fram

til 1990 ca. 30 fyllinger, ca. 30 forbrenningsan-

legg, et oppmalingsanlegg, et briketteringsanlegg

(Vestfold) og et sentralsorteringsanlegg (Oslo) 1 .

Briketteringsanlegget skal gjenvinne materialer og

energi, avfallet males opp, sorteres, tørkes og

presses sammen til lagringsdyktige brenselhriket-

FIGUR 16.4 AVFALLSANLEGGENES AVSTAND TIL BEBYGGELSE.
1978-1979. REGIONER DISTANCES FROM WASTE
TREATMENT PLANTS TO SETTLEMENTS. 1978-1979.
REGIONS

K i I d e: Statistisk Sentralbyrå, 1982.
Source : Central Bureau of Statistics, 1982.

' Mil.7overndepartementet.
2 Norges Landbrukshøgskole, Institutt for natur-
forvaltning, 1982.
3 SINTEF, 1983.
4 Statens forurensningstilsyn, 1982 og beregninger
i Byrået, 1983.
5 Miljøverndepartementet, 1974.
6 "Hold Skjærgården Ren" - kampanjen, 1983.

ter. 	 Nesten alle anleggene vil bli interkommu-

nale.

Sentralsorteringsanlegget i Oslo skal etter

planen stå ferdig i 1985. Det vil kunne hehandle

140 000 tonn avfall pr. år e , og bli det største av

sitt slag i Norden.

Vel 5 prosent av avfallsmengden i Norge ble

brent i 1982'. I underkant av 3 prosent ble ut-

nyttet i anlegg med gjenvinning av energi 3 . 30-40

prosent av avfallet skal etter planene brennes i

1990'. Dette er imidlertid sterkt avhengig av

mulighetene til å selge energien. Energiinnholdet

—i kommunalt avfall utgjør totalt 4 800 GWh 4 .

Avfallsanleggene påvirker miljøet ved faks.

forurensning av luft og vann, estetiske ulemper

mv. Miljøvirkningene er bl.a. avhengige av an-

leggstype og anleggets lokalisering. Figur 16.4

viser anleggenes avstand til bebyggelse. Over

halvparten av anleggene ligger under 400 meter fra

bebyggelse. Avfallsanleggene ligger nærmest be-

byggelse i Akershus/Oslo og lengst unna i Nord-

Norge.

Sigevann fra fyllinger inneholder mye orga-

nisk stoff, nitrogen, jern og andre stoffer som

forurenser vassdrag og grunnvann. Belastnilgen

på resipientene varierer sterkt med lokale for-

hold . Rensing av sigevann er lite utbredt.

Figur 16.5 viser resipient for avløpstann

fra kommunale avfallsanlegg. Bare 5 prosent av

avfallsanleggene er tilknyttet offentlig kloakk.

Resten drenerer til grunnvann eller resipienten på

overflaten. Påvirkningen av livsmiljøet er større

i små resipienter som bekker, elver og små inn-

sjøer enn i store resipienter som store innsjøer,

fjorder og kyst.

16.1.4. Forsøpling 

En god del avfall, hovedsakelig forbruksav-

fall, blir kastet langs veier og i naturområder.

Forsøplingen på Hardangervidda ble undersøkt

Tangs en vegstrekning i 1973 5 . Undersøkelsen

viste en klar sammenheng mellom søppelmengde og

menneskelig aktivitet/ferdsel. Søppelmengden var

størst ved anleggssteder, ved vegender, langs

vegene, ved turisthytter og private hytter. Sær-

lig ved de turisthyttene som ikke er tilknyttet

offentlig renovasjon ble det funnet mye skrot.

Kystområdene forsøples både fra sjø- og

landsiden. Antall gjenstander som er funnet, er

redusert de tre siste årenes.
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FIGUR 16.5 RESIPIENT FOR AVLØPSVANN FRA KOMMUNALE AV-

FALLSANLEGG. 1978-1979. REGIONER RESIPIENT
FOR DRAIN WATER FROM MUNICIPAL WASTE TREAT-

MENT PLANTS. 1978-1979. REGIONS

K i I d e: Statistisk Sentralbyrå, 1982.
So t. rce : Central Bureau of Statistics, 1982.

16.2 SPESIALAVFALL

16.2.1. Miljøfarlig avfall 

Eksempler på miljøfarlig avfall er olje og

oljeholdig avfall, kassert maling og lakk, los-

ningsmidler, kjemikalier, legemidler, rester av

plantevernmidler og liknende.

Det dannes årlig ca. 120 000 tonn miljøfar-

lic avfall fra industri- og servicevirksomhet. Av

dette er ca. 100 000 tonn olje eller oljeholdig

avfall, ca. 15 000 tonn annet organisk avfall og

ca, 5 000 tonn er uorganisk avfall. Det organiske

avfallet kan forbrennes, mens det uorganiske av-

fa'let bare kan gjbres ufarlig ved forskjellig

kjemisk eller fysisk behandling . Spillolje kan

reraffineres (jfr. punkt 16.4).

1 Beregninger i Byrået, 1983.
2 Miljøverndepartementet.

Bare 40 prosent av alt miljøfarlig avfall

samles inn i dag. Det er derfor planlagt å opp-

rette et eget oppsamlingssystem for spesialavfall.

Noe avfall kan sendes direkte fra produsent til

behandlingssted, mens det for andre typer avfall

vil bli opprettet et landsomfattende nett av

lokale samleplasser. Herfra vil avfallet bli

sendt til sentrale samleplasser og videre til

spesielle behandlingsanlegg .

Miljøfarlig avfall fra husholdninger, for-

retninger, landbruk mv. tømmes i dag på kommunale

søppelfyllinger, kastes i naturen, slås i kloakken

eller disponeres på annen uheldig måte. Dette

avfallet kommer i tillegg til de mengdene som er

angitt ovenfor.

16.2.2. Bilvraksystemet 

40-50 prosent av utrangerte person- og vare-

biler ble behandlet av bilopphuggere i perioden

1974-76 1 . Resten av vrakene ble enten dumpet i

sjøen eller hensatt langs landeveien, i naturen,

på søppelfyllinger, i nedlagte gruver mv.

I mai 1978 ble det opprettet et landsomfat-

tende system for behandling av bilvrak 2 . Hoved-

elementene i systemet er:

1. Oppsamlingsplasser (ca. 100), hvor bil-

vrakene blir tatt imot, tappet for

miljøfarlige væsker og presset flate.

2. Et fragmenteringsanlegg, der vrakene

blir malt opp slik at metallbitene kan

selges videre til industrien.

Figur 16.6 viser resultatet av innsamlingen

av bilvrak til og med 1981. En stadig større

andel av bilvrakene blir samlet inn. Pantebeløpet

ble satt opp fra 575 kroner til 700 kroner i ja-

nuar 1981 2 . 	 Dette er en mulig årsak til at så

mange biler ble samlet inn i 1981. 	 Det ble også

samlet inn ca. 50 000 bilvrak under de kommunale

oppryddingsaksjonene som ble satt i gang i forbin-

delse med oppstartingen av pantesystemet.

16.3 OMBRUK OG GJENVINNING

Ombruk vil si at. emballasje, klær, møbler

o.l . brukes på nytt uten å gå veien om produk-

sjonssektoren. 	 Gjenvinning innebærer derimot at

avfallet omdannes til nye produkter. 	 Dette kan

skje på flere måter:
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FIGUR 16.6 INNSAMLING AV PERSON- OG VAREBILER VED BIL-
VRAKSYSTEMET. 1978-1981 1 ) COLLECTION OF
CARS AND VANS BY THE CAR WRECKAGE SYSTEM.
1978-1981 11

1) For 1978-1980: Beregnet etter utbetalt pant, for 1981: etter antall
vrakmeldinger.

1) For 1978-1980: Estimated from payed pledge, for 1981: from the
number of wreckage repo rts.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, 1980 og 1981, Miljøverndepartemen-
tet, 1982.

Source : Central Bureau of Statistics, 1980 and 1981, The Ministry
of Environment, 1982.

FIGUR 16.7 RETUR AV TOMFLASKER. 1972-1981. RETURFRO-
SENTER EMPTY BOTTLES RETURNED. 1972-1981.
PROPORTION RETURNED

Kilde: A/S Vinmonopolet, 1983, Den Norske Bryggeriforening, 1383.
Source : The Norwegian Wine Monopoly, 1983, The Norwegian Brevrery

Association, 1983.

- materialgjenvinning: Utsorterte materia-

ler fra avfall kan erstatte nye råvarer

i produksjonen

- energigjenvinning: Brennverdien i avfal-

let utnyttes i produksjon av varmeenergi

til oppvarming av bygninger o.l., eller

til produksjon av elektrisitet

- massegjenvinning: Hele massen gjenvinnes,

f.eks. ved kompostering

16.3.1. Ombruk 

Endel kasserte klær, møbler o.l. gis bort,

samles inn til loppemarkeder eller selges i brukt-

butikker.

Retur av emballasje gjelder i fbrste rekke

flasker for 5l, mineralvann, vin og brennevin.

Figur 16.7 viser returpro! eter på tomflasker i

perioden 1972-1981. 	 Nærme ' 100 prosent av 41-

flaskene ble levert tilbake 	 Dette skyldes bl.a.

høye pantepriser og at biflasker i stor grad

kjøpes inn i kasser som er lette å levere til-
Kilde: A/S Vinmonopolet, 1982.

bake. 	Source: The Norwegian Wine Monopoly, 1982.
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Figur 16.8 viser prisutviklingen for tomme

hel=lasker, som utgjør 4/5 av solgte vin- og bren-

nevinsflaskerl. Prisene på tomme vin- og brenne-

vin.;flasker steg i 1974, 1978 og 1980. Samtidig

økte returprosenten betraktelig. Fra 1974 til

1973 var prisene på tomflasker konstante. Infla-

sjonen førte dermed til at man fikk mindre igjen

for å levere tomflaskene. Returprosenten sank i

denne perioden.

16.3.2. Gjenvinning 

Papir og papp 

Papiravfall fra produksjon og foredling har

jevn sammensetning og høy kvalitet. Størsteparten

bli- samlet inn og brukt i produksjon av papir og

paPp. Aviser, ukeblad og annet papiravfall som

har ujevn sammensetning og inneholder en del andre

avfallsstoffer er vanskeligere å gjenvinne på

denne måten.

Man regner med at 75-88 prosent papir og

papp kan gjenvinnes. Hygienepapir, visse kvalite-

ter papir og papp til bygningsformål, papirproduk-

ter med meget lang brukstid mv., regnes ikke som

gjeilvi nnbare 2 .

I perioden 1974-1981 ble 22-25 prosent av

det norske papirforbruket samlet inn. I 1982 sank

returprosenten til 19,5 prosent 3 . Papirinnsamling

fra husholdninger o.l. stanset nesten fordi varen

ikke ble etterspurt av norsk industri, og fordi

svenske papirfabrikker hadde redusert sin import.

Man har heller ikke funnet andre anvendelser for

returpapiret.

Figur 16.9 viser gjenvinning av papir og

kar:ong i en del land. Returprosenten av papir og

papp i Norge er lav i forhold til en rekke andre

land. Sverige og Finland har i likhet med Norge

en treforedlingsindustri som selger sine produkter

på verdensmarkedet. Kvaliteten på produktene er
avg;ørende for salget. Større innblanding av

returpapir medfører at kvaliteten reduseres.

Returprosenten i Sverige og Finland var likevel på

henholdsvis 36 og 32 prosent mot bare 23 prosent i

Norge i 1978.

1 A/S Vinmonopolet, 1983.
2 M ljøverndepartementet.
3 Papirindustriens Sentralforbund, 1983.
4 Norsk Petroleumsinstitutt, 1982 og 1983.

FIGUR 16.9 GJENVINNING AV PAPIR OG KARTONG I ULIKE
LAND. 1978 RECOVERY OF PAPER AND CARD-
BOARD IN DIFFERENT COUNTRIES. 1978

Kilde: Miljøverndepartementet, 1980 og 1983.
Source : The Ministry of Environment, 1980 and 1983.

Spillolje 

Salg av smøreolje utgjorde ca. 79-90 000

tonn i perioden 1974-1981".

55-60 prosent av smøreoljen som forbrukes

blir omdannet til spillolje (forurenset olje).

Spillolje som kan reraffineres, dvs. bli omdannet

til ny smøreolje, utgjør 42-48 prosent av solgt

smøreolie. Resten av spilloljen er av dårlig

kvalitet. 40-45 prosent av smøreoljen fordamper,

inngår i produkter, o.l.".

Figur 16.10 viser innsamlingsrate for spill-

olje, dvs. andel av solgt smøreolje/reraffinerbar

spillolje som samles inn. I tillegg blir en del

tatt vare på og benyttet på stedet, f.eks. til

brensel.

Nedgangen i returprosenten fra 1980 til 1981

kan bl.a. skyldes at de økte oljeprisene har gjort

lokal fyring med spillolje mer lønnsomt. Meste-

parten av spilloljen kommer dessuten fra trans-

portsektoren. Færre oljeskift på bilene har her

ført til at en større andel av motoroljen forbren-

nes.
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FIGUR 16.10 GJENVINNING AV SPILLOLJE. INNSAMLINGSRATE.
1974-1981 RECOVERY OF WASTE OIL. RATE OF

COLLECTION. 1974-1981

K ilde : Norsk Petroleumsinstitutt, 1982.
Source : Norwegian Petroleum Institute, 1982.

Fiskeavfall 

Restprodukter fra fisk består av vrakfisk,

sløyeavfall (hoder og innmat), filetavfall ("fi-

letavskjær", rygger, finner og skinn) og finavfall

(løste proteiner og fett).

0,7 millioner tonn konsumfisk (fisk til men-

neskemat) ble tatt opp av sjøen i 1981'. Om lag

halvparten ble til restprodukter. Figur 16.11

viser beregnet tilgang og bruk av restprodukter

fra konsumfisk (unntatt finavfall)? Alt filetav-

fallet utnyttes, hovedsakelig som fôr til pelsdyr

og oppdrettsfisk.

Bare ca. 40 prosent av sløyeavfallet utnyt-

tes. Halvparten av det som utnyttes går til men-

neskemat. Si øyeavfall inneholder 12,5 prosent

protein og 10 prosent fett . Proteinet i det

ubenyttede sl øyeavfal 1 et tilsvarer om lag 10 pro-

sent av importert kraftfôr-protein i Norge 2 . Det

arbeides med metoder for konservering og framstil-

ling av konsentrat av sløyeavfall for å utnytte en

større andel av dette restproduktet 3 .

Alt uspesifisert avfall, som sannsynligvis

er vrakfisk, blir malt til fiskemjøl og brukt til

dyrefôr.

' Statistisk Sentralbyrå, 1983.
2 Chr. Michelsens Institutt, 1982.
3 Hamjern A/S, 1979.

Finavfall, som utgjør minst 10 prosent av

mengden konsumfisk, kommer i tillegg til restpro-

duktene som er angitt i figur 16.11. De fleste

bedriftene som foredler konsumfisk er for små til

at utnyttelse av finavfall lønner seg e .

Det ble også fisket 1,8 millioner tonn in-

dustrifisk (råstoff for produksjon av fiskemel og

fiskeolje) i 1981 1 . Restproduktene, som utgjør

ca. 20 000 tonn 2 , består mest av løste proteiner

og fett og er derfor vanskelig å samle inn.

Rekeskall er en ressurs som til nå er blitt

dårlig utnyttet. Det dreier seg om ca. 20 000

tonn skall årlig. Rekeskallet kan nyttes som fôr

til oppdrettsfisk. Skallet inneholder pigwnt-

stoffer som kan erstatte importerte fôrtilset-

ninger som brukes for å gi fisken rød farger.

FIGUR 16.11 TILGANG OG BRUK AV RESTPRODUKTER I:RA

KONSUMFISK. 1981. 1000 TONN SUPPLY AND 'JSE

OF REST PRODUCTS FROM FISH CONSUMPTION.

1981. 1000 TONS

Kilde: Chr. Michelsens Institutt, 1982.
Source : Chr. Michelsen's Institute, 1982.
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Jeri og metaller 

Det ble samlet inn 279 000 tonn skrapjern i

Nor3e i 1981. Av dette var 255 000 tonn smijern-

skrap og 24 000 tonn st6pejernskrap'.

Figur 16.12 viser innsamling av restproduk-

ter som inneholder mye kobber, aluminium, sink

eller bly. Differansen mellom innsamling og norsk

bru< skyldes eksport og import av restproduktene.

FIGUR 16.12 GJENVINNING OG BRUK AV METALLSKRAP I
NORGE. 1982 RECOVERY AND USE OF METAL
WASTE IN NORWAY. 1982

1) G elder for 1981. 	 1) Referring 1981.
2) A t blyavfallet blir eksportert. 2) All lead waste is exported.

Kilde: Source : Bergmetall A/S, 1983, Anker Batterier, 1982,
Larvik Pigmentfabrikk, 1982.

Bildekk

Mesteparten av utslitte bildekk blir i dag

kastet. Framtidige måter å utnytte disse dekkene

på kan være regummiering, brenning med energiut-

nyttelse og utnyttelse i gummiprodukter, asfalt

m.m. Regummiering vil si at det legges ny gummi

på lekkene.

Ciristiania Spigerverk, 1982.
2 SINTEF, 1977.
3 Bilgummiverkstedenes Landsforbund, 1983.
4 Bfàregninger i Byrået, 1983.
5 N.prsk Dampkjelforening, 1977.

FIGUR 16.13 ANVENDELSE AV UTSLITTE BILDEKK. 1981 USE OF
WORN-OUT TYRES. 1981

Kilde: SINTEF, 1979, Bilgummiverkstedenes Landsforbund, 1983,
Viking Askim A/S, 1982, Statistisk Sentralbyrå, 1982 og
1983.

Source : SINTEF, 1979, National Tyre Dealers and Retraders
Association, 1983, Viking Askim A/S, 1982, Central Bureau
of Statistics, 1982 and 1983.

Figur 16.13 viser anvendelsen av utslitte

bildekk i 1981. Avfallsdekk inkluderer kasserte

dekk fra både biler i bruk og fra utrangerte bi-

ler.

Man kan regummiere 30-40 prosent av person-

bildekkene 2 . Bare 3 prosent av dekkene ble regum-

miert i 1981. Dette er en reduksjon på 80-85

prosent siden 1977 som skyldes hard konkurranse

fra salg av nye dekk 2 , 3 .

Lastekil- og bussdekk blir bedre utnyttet

enn personbildekk, mens utnyttelsen av varebildekk

er omtrent som for personbildekk. Utslitte laste-

bil-, buss- og varebildekk veier tilsammen omtrent

det samme som alle utslitte personbildekk a . De

utgjør derfor en stØrre ressurs i forhold til

utslitte personbildekk enn figur 16.13 viser.

Bildekk har en brennverdi på 10 kWh/kg 5 . Den

totale brennverdien av avfallsdekkene blir dermed

170-200 GWh 4.



Sagbruk og hØvlerier
Sawmills and planing mills
Treforedling Wood conversion

Anvendelse
Use

Brenning
Combustion

Deponering
Garbage dump

Anvendt i industrien
Used in manufacturing

Annen anvendelse
Other use

Mengde bark (1000 tonn
tørrstoff) Amount of 	 0 	 50 	 100 150 200 250
bark (1000 tons dry matter)

F-1 Sagbruk og hØvlerier
Sawmills and planing mills

Treforedling Wood conversion

Anvendelse Use

Brenning Combustion

Deponering
Garbage dump

Anvendt i industrien.
Used in manufacturing

Annen anvendelse2 )
Other use2)

Mengde (1000 tonn 1,1,1,1 ^ 	 I 	i

tørrstoff) Amount 	 0 	 200 400 600 	 800 1000
(1000 tons dry matter)

Restprodukter
Rest products

I alt
Total

Bren-
ning
Co m-
bu s-
tion

De-
pone-

ring
Dumps

276

Tre og tremasse 

Utnyttelse av treråstoff i restprodukter fra

tre- og treforedlingsindustrien har Økt sterkt det

siste tiåret. I 1981 ble 6 248 000 fm 3 sagtommer

(fast kubikkmeter, det vil si volumet av ubehand-

lede temmerstokker) mottatt ved sagbruk og hovle -

rier i Norge, mens 4 690 000 fm 3 massevirke ble

utnyttet i treforedlingsindustrie n . 	Mengde og

utnyttelse av enkelte restprodukter er vist i

figurene 16.14 og 16.15.

Stersteparten av bark, sagflis og bakhon som

ikke blir anvendt til bl.a. produksjon av sponpla-

ter og trefiberplater, brennes med gjenvinning av

energi. Mesteparten av treråstoffet i avlut fra

treforedlingsindustrien blir også brent. De fles-

te bedriftene utnytter varmeenergien til terking

av temmer og flis, oppvarming av lokaler og til

salg.

Tabell 16.1 angir brennverdien av restpro-

dukter fra tre og tremasse. Her er treråstoff som

brukes i industrien til annet enn forbrenning,

holdt utenfor. Det samme gjelder ligninsproduk-

ter, etanol mv. som gjenvinnes fra avlut.

Utslipp av fiber og lest organisk stoff fra

treforedlingsindustrien var 167 000 tonn i 1981

(jfr. kapittel 11 om utslipp til vann). Dette

tallet er brukt ved beregning av brennverdi i

tabell 16.1. Brenning av treråstoff i avlut gjel-

der bare produksjon av cellulose utenom bleking.

FIGUR 16.14 ANVENDELSE AV BARK. 1981 USE OF BARK. 1981

K i I d e: Papirindustriens forskningsinstitutt, 1982, Industrideparte -

mentet, 1982, Statistisk Sentralbyrå 1982.
Source : The Norwegian Pulp and Paper Research Institute, 1982, The

Ministry of Industry, 1982, Central Bureau of Statistics, 1982.

Statistisk Sentralbyrå, 1982.
2 Norsk Treteknisk Institutt, 1982.
3 Beregninger i Byrået, 1982.

Tabell 16.1. Brennverdi (GWh) av restprodukter
fra tre- og treforedlingsindus -

trien. 1981 	 Heating value (Gk'h)
in rest products from sawmills,
planing mills and wood conversion.
1981

Anvendelse i dag, GWh
Present use, GWh 	I

U t-
slipp Annen
til 	 anven-
vann 	 delse
Dis- 	 Other
charge use
to
water

I alt 	 Total .
 4 880 2 390 410 	 550 	 6:.0

Bark 	 Bark 	
 

1 430 1 010 290 	-	130
Tre 	 Tree 	

 

1 370 	 750 120 	 500
Avlut 	 Waste
liquor 	

 

2 080 1 530 	-	550

K i 1 d e: Statistisk Sentralbyrå, 1983.
Source: Central Bureau of Statistics, 1983.

Videreforedling av trevarer gir restproduk-

ter. 	25 prosent av treråvarene i mobel- og inn -

redningsindustrien kuttes bort e . 	 De 20 000 tonn

treavfall som ble dannet i 1981 3 ble brent, lagt i

fylling eller anvendt i landbruket 2 .

300 000 tonn topp og kvist (torrstoff) blir

hvert år liggende igjen i skogen etter skogs-

drift 3 . Mye av dette nyttes imidlertid som bren-

sel i private husholdninger (jfr. kapittel 8.4 om

skog).

FIGUR 16.15 ANVENDELSE AV TREAVFALL 1 }. 1981 USE OF TIM-

BER WASTE 1 ). 1981

1) Ekskl. bark. 1) Excl. bark.
2) Landbruk, vegvesen m.v. 2) In agriculture, Highways autority etc.

K i l d e: Papirindustriens forskningsinstitutt, 1982, Industridepartemen-
tet, 1982 og Statistisk Sentralbyrå, 1982.
Source: The Norwegian Pulp and Paper Research Institute, 1982, The
Ministry of Industry, 1982, and Central Bureau of Statistics, 1982.
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17. Miljøvirkninger av
vannkraftutbygging

I dette kapitlet presenteres noen resultater

fra prosjektet "Miljøvirkninger av vannkraftuthyg-
g i ng "1 .

I prosjektet er det vesentlig benyttet data

som allerede finnes. Et av hovedformålene har

vært å systematisere noen eksisterende data om

miljøvirkninger av vannkraftutbygging.

Prosjektet består av tre forholdsvis atskil-

te deler:

1) Oppbygging av vassdragsregister, som
deler vassdragene inn i mest mulig homo-
gene vassdragsenheter. 	 Et slikt regis-
ter har vært en forutsetning for å kunne
bruke statistiske metoder i innsamling og
bearbeiding av dataene.

2) Ved hjelp av spørreskjema, sendt til
vassdragsregulantene, har en samlet inn
opplysninger om tekniske inngrep i vass-
drag, slik som reguleringshøyde, neddemt
areal og neddemte bygninger, endringer i
midlere vannføring, juli-vannføring,
januar-vannføring mv.

3) Fra innlandsfiskenemndene og jeger- og
fiskeforeninger har en samlet inn opp-
lysninger om virkninger på fisk og fiske.
Undersøkelsen hygger i hovedsak på nemn-
denes vurderinger.
Vurderingene er etterkontrollert ved en
gjennomgang av et tilfeldig utvalg av
skjenaer 2 . I de tilfellene der en hadde
informasjon til å vurdere fisk og fiske
nå i forhold til før reguleringen, var
det godt samsvar med de vurderingene som
forelå fra lokalt hold.

Vassdragsregisteret omfatter alle vassdrag i

Norge (også vassdrag uten vannkraftutbygging) 3 .

Det er vanskelig å samle inn data om miljø-

virkninger. 	 Det er også vanskelig å finne fram

1 Utført i Statistisk Sentralbyrå. Prosjektet er
utført som et ledd i arbeidet med å knytte
miljøvirkninger til Byråets ressursregnskap for
energi.
2 Direktoratet for vilt- og ferskvannsfisk har
stått for etterkontrollen.
3 Arbeidet med oppbyggingen er utført av Statis-
tisk Sentralbyrå, rien registeret er nå overført
til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, som
vil være ansvarlig for vedlikehold, og for koor-
dinering av arbeidet med å knytte data til regis-
teret.

til indikatorer for de ulike miljøvirkningene som

både er målhare og som virkelig sier noe om miljø-

forhold.

Figur 17.1 viser hvordan en i undersøkelsen

forsøker å kvantifisere miljøvirkningene indirekte

ved å lage statistikk over tekniske inngrep og

virkningene på fisk. Det er ikke hentet inn opp-

lysninger om alle sider av miljøvirkningene

(f.eks. estetiske virkninger og virkninger på

plante- og dyrelivet i en videre forstand). Un-

dersøkelsen kan bare gi et bilde av hvordan virk-

ningene på fisk og fiske oppfattes i det store og

hele, dette kontrolleres mot og eventuelt følges

opp med mer faglig/biologiske undersøkelser. Det

er ellers et hovedpoeng å undersøke om det kan

påvises sammenhenger mellom graden og størrelsen

på tekniske inngrep (f.eks. målt som regulerings-

høyde i et magasin) og de virkningene på fiske som

er beskrevet. Her vil en presentere noen utvalgte

tabeller og figurer for inngrep og virkninger på

fisk.

FIGUR 17.1 INNGREP OG REGISTRERING AV VIRKNINGER
ENCROACHMENTS AND EFFECTS

K i Id e: Gruppe for ressursregnskap.
Source: Unit of Resource Accounting.

17.1 TEKNISKE INNGREP I VASSDRAG

De viktigste miljøvirkningene av vannkraf.-

uthygging skyldes endringer av vassdragenes natur-
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lige avrenning gjennom året. I reguleringsmagasi-

ner endres vannstanden i takt med elektrisitets-

forbruket. 	 Magasinet når som regel sin høyeste

regulerte vannstand (HRV) om hesten. I løpet av

vinteren blir magasinet tappet parallelt med øk-

ningen i elektrisitetsforbruket, og når laveste

regulerte vannstand (LRV) om våren før smøsmelt-

ningen tar til. I regulerte elver blir ofte vann-

føringen endret på en slik måte at døgnvaria-

sjonene eller de sesongmessige variasjonene avvi-

ker fra det normale. Mange får også den årlige

middelvannføringen redusert permanent. Oftest vil

regulerte elver ha større vannføring i vinterhalv-

året og redusert vannføring i sommerhalvåret.

Vår- og høstflommer reduseres ofte eller forsvin-

ner helt.

Antall regulerte magasiner i Norge var 810

pr. 1. januar 1981 1 . I forbindelse med prosjektet

"Miljøvirkninger av vannkraftutbygging" har en fra

vassdragsregulantene fått opplysninger om 680

magasiner, tilsvarende 84 prosent. I tillegg er

det for en del nøkkelopplysninger (som HRV, LRV,

volam, år for avsluttet utbygging o.a.) supplert

med tall fra NVE.

Tabell 17.1 viser reguleringsmagasiner for-

delt på årstall for avsluttet utbygging og regule-

rin3shøyde. Reguleringshøyden er differensen

mellom høveste regulerte vannstand (HRV) og laves-

te ^egulerte vannstand (LRV).

Figur 17.2 viser prosentvis fordeling av

reguleringsmagasiner som var utbygd pr. 1. januar

1981, etter utbyggingsperiode og reguleringshøyde.

Figuren er basert på magasiner der det foreligger

opplysninger om såvel utbyggingsperiode som regu-

leringshøyde. Figuren viser at gjennomsnittlig

reguleringshøyde har økt.

Tabell 17.2 viser antall bygninger neddemt

som følge av vannkraftutbygging. I 123 av 680

magasiner som det er gitt opplysninger om, var det

registrert 1 069 neddente bygninger. 944 byg-

ninger var i bruk før reguleringen. Det går vi-

dere fram av tabellen at det i forhold til antall

utbygde magasiner er neddernt flere bygninger etter

1960 enn før 1960.

I tabell 17.3 er endringen i årlig middel-

vannføring etter vannkraftutbygging fordelt på

1 Tallet avviker litt fra hva Vassdragsdirekto-
ratet oppgir. Avviket skyldes bl.a. at Byrået har
splittet opp magasiner som er sammensatt av flere
vann, dersom det er mulig.

årstall da utbyggingen ble avsluttet. Opplys-

ningene refererer seg til 1 280 elvestrekninger

definert etter vassdragsregisteret, det vil si 70

prosent av alle berørte elvestrekninger både målt

i antall og i km elvelengde. I tabellen er elve-

strekningene angitt ved kilometer elvelengde. De

regulerte elvestrekningene som det foreligger

opplysninger om, har en samlet lengde på 8 700 km.

Av disse har i underkant av 1 000 km en årlig

middelvannføring på mindre enn 10 prosent av hva

den var før utbyggingen.

Figur 17.3 viser prosentvis fordeling av km

elvelengde for regulerte elver pr. 1. januar 1981,

etter utbyggingsperiode og årlig middelvannføring.

Figuren er basert på 5 923 km elvelengde, der det

foreligger opplysninger om såvel utbyggingsperiode

som endring i årlig middelvannføring.

FIGUR 172 REGULERINGSMAGASINER PR. 1. JANUAR 1981,
ETTER UTBYGGINGSPERIODE OG REGULERINGS-

HØYDE REGULATED RESERVOIRS, 1. JANUARY 1981,
AFTER PERIOD OF DEVELOPMENT AND REGULAT-
ION AMPLITUDE

K i Ide : Gruppe for ressursregnskap, 1983.
Source: Unit of Resource Accounting, 1983.
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Tabell 17.1. Reguleringsmagasiner som var utbygd pr. 1. januar 1981, etter utbyggingsperiode og
reguleringshøyde 	 Developed regulated reservoirs, 1 January 1981, by period of
development and regulation amplitude

Arstall for utbygging avsluttet
I alt 	 Final year of development 	 Ufordelt
Total

	

	 Undistri-
FØr 1939 1940-1959 1960-1969 1970-1974 1975-1980 buted
Before

Antall magasiner

Utbygde magasiner i alt 	 Total

Number of reservoirs

developed 	 795 99 157 197 86 67 189

Reguleringshøyde, m 	 Regulation
amplitude, m

0- 4 	 168 35 35 33 12 9 44
5- 9 	 155 35 41 43 7 6 23

10-19 	 179 16 45 62 17 16 23
20-39 	 164 8 33 45 40 16 22
40 og mer 	 52 2 1 12 9 20 8

Ufordelt 	 Undistributed 	 77 3 2 2 1 - 69

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap.
Source: Unit of Resource Accounting.

Tabell 17.2. Neddemte bygninger etter utbyggingsperiode 	 Dammed buildings by period of develop-
ment

I 	 alt
Total

Arstall 	 for avsluttet utbygging
Final year of development Ufordelt

Undistri-
butedFØr 1939 1940-1959

Before
1960-1969 1970-1974 1975-1980

I 	 altl 	 Totall 	 1 069 16 186 510 151 201 5

Neddemte boliger 	 Dammed
dwellings

I bruk før regulering 	 In
use before regulation 	 132 2 11 100 2 17
Ikke i 	 bruk før regulering
Not in use before regulation 	 25 - 1 4 1 19

Neddente hytter 	 Dammed cottages
I bruk før regulering 	 399 5 43 173 74 101 3
Ikke i 	 bruk 	 før regulering 	 5 1 - 2 2 0

Neddemte driftsbygninger, seter-
hus o.l. Dammed work buildings
etc.

I bruk før regulering 	 413 8 116 186 56 45 2
Ikke i 	 bruk før regulering 	 95 1 14 47 16 17 0

1 	I	 alt 	 127 magasiner.
1 	In total	 127 reservoirs.

K i 1 d e: Gruppe for ressursregnskap.
Source: Unit of Resource Accounting.
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Tabell 17.3. Regulerte elver pr. 1. januar 1981, etter utbyggingsperiode og endring i årlig middel
-vannføring. Km elvestrekning 	 Regulated rivers 1 January 1981, by period of deve-

lopment and changes of mean annual water flow. Km river stretch

Årstall for avsluttet utbygging
I 	 alt
Total

Final year of development Ufordelt
Undistri-
butedFØr 1939

Before
1940-1959 1960-1969 1970-1974 1975-1980

Alle elvestrekninger 	 All
river stretches 	

Årlig middelvannføring etter regu-
ler . ng i	 prosent av vannføring før
regulering 	 Mean annual 	 water
flow after regulation in per cent
of hater flow before regulation

	

- 	 9,9 	

	

10,0- 49,9 	

	

50,0- 89,9 	

	

90,0-109,9 	
110 	 - 	

Uop9 gitt 	 Not stated 	

8

1
1
2

1

703

946
906
259
370
658

565

455

37
22

5
184

2

205

1

Km elvelengde
Km river stretch

084 	 2 481 	 1

107 	 485
121 	 681
36 	 398

320 	 580
328 	 85

171 	 252

828

76
477
418
604
150

103

896

79
187
161
337
43

90

1 960

162
418
241
344

50

745

FIGUR 17.3 REGULERTE ELVESTREKNINGER PR. 1. JANUAR
1981, ETTER UTBYGGINGSPERIODE OG ENDRING I
MIDLERE VANNFØRING REGULATED RIVER
STRETCHES 1 JANUARY 1981, AFTER PERIOD OF
DEVELOPMENT AND CHANGES IN MEAN WATER
FLOW

Kilde: Gruppe for ressursregnskap, 1983.
Source: Unit of Resource Accounting, 1983.

Av figuren går det fram at perioden 1960 -

1969 skiller seg ut, da forholdsvis mange elve-

strekninger i denne perioden har sterk reduksjon i

vannføring. Årlig middelvannføring har begrenset

interesse i forhold til virkningen på fisk. En

har likevel valgt å presentere denne parameteren

framfor f.eks. juli-vannføring, fordi svarprosen-

ten er relativt høy.

17.2 VIRKNINGER PA FISK

I dette avsnittet belyses noen av de virk-

ninger son vannkraftuthygginger kan ha på fiskehe-

standen, fangstmengden cg fiskestørrelsen i regu-

leringsmagasin og regulerte elver. Materialet

beskriver ikke enkeltvassdrag, men summerer opp

virkninger av alle vannkraftuthygginger slik disse

beskrives av de lokale innlandsfiskenemndene og

jeger- og fiskeforeningene.

Virkninger på fiske i reguleringsmagasin har

først og fremst sammenheng med endringen i natur-

lig vannstand. I de aller fleste magasiner vil

nye landområder bli lagt under vann. På kort sikt

vil dette fore til en tilførsel av plantenærings-

stoffer og med den en økning i antall planteplank-

ton og småkreps. Denne "demningseffekten" fører

til en bedring i fiskebestanden de 2-5 første

årene etter en regulering. På lengre sikt vil

imidlertid praktisk talt alt organisk materiale

bli vasket ut i sonen mellov LRV og HRV. Samtidig

vil store områder bli tørrlagt og frostsprengt i
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løpet av vinteren. Området blir uegnet for mange

insektlarver, snegler og større krepsdyr. Dette

går hardest ut over fiskearter som er spesialister

på bunndyr i strandsonen (eksempel aure). Plank -

toniske alger og krepsdyr i de frie vannmassene

kan derimot greie seg hra ved en regulering.

Næringsgrunnalget for planktonspisende fiskearter

(røye, sik, lagesild) reduseres derfor lite.

Rekrutteringsmulighetene for ulike fiskear-

ter blir ofte endret etter en vannkraftutbygging.

For de fiskearter som yter på innl.p eller ut-

løpselvene vil som regel rekrutteringen gå ned

fordi tilgjengeligheten til gyteområdene eller

kvaliteten av dere blir redusert. Dette gjelder

aure, harr og delvis sik. For de arter som gyter

i innsjøen (eksempel rOye, abhor og gjedde) vil

ofte gytearealet øke fordi nye områder klir

neddemt. Effekten er imidlertid avhengig av hvil-

ken bunntype og dybde fisken gyter på, hvilket

tidspunkt og eventuelt i hvor stor grad yngelen

har evne til å følge endringen i vannstand.

I figur 17.4 er det vist hvordan innlands-

fiskenemndene har vurdert virkninger på aure, rOye

og abbor i reguleringsmagasin. Tallene gjelder

hele landet unntatt områdene som er sterkt påvir-

ket av sur nedbør i Telemark, Agder og Rogaland.

I figuren har en holdt utenfor magasiner der aure,

røye og abhor er etablert som ny art pga. utset-

ting, nye vandringsveier o.l. I underkant av 70

prosent av magasinene er aurebestanden blitt mind-

re etter regulering. Dette omfatter også magasi-

ner der bestanden eller fangstmengden ifOlge inn -

landsfiskenemndene praktisk talt er forsvunnet.

Fiskestørrelsen er redusert i 60 prosent av maga-

sinene, mens fangstmengden er blitt mindre i 75

prosent av magasinene. Når bestanden (stort sett

uttrykt gjennom antall fisk) går ned, skyldes

dette først og fremst en reduksjon i rekrutte-

ringsmuligheter og næringstilgang. Når fiskestOr-

relsen går ned betyr det at næringsgrunnlaget i

forhold til bestandsstOrrelsen er for lite. Data-

ene tyder m.a.o. på at auren i de aller fleste

reguleringsmagasin både har fått en reduksjon i

rekruttering og i næringsgrunnlag. Reduksjon i

rekruttering kan først og fremst skyldes at gyte-

elvene blir avstengt og/eller negativt påvirket

som følge av redusert vannføring. Næringstil-

gangen kan være redusert fordi auren har sitt

viktigste leveområde i strandsonen der utvaskingen

virker sterkest.

At fangstmengden synes å ha gått mer ned enn

bestanden kan skyldes at både fiskebestanden og

fiskestørrelsen er redusert samtidig. På den

måten er den fangbare andelen av hestanden redu-

sert. I tillegg kan muligheten for utOvelse av

fiske ha blitt vanskeligere.

Røyebestanden har Okt i mange regulerings-

magasin. Dette må sees i sammenheng med nedgangen

FIGUR 17.4 ENDRINGER I BESTAND, STØRRELSE OG FANGST-
MENGDE FOR AURE, RØVE OG ABBOR I MAGASIN-
ENE, SOM FØLGE AV VANNKRAFTUTBYGGING
CHANGES IN STOCK, SIZE AND CATCH SIZE FOR
TROUT, CHAR AND PERCH IN THE RESERVOIRS
RESULTING FROM HYDRO POWER DEVELOPMENT

Prosentvis fordeling av antall magasiner ) ):

Percentage distribution of number of reservoirs 1 1 :

Større Larger

Like stor Equal

Mindre Less

Art forsvunnet Art disappeared

F ISKEBESTAND
FISH STOCK

Aure Trout

Røye Char

Abbor Perch
i

J
FISKESTØRREL-
SE FISH SIZE

Aure

Røye

Abbor

FANGSTMENG-
DE CATCH
SIZE

Aure

Røye 	 1
Abbor

I 	I	 1 	 I 	 I	 1 	 I 	 1 	 I 	 I 	J

Prosent Percent	 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1) Andel som har svart »vet ikke» er ikke vist i figuren. Denne andelen

varierer mellom 10 og 25 prosent av totalt antall som har svart.

1) Excl. answers of »do not know», that correspond to between 1G

and 25 per cent of total responses.

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap, 1983.
Source: Unit of Resource Accounting, 1983.
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i airebestanden. Det kan også forekomme at røye

pga. neddemming og utvasking får utvidet sitt

gyteareal av steinete gruntområder. Imidlertid

har fiskestørrelsen gått ned i de fleste magasi-

ner. Dette skyldes ikke nødvendigvis at nærings-

tilgangen er blitt redusert, men snarere at rek -

ruti:eringen er for stor i forhold til nærings-

grunnlaget.

Virkningen på abbor likner mye på røye.

Imidlertid ser det ut til at abboren i svært mange

magasiner (om lag 45 prosent) er upåvirket av

regulering. Dette kan skyldes at abboren har sin

hovedutbredelse i områder der reguleringshøyden

ofte er liten.

Virkninger på fiskefaunaen i regulerte elver

har sammenheng med at vannføringen endres perma-

nent: eller sesongvis (se avsnitt 17.1). Redusert

sommervannføring kan f.eks. i første omgang føre

til redusert hunnareal og derved mindre mulighet

for oppvekst av fisk. Strømhastigheten vil ofte

avta og konkurranseforholdet mellom fiskeartene

endres på en slik måte at strømelskende arter som

harr og aure lettere blir fortrengt av abhor,

gjedde, sik mv. Ved redusert sommervannføring er

det også en fare for at utslipp av naturlige og

menneskelige næringsstoffer ikke så lett nøytrali-

seres eller spyles bort. Dette kan føre til en

ugunstig utvikling for fisken. Reduserte flomrier

i vårmånedene kan også føre til redusert oppgang

av 'laks, sjøaure og ål.

Figur 17.5 viser hvordan innlandsfiskenemn -

dene har vurdert virkninger på aure, harr og ål i

regulerte elvestrekninger. Det går fram av figu-

ren at auren er sterkest berørt. I over 70 pro-

sen': av elvestrekningene har bestanden enten blitt

mindre eller fullstendig utgått. I de elvestrek-

ninger der det finnes aure etter regulering har i

underkant av 60 prosent fått redusert fiskestør-

relse.

Harren, i likhet med auren, hører til de

strOmel skende fiskearter. En kan derfor vente en

til.:varende nedgang i bestand og fiskestørrelse

for harr. Det viser seg imidlertid at harr er noe

mindre negativt berørt av vannkraftutbygging enn

aure. Harrbestanden har gått tilbake i 45 prosent

av elvestrekningene og fiskestørrelsen er redusert

bare i 23 prosent av strekningene.

Resultatene fra figurene 17.4 og 17.5 er

usikre. 	 De andelene som har svart "vet ikke" er

ikke tatt med i figurene. 	 Spørsmålene kan være

FIGUR 17.5 ENDRINGER I BESTAND, STØRRELSE OG FANGST-
MENGDE FOR AURE OG HARR I ELVESTREKNING-
ENE, SOM FØLGE AV VANNKRAFTUTBYGGING
CHANGES IN STOCK, SIZE AND CATCH SIZE FOR
TROUT AND GRAYLING IN THE RIVER STRETCHES,
RESULTING FROM HYDRO POWER DEVELOPMENT

1) Se note, figur 17.4.
1) See note, figure 17.4.

K i I d e: Gruppe for ressursregnskap, 1983.
Source: Unit of Resource Accounting, 1983.

vanskelig å oppfatte likt, vuraeringsskalaen er

grov. Ved tolkning av resultater vil en i tillegg

ha problemer med å skille vannkraftregulering son

årsak til endring i fiskebestand, fra andre på-

virkninger som forurensning og endret fangstmeto-

de.

Spesielt vil det være vanskelig å skille

virkningene av sur nedbør og vannkraftutbygging

fra hverandre. Resultater fra miljøvirkningspro-

sjektet viser hl.a. at aure er nier negativt påvir-

ket i sur nedbør - områdene, enn i landet ellers.

Denne effekten kan skyldes den ekstra belastningen

som sur nedbør gir i innsjøen. Det er imidlertid

vanskelig å kvantifisere sur nedbørs betydning i

denne sammenheng. Sur nedbør - områdene i Rogaland,

Agder og Telemark er derfor holdt utenfor analysen.
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18.«Sur nedbrs virkning på
skog og fisk»

I perioden etter den annen verdenskrig er

de sørlige deler av Skandinavia blitt utsatt for

sur nedbør. Den økende surhet i nedbøren skyldes

hovedsakelig sulfat, men også nitrat, som blir

tilført med sørlige vinder fra høyt industriali-

serte strøk i Mellom-Europa. Opphavet til disse

forurensningene er utslipp av svoveldioksyd og

nitrogenoksyder ved forbrenning av fossile bren-

selstoffer.

Svovel- og nitrogenforbindelsenes veg i

atmosfæren kan beskrives ved hjelp av følgende

stadier:

(1) Svoveldioksyd og nitrogenoksyd slippes
ut fra tettsteder og industri.

(2) Gassene avsettes delvis i uforandret
tilstand på marken (tørravsetning).

(3) Gassene som ikke avsettes oksyderes i
atmosfæren til svovelsyre og salpeter-
syre.

(4) Syrene løser seg hovedsakelig opp i
skyer og regndråper i form av sulfat-,
nitrat- og våtioner (atomer eller mole-
kyler som er elektrisk ladet). En del
av syrene nøytraliseres av ammoniakk og
ammoniumioner blir dannet.

(5) De ulike ionene avsettes på marken med
nedbør (våtavsetning).

18.1 TILFØRSEL AV LUFTFORURENSNINGER TIL
NORGE

Figur 18.1 viser samlet tilførsel av svovel

til Norge i 1978 og 1979. Utslipp til luft er

imidlertid omhandlet i et separat kapittel.

OECD 1 startet i 1972 et program for å måle
langtransport av luftforurensninger. Figur 18.2

viser gjennomsnittlig pH, veid middel, i nedbør i

Europa i 1974.

Det ble i 1972 startet et tverrfaglig nasjo-

nalt forskningsprogram, "Sur nedbørs virkning på

skog og fisk" (SNSF) 2 , bl.a. for å finne ut om den

sure nedbøren kunne forklare fiskedøden som hadde

rammet de sørlige delene av Norge.

SNSF-prosjektet utviklet seg til å bli det

største forskningsprogrammet av denne typen som

hittil er gjennomført i Norge.

Formålet med SNSF-prosjektet har vært:

(i) - å kartlegge så eksakt som mulig sur
nedbørs virkning på skog og fisk.

(ii) - å studere luftforurensningenes virk-
ning på jord, vegetasjon og vann i
det omfang som er nødvendig for å
undersøke punkt (i).

Figur 18.3 gir en skjematisk framstilling av

	

På slutten av 1960-tallet og i begynnelsen 	 sur nedbørs påvirkning på vegetasjon, jordsmonn,

av 1970 ble man klar over at fisken i de sørligste 	 vannkjemi og vannbiologi.

deler av Norge var i ferd med å dø ut i mange 	 Som et resultat av bl.a. SNSF-prosjektet,

vassdrag. 	 En opplevde også tilfeller av massiv 	 som ble avsluttet i 1980, tok Norge og Sverige

fiskedød på SØrlandet, og ca. 1 500 vann er blitt 	 innenfor ECE 3 initiativ til en avtale som for-

fisketomme etter økt surhet. Fisk kan altså ikke 	 plikter landene i Europa og Nord-Amerika til å

leve i vann som er for surt, dvs. vann som har for 	 samarbeide for å bekjempe felles luftforurens-

lav pH-verdi. 	 ningsproblemer - og i første rekke sur nedhør.  

Avtalen forplikter også til samarbeid om overvåk-

ning av spredning av luftforurensninger, og til

utveksling av opplysninger om forurensende ut-

slipp. Videre har den bestemmelser om samarbeid

om forskning og utvikling av tiltak og retnings-

linjer for å bekjempe utslipp.

1 Organization for Economic Co-operation and
Development.
2 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd,
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd
og Miljøverndepartementet stod bak programmet.
3 FN's økonomiske kommisjon for Europa.
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FIGUR 18.1 SAMLET TILFØRSEL AV SVOVEL TIL NORGE I 1978
OG 1979 (TALLENE HENHOLDSVIS ØVERST OG NED-
ERST I PILENE). 1 000 TONN SVOVEL PR. ÅR
TOTAL SUPPLY OF SULPHUR TO NORWAY, 1978 AND
1979 (THE NUMBERS RESPECTIVELY AT TOP AND
BOTTOM IN THE ARROWS). 1 000 TONS SULPHUR PER
YEA R

K i I d e: Det norske meteorologiske institutt.
• rt.— Al ...,vn;,n AAotvnin/nniral lnctit,itP. .

FOTO: NILU

FIGUR 18.2 GJENNOMSNITTLIG pH, VEID MIDDEL, I NEDBØR.
EUROPA. 1974 AVERAGE pH IN PRECIPITATION.
EUROPE. 1974

Kilde: »Teknikk og miljø» nr. 4, 1981, —Data fra OECD's program om
langtransport av luftforurensninger.

Source : OECD's Program on Long Range Transport of Air Pollution.
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FIGUR 18.3 SKJEMATISK FRAMSTILLING AV DEN SURE NEDBØRS PÅVIRKNING PÅ VEGETASJONEN, JORDS-
MONNET, VANNKJEMI OG VANNBIOLOGI THE IMPACT OF ACID PRECIPITATION ON VEGETATION,
SOIL, WATER CHEMISTRY AND WATER BIOLOGY

K i I d e: »Teknikk og miljø», nr. 4 1981
Source : »Teknikk og miljø», nr. 4 1981

18.2 HVA ER SUR NEDBØR ?

Rent vann (nedhør) som er i likevekt med

kul l di ok sydi nnhol det i luft er svakt surt, og det

har en pH -verdi på ca. 5,6. Nedhør som har lavere

pH -verdi enn dette, blir kalt sur nedbør. Navnet

blir nå brukt om nedbør son i tillegg til høy

H+-konsentrasjon også har høye konsentrasjoner

av sulfat, nitrat og ammonium. Nitratkonsentra-

sjonen i nedhør i Norge er ofte ca. 30 prosent av

sulfatkonsentrasjonen. Sur nedbør inneholder også

ofte andre forurensninger som tungmetaller og

organiske forbindelser.

Surhet blir vanligvis angitt ved pH, som

blir definert som den negative logaritmen til

H+-konsentrasjonen (pH = = log (Hi)). H+-

konsentrasjonen er et mål for hvor mange H+-

ioner man har og blir vanligvis oppgitt som

molekyler pr. liter (mol/1).

Når pH synker med 1 enhet, eiker H+-konsen-

trasjonen til det 10-dobbelte.

Sur nedbør i Norge 1960 - 1981: tendenser 

Måleresultater fra 1960-årene viser at kon-

sentrasjonene av nitrat og sulfat i nedbør ,kt .e i

denne perioden. Økningen skjedde samtidig mec en

økning i energiforbruket i Europa.

Den årlige middelkonsentrasjonen i nedbøren

av sterk syre, sulfat og nitrat viser ingen sikker

tendens i perioden 1973 - 1981. Men i årene 1980

og 1981 har nedbørens pH-verdier steget, og nid-

delkonsentrasjonene og våtavsetningen av sulfat,

nitrat og sterk syre har avtatt på de fleste sta-

sjonene. Dette skyldes sannsynligvis mindre

transport av nedbørgivende luftmasser fra Vest-

Europa i 1980 og 1981 enn i 1979. En nedgang i

energiforbruket i årene etter 1979 kan imidlertid

også ha hatt hetydning.

Arsmiddelkonsentrasjonene av sink og bly i

nedbøren har vært avtakende siden 1976 sør for

Dovre og i Finnmark, mens det i Møre og Romsdal

ikke har vært noen tendens i disse årene. End-

ringen for bly kan ha sammenheng med restriksjo-
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nenE i Europa for blyinnholdet i bensin. Endrin-

gen for sink skyldes sannsynligvis også reduksjon

av langtransporterte tilførsler. Arsmiddelkonsen -

trasjonene av kadmium har på landsbasis hatt en

varierende tendens siden 1976, men ingen endring

sør for Dovre, noe økende i N re og Romsdal og

avtakende i Finnmark.

18.3 FORSURING AV VANN I NORGE — STATUS
OG TRENDER

Virkningen av sur nedbør på pH i elver og

innsjøer avhenger i høy grad av herggrunnsgeologi

og løsmasser. I områder med bergarter som for-

vitrer lett, vil sur nedbør nøytraliseres etter

kortvarig kontakt med bakken. Områder med kvarts -

rik berggrunn (f.eks. granitt og gneis) og tynt

jorcdekke er mer utsatt for forsuring. Slike

omr e der finnes over store deler av Sørlandet.

FIGUR 18.4 pH—MÅLINGER I 12 SMÅ SJØER I NEDRE TELE-
MARK, 1938-1970 THE pH MEASUREMENTS OVER
THE PERIOD 1938-1970 FOR 12 SMALL LAKES IN
LOWER TELEMARK

Kil 1e: Wright, 1977
Sourçe : Wright, 1977

FIGUR 18.5 pH—VERDIER I HOVVATN, TOLKET PÅ GRUNNLAG
AV KISELALGER I INNSJØENS SEDIMENTER THE
pH IN HOVVATN INFERRED FROM THE DIATOM
CONTENS OF THE LAKE SEDIMENTS.
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K i l d e: Davis og Berge, 1980
Source : Davis and Berge, 1980

Tidsutvikling mht. forsuring av vann i 
Sør-Norge 

Forandringer i pli-verdi framgår dels direkte

ved pH-målinger, dels indirekte fra opplysninger

om redusert fiskebestand eller studier av sedi-

menterte kiselalger som er følsomme for endringer

i vannets surhet.

Figur 18.4 viser pH -målinger for 12 små inn-

sjøer i Telemark for perioden 1938 - 1970. En

kjenner også til tidligere fiskedød - i hvert fall

siden begynnelsen av 1900-tallet, og det blir

antatt at flere av disse kan knyttes til fore-

komster av surt vann.

Figur 18.5 viser hvordan man kan anslå pH-

utviklingen i et vann (her Hovvatn i Telemark)
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over tid ut fra sammensetningen av kiselalgene i

sedimentene. Dypet i sedimentet kan relateres til

årstall ved at man regner med et bestemt tillegg

av dødt organisk og uorganisk materiale hvert år.

Kiselalgene er følsomme for endringer i

vannets surhet. 	 Metodene indikerer at forsur-

ingen startet omkring 1945 (tilsvarende ca. 	 8,5

cm på den loddrette skalaen), og fortsatte gradvis

fram til 1964 (ca. 3,75 cm) , da pH-verdien var

lavest. 	 Resultatene varierer mye i de øverste

lagene (de siste årene). 	 Sedimentoverflaten er

oftest ustabil og blir lett påvirket av vannstrøm-

mer og biologisk aktivitet. Dette kan, sammen med

målefeil, være med på å forklare variasjonene.

Tapene av fiskepopulasjoner har ofte startet

på høyfjellet, og så beveget seg nedstrøms i vass-

dragene. Det ser ut til at pH -endringene i de

mest utsatte områdene i Sir-Norge har vært i

størrelsesorden 0,5 - 1 pH-enheter fra ca. 1940, -

f.eks. fra 5,5 til mellom 5,0 og 4,5 i sårbare

områder på Sørlandet og i Sørøst-Norge. Dette har

ofte ført til pH-verdier lavere enn 5, og har fått

dramatiske biologiske effekter.

FIGUR 18.6 pH -VERDI I OVERFLATEVANN 1155 INNSJØER
I SØR-NORGE THE pH LEVEL IN SURFACE
WATERS OF 155 LAKES IN SOUTHERN NORWAY

K i l d e: Wright et.al ., 1977
Source : Wright et.al., 1977

Undersøkelsene har samtidig vist at isurt

vann, hvor surheten ikke er dødelig, reduserer

veksten av fisk med inntil 50 prosent i forhold

til vann med pH =6 under ellers like omstendighe-

ter.

Det er altså klart at det har skjedd en

forsuring i innsjøer i Sør-Norge. Dette er også

tilfelle for elver.

Nedbørens sammensetning kan påvirke vann-

kjemien i et område sterkt. Figur 18.6 viser pH-

verdien i overflatevann i 155 innsjøer i Sør-

Norge, som ikke er påvirket av annen forurensning

enn sur nedbør. Det er samsvar i geografisk for-

deling av surt vann og sur nedbør i Sør- Norge.

Den sure nedbøren modifiseres imidlertid av :;am-

mensetningen av berggrunn og løsmasser.

Kalsiumkonsentrasjonen i vann er en brukbar

indikator på bufringsevnen, som er vannets evne

til å motvirke eller dempe eventuelle forandrin-

ger. For innsjøer med omtrent samme kalsiumnivå,

er det en høy korrelasjon mellom konsentrasjonen

av H+ og sulfat. I de fleste innsjøene tyder

sulfat-konsentrasjonene på at atmosfærisk til-

førsel er den dominerende kilde.

Sesongmessige pH-variasjoner i elver og 

i nnsj$er 

Elver og innsjøer har ofte spesielt lav pH-

verdi under snøsmelting. Undersøkelser har indi-

kert at under snøsmeltingen blir 50-80 prosent av

forurensningene frigjort når de første 30 prosent

av snøen er smeltet. Det første smeltevannet kan

ha konsentrasjoner som er ca. 5 ganger de verdiene

som finnes i snø. I løpet av snøsmeltingsperioden

er det også funnet svært lave pH- verdier like

under isen på innsjøer.

Om høsten kan man ofte finne nedgang i pH-

verdi i forbindelse med det første sterke htst-

regnet. Dette kan forklares ved at det sulfat som

lagres opp i løpet av sommeren blir vasket ut med

regnvannet.

18.4 KJEMISK ENDRING AV SUR NEDBØR VED KONTAKT

MED VEGETASJON OG JORD

Normalt faller bare 5 -10 prosent av nedb a ren
direkte i elver og vann. Resten av tilløpet til

elver og vann kommer som avrenning fra nedbør-

feltet, og den kjemiske sammensetningen kan da



væra svært ulik nedbørens sammensetning. Dette er

sætlig en følge av kontakten lied vegetasjon og

joy i.

Samspillet mellom vann og jord/vegetasjon

øke , innholdet av svake syrer i vannet, hoved-

sak?lig organiske forbindelser og aluminiums-

for. >i ndel ser.

18.5 MULIGE MEKANISMER BAK FORSURING AV
VASSDRAG

Resultater fra SNSF-prosjektet og andre

uncersøkelser viser at surheten i avrenningen

hovedsakelig blir bestemt av konsentrasjonen av

moh•le negative ioner (anioner), jordas egenskaper

og 3vrenningsforholdene. Mens mesteparten av det

atr. irs færi ske nitratet blir holdt tilbake i ned-

bør:.feltet er sulfatanionene vanligvis svært

rnoh' le. En økning i sulfat-konsentrasjonen fører

til økning dv :I} -konsentrasjonen i vannet.

Det har også vært satt fram teorier om at

encringer i bruken av landområdene skulle kunne

forIlare mye av forsuringen av vassdrag. Men det

ser ikke ut til å være noe bestemt mønster i

eneringene i arealkruken sort kan forklare regional

for uring. Slike endringer kan likevel ha hetyd-

ni nr lokalt.

Alt i alt ser det rit til at det er endringen

i rodbørens sammensetning, dvs. trer forurensning,

som er hovedårsaken til forsuringen av vass-

draç ene.

18.6 VIRKNING AV SUR NEDBØR PA JORDPRODUKTIVI-
TET OG PLANTENES VEKST

Sur nedbør kan endre det kjemiske jord-

klimaet ved å føre til lavere p1-verdi og økt

utvisking. Det har likevel ikke vært mulig å

påv•se reelle endringer i ,jordproduktivitet og

platevekst : Ge mest utsatte områdene som følge

av sur nedbør. Det er imidlertid vanskelig å

tre<ke sikre slutninger.

I Sverire har man funnet regionale for-

andringer i skopsjordas produktivitet i løvet av

de ..iste ti-år, disse endringere kan skyldes sur

ned: Ør.

Vest-tyske forskere har funnet at produk-

sjonen i store skogområder i Sentral-Europa er

svært utsatt pga. jordforsuring som følge av sur

nedbør. Den forklaring som oftest blir gitt er at

den sure nedbøren øker konsentrasjonen av alumi-

nium i vannet i jorda. Dette har i neste omgang

gitt virkning nå skogstrærnes rothår.

Sur nedbør vil ha to motsatte virkninger på

næringssituasjonen for plantene. Tilførslene av

nitrogenforbindelser og i noen grad svovel, vil

kunne gi en gjødslingsvirkning som det er grunn

til å tro vil stimulere plantenes vekst. På den

annen side kan utvaskingen av andre plantenærings-

stoffer og spesielt magnesium, være uheldig for

planteproduksjonen på lengre sikt. Dette skyldes

ikke bare at utvaskingen reduserer jordas mengde

av tilgjengelige næringsstoffer, men også at økt

vekst pga. nitrogentilførslene vil føre til økt

behov for disse stoffene.

13.7 VIRKNING AV SURT VANN PA LIVET I VANN

Forsuringen av ferskvann har fått store

konsekvenser for livet der. Det er slått fast at

alle nivåer av næringskjeden i vann er påvirket.

Virkningen på fisk er imidlertid best kjent.

18.7.1. Virkning på primærproduksjon, nedbryting 

og hvirvelløse dyr i vann 
Økosystemene i vann som er forsuret viser

redusert produksjon av primærmateriale. Dette

kommer av en vridning i samnensetningen av

plantesamfunnene (primærprodusentene) mot mer

syretålende arter (enkelte va vest av alger og

maser). Økt utbredelse av mosen Sphagnum viser

tydelig dette. Denne mosen utkonkurrerer nå

blomsterplantene i surt vann.

De nye planteartene som invaderer surt vann

har lavere produksjon av karbon pr. klorofyll-

enhet, noe som resulterer i redusert produktivitet

i disse sjøene.

Økningen i algemengden kommer sannsynligvis

av redusert beiting fra hvirvelløse dyr og lang-

sommere nedbryting.

hornalt vil bakterier spille en stor rolle

for nedbrytingen i en sjø. I surt vann skjer det

imidlertid en overgang til langsont arbeidende

sopa. Dette medfører økt opphovning av organisk
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materiale, og dermed mindre tilgang av nærings-

midler til sjøen. Dette kan igjen føre til en

mere næringsfattig sjø.

Ved forsuring blir antall arter hvirvelløse

dyr redusert. Dette gjelder både for dyre-

plankton, større krepsdyr, insekter, snegler og

muslinger.

Figur 18.7 viser pH -grensene i innsjØer for

noen viktige næringsdyr for fisk. Organismer som

er viktige for transport av energi fra ett nivå i

næringskjeden til et annet, kan derfor bli ut-

slettet ved forsuring. Enkelte arter som tole-

rerer surt vann spesielt godt, f.eks. buksvømmere

(vanninsekt), kan bli dominerende som fiskeføde.

Figur 18.8 viser toleransegrensene for 17

arter av organismer som er fiskemat. De har alle

stor utbredelse i Norge. En lavere pH -verdi (dvs.

mot venstre på den horisontale skalaen) fører til

stadig færre arter på den vertikale skalaen.

Fisk i surt vann forsvinner imidlertid ikke

som følge av matmangel alene. 	 Økosystemet blir

FIGUR 18.8 pH—TOLERANSE-GRENSER FOR 17 UTVALGTE
ARTER AV SNEGLER, MUSLINGER OG KREPS-
DYR I NORGE THE pH TOLERANCE LIMIT FOR
17 SELECTED WIDESPREAD SPECIES OF FISH-
FOOD ORGANISMS IN NORWAY

Kilde: Omarbeidet av J. Øklandog K.A. Økland, 1980
Source : J. Økland and K.A. Økland, 1980

FIGUR 18.7 pH—GRENSENE I INNSJØER FOR NOEN VIKTIGE
NÆRINGSDYR FOR FISK. 1: FERSKVANNSREKE,
2: SNEGLER, 3: SMÅ MUSLINGER, 4: FERSK

-VANNSKREPS THE pH RANGE OF LAKES WITH
FOUR GROUPS OF BOTTOM ANIMALS WHICH ARE
IMPORTANT AS FISH—FOOD. 1: FRESHWATER
SHRIMP, GAMMARUS LACUSTRIS, 2: SNAILS,
3: SMALL MUSSELS, 4: FRESHWATER LOUSE,
ASELLUSAQUATICUS

Figuren viser pH -spennvidden i innsjøer med fire grupper av bunn-
dyr som alle er viktig fiskeføde.

Krepsdyret marflo (Øverst) er ypperlig Ørretmat og setter rød farge
på kjøttet. Vanligvis blir marfloa borte når innsjøen blir surere enn pH
6. I lavlandet på Østlandet er marfloa helt forsvunnet i sjøer med pH
under 6,6.

Sneglene (nest øverst) er stort sett forsvunnet i innsjøer som er
surere enn pH 6, og forekomsten er svak ned til pH 5,2.

De fleste småmusling-arter (nest nederst) blir borte når pH går
under 6, men noen få arter finnes ned til pH 4,7.

Krepsdyret asell (nederst) kan vanligvis finnes i innsjøer med pH
over 5,2, men kan forekomme ned til pH 4,8.

Kilde: Omarbeidet av J. Økland og K.A. Økland, 1980.
Source: J. Økland and K.A. Økland, 1980.

forenklet og mer sårbart for forandringer. Dette

kan igjen føre til ekstra press på toppene i øko-

systemet (fisk), ettersom mat ikke alltid vil være

lett tilgjengelig.

18.7.2. Aluminium i surt vann skader fisk 

Surt vann med høyt innhold av aluminium er

spesielt skadelig for fisk. Den giftige virk-

ningen av aluminium er pH -avhengig og ser ut til å

ha et maksimum nær pH=5.

Fiskeartene blir påvirket i ulik grad.

Følgende arter er rangert etter følsomhet, me( de

mest følsomme først: Regnbueørret, laks, vanlig

ørret og ål.

Det er imidlertid også variasjoner mellom de

ulike fiskepopulasjonene av en fiskeart - mht.

hvor surt vann de tåler. Forskning på dette

området prøver i dag å hjelpe fram stammer som

tåler surt vann bedre enn det som er vanlig i

dag.

18.7.3. Årsaken til fiskedød i surt vann 

Giftige aluminiumsforbindelser påvirker

fisken på minst to måter: de kan felle ut slimet

på gjellene og forårsake kvelning, og de påvirker
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gjellefunksjonene slik at fisken ikke får tatt opp

salter fra vannet. I det siste tilfellet blir

resultatet at saltinnholdet i fiskens blod faller.

Hos angrepet fisk vil denne saltbalansen da bli

skadet og en rekke kroppsfunksjoner komme i ulage.

I døende fisk er ofte saltinnholdet og oksygen-

mergden i blodet mye lavere enn hos frisk fisk.

Her har vi et hjelpemiddel til å måle stresset på

fisken og angi hvor hardt angrepet fisken er.

Hvis slik fisk blir overført til vann med høyere

pH og mindre giftig aluminium i vannet, vil en del

fisk kunne reparere disse skadene og igjen bli

normalt friske.

FIGUR 18.9 TAP AV ØRRETSTAMMEN I EN DEL FISKEVANN,
1940-1975, TELEMARK, AUST— OG VEST—AGDER
OG ROGALAND LOSS OF TROUT STOCK IN LA-
KES, 1940-1975, TELEMARK, AUST— AND VEST—
AGDER AND ROGALAND

K i I d e: Source: Sevaldrud et.al ., 1980.

Når jorda under forsuringsprosessen lekker

ut metaller som har en akutt virkning på fisk,

betyr det at det må ha skjedd omfattende endringer

i jordsmonnets egenskaper. Dette er kanskje et av

de mest alvorlige signaler på at det dreier seg om

omfattende skader på hele Økosystemet.

18.7.4. Virkning på fisk - Hvor mye er tapt? 

1 700 fiskebestander er tapt på grunn av

forsuring, og det er påvist "sur nedbør-virk-

ninger" på til sammen 9 arter ferskvannsfisk. De

største tapene er for Ørret, men det er også på-

vist betydelige skader på fiskearter som abhor,

røye og sik.

Figur 18.9 viser at mer enn halvparten av

Ørret vannene er ødelagt i perioden 1940 -

1980 i de fire sørligste fylkene i Norge.

Figur 18.10 viser utdødde Ørretbestander i

Sør-Norge etter ulike høydekategorier. Fiskedøden

har rammet de høyereliggende deler av vassdragene

tidligst.

FIGUR 18.10 UTDØDDE ØRRETPOPULASJONER I SØR-NORGE
FOR ULIKE HØYDE - KATEGORIER FOR INNSJØER,
1940, 1950, 1960, 1970 OG ETTER 1970. POPULA-
SJONENE INNENFOR HVER 10-ÅRSPERIODE ER
INDIKERT EXTINCTION OF BROWN TROUT PO-
PULATIONS IN SOUTHERNMOST NORWAY FOR
DIFFERENT LAKE ALTITUDE CATEGORIES. PO-
PULATIONS LOST WITHIN EACH 10 YEAR PERIOD
ARE INDICATED

Kilde: Sevaldrud et.al., 1980.
Source: Sevaldrud et. al., 1980.
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Figur 18.11 viser områder med redusert

fiskebestand i Sør-Norge i 1980. 13 000 km 2 av

Sør-Norge er praktisk talt fisketomt, som følge av

sur nedbør, og i ytterligere 20 000 km 2 er fiske-

bestanden redusert.

Fiskens følsomhet overfor sur nedbør varie-

rer med hvilket stadium på livssyklusen den be-

FIGUR 18.11 REGIONAL FORDELING AV OMRÅDER I SØR-NOR
-GE DER FISKEPOPULASJONENE ER PÅVIRKET.

-BASERT PÅ INTERVJUER MED LOKALE FISKE-
LAG OG LANDEIERE I LØPET AV 1974-1979
REGIONAL DISTRIBUTION OF AREAS WITH AF-
FECTED FISH POPULATIONS IN SOUTHERN NORWAY
THE MAP IS BASED ON INTERVIEWS WITH LOCAL
FISHERYBOARDS AND LAND OWNERS DURING
1974-1979

KiIde : Muniz og Leivestad, 1980
Source : Muniz and Leivestad, 1980

FIGUR 18.12 OVERLEVELSESPROSENT FRAM TIL FØRSTE
GYTING FOR ØRRETEGG OG YNGEL SOM OVER-
FØRES FRA VANN MED pH 6,2 TIL 5.2, VED FOR-
SKJELLIGE TIDSPUNKTER ETTER BEFRUKT-
NING PERCENTAGE SURVIVAL UNTIL SWIM-
UP OF BROWN TROUT EGGS AND FRY TRANS-
FERRED FROM WATER OF pH 6,2 TO WATER
OF pH 5,2 AT VARIOUS TIMES AFTER FERTI-
LIZATION

8

1
- Befruktning

Fertilization
Egg
First eye

Yngel
First hatch

Nov. 	 Dec. 	 Jan. I Feb. Mar. ' Apr. 	 May
1977 	 1978

Dato for overføring til surt vann
Date for transfer to acidic water

Kilde: Edwards og Gjerdrem, 1980
Source : Edwards and Gjerdrem, 1980

finner seg i. 	 Den er mest følsom på egg- og

yngelstadiet. 	 Høy dødelighet på dette stadiet

blir regnet som hovedårsaken til at fiskebe-

standene forsvinner.

Figur 18.12 viser overlevelsesprosent fram

til første gyting for ørret av egg og yngel, son

blir overført fra vann med pH =6,2 til vann med pH=

5,2. Overføringen skjer ved ulike tidspunkter

etter befruktning.

18.8 NYE OMRÅDER PÅVIRKES

Forsuringen pågår fortsatt i mange områder i

Norge i dag, og det er ingen tegn til at den av-

tar. Stadig flere vann blir fisketomme og stadig

nye områder blir påvirket, spesielt på Vestlandet.

Her ser vi i dag mange symptomer som minner om

utviklingen på Sørlandet for ca. 40 år siden.

Lakseelver skades, det er overdødelighet i klekke-

rier som leverer settefisk til oppdrettsnæringen

og høytliggende fjellvann mister sine aurebestan-

der.
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18.9 OVERVAKING AV SUR NEDBØR

Overvåkingsprogrammet for langtransportert

forurenset luft og nedbbr er en videreføring av

enkelte deler av SMSF-prosjektets. Programmet

sta-tet i 1980 og omfatter:

- overvåking av atmosfærisk tilfØrsel 2 ,

- overvåking av 20 elver på SØr- og Vest-
landet, overvåking av feltforskningsområ-
der og regionale vann- og snØundersØkel-
ser 3 ,

- biologisk overvåking av fiskebestanden i
forsuringsrammede og forsuringstruede
distrikter`'.

Figur 18.13 viser norske bakgrunnsstasjoner

og feltforskningsområder for overvåking av foru-

renset luft og nedbØr, 1981. Figur 18.14 viser

elver som inngår i overvåkingsprogrammet og vass-

dragenes nedbØrfelt ovenfor prØvetakingsstedet.

FIGUR 18.13 NORSKE BAKGRUNNSSTASJONER 	 OG FELT-
FORSKNINGSOMRÅDER FOR OVERVÅKING AV
FORURENSET LUFT OG NEDBØR, 1981
NORWEGIAN BACKGROUND STATIONS AND
SURVEY AREAS FOR CONTROL OF POLLUTED
AIR AND PRECIPITATION, 1981

K ilde : Statens forurensningstilsyn 1983.
Source: Norwegian Pollution Control Authority, 1983.

s I regi av Statens forurensningstilsyn.
2 Phrsk institutt for luftforskning.
3 Norsk institutt for varnforskning.
4 Direktoratet for vilt- og ferskvannsfisk.

FIGUR 18.14 ELVER SOM INNGÅR I DET STATLIGE PROGRAMMET
FOR OVERVÅKING AV LANGTRANSPORTERT FORU-
RENSET LUFT OG NEDBØR, 1981 RIVERS INCLUDED
IN THE STATE PROGRAMME OF CONTROLLING
LONG RANGE TRANSPORT OF POLLUTED AIR AND
PRECIPITATION, 1981

Lygna

K i Id e : Statens forurensningstilsyn.
Source: Norwegian Pollution Control Authority.
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Kvadratmeter
kvadratmeter
Kubikkmeter
Kilogram

Joule pr. sekund
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Kilowatt-time

Symbol
m
m 2

m 3
kg

1 000 m 2
10 000 m2
0,001 M 3
1 000 kg

J
J/S

3 600 J
3 600 000 J

Navn
Meter
Kvadratmeter
Kubikkmeter
Kilogram
Dekar (DA)
Hektar (HA)
Liter (1)
Tonn (T)
Joule
Watt (W)
Wh
kWh

Navn Symbol

P
T
G
m
p
n
p

10 15

10 12

10 9

10 -3

10 -6
10 -9

10 -12

Peta
Tera
Giga
Milli
Mikro
Nano
Pico

MAL OG VEKT:
Benevnelser brukt i Miljøstatistikk 1983.

SI-enheter:

300

Foran enhetene brukes følgende prefikser:

Faktor som en-
heten multipli-
seres med

Parts per million 	 ppm
	

10-6

Målemetoder:

Navn 

BO F7/BOF5/KOF

Farge

Konduktivitet
Surhetsgrad
Decibel
CNR-metoden
100 CNR
Curie (Ci)

Stråling

Doserate

Benevnelse

Milligram oksygen
pr. 1
Milligram Platina
pr. 1
Mikro Siemens pr. 1
pH- enheter

Equivalentnivå
Atomspaltninger/
sekund
Roentgen equiva-
lent Man

Symbol

mg 02/1

mgPt/1
pS/cm

pH
dB
dB

60 dB (A)

3,7.10 10DPS*

Rem
Rem/gr

* DPS = Desintegrations per second.
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ISBN 82-537-1788-1 ISSN 0078-1894
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ISBN 82-537-1791-1 ISSN 0078-1878

- 303	 Kredittmarkedstatistikk 	 Lån, obligasjoner, aksjer mv. 1981 	 Credit Market
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ISBN 82-537-1793-8 	 ISSN 0333-3744
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Edition 	 Sidetall 74 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1794-6 ISSN 0550-029X
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ISBN 82-537-1798-9 ISSN 0550-8592
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ISBN 82-537-1802-0 ISSN 0550-0532
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ISBN 82-537-1806-3
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ISBN 82-537-1807-1
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ISBN 82-537-1810-1 ISSN 0550-0400

- 316 	 Oljevirksomheten 1981 	 The Oil Activities 	 Sidetall 77 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-1812-8 	 ISSN 0333-2101

- 317 	 Framskriving av folkemengden 1982 - 2025 Regionale tall 	 Population Projections
Regional Figures 	 Sidetall 198 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1813-6 ISSN 0332-8015

- 318	 Utenrikshandel 1981 II 	 External Trade II 	 Sidetall 336 Pris kr 20,00
ISBN 82-537-1816-0 ISSN 0078-1940

- 319 	 Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1980-81 	 Roundwood Cut for Sale
and Industrial Production 	 Sidetall 52 Pris kr 15,00 ISBN 81-537-1817-9

- 320 	 Levekårsundersøkelsen 1980 	 Survey of Level of Living 	 Sidetall 206 Pris kr 20,00
ISBN 82-537-1819-5

- 321 	 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart Mars 1982 	 Wage Statistics for
Seamen on Ships in Ocean transport 	 Sidetall 28 Pris kr 10,00 ISBN 82-537-1821-7

- 322 	 Alkohol og andre rusmiddel 1981 	 Alcohol and Drugs 	 Sidetal 46 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-1827-6 ISSN 0332-7965

- 323 	 Lønninger og inntekter 1980 	 Wages, Salaries and Income Sidetall 97 Pris kr
15,00 ISBN 82-537-1828-4

- 324 	 Reiselivsstatistikk 1981 	 Statistics on Travel 	 Sidetall 130 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-1829-2 	 ISSN 0333-208X

- 325 	 Lakse- og sjøaurefiske 1981 	 Salmon and Sea Trout Fisheries 	 Sidetal 97
Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1830-6 ISSN 0550-0419

	

326	 Samferdselsstatistikk 1981 	 Transport and Communication Statistics 	 Sidetall 275
Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1831-4 ISSN 0468-8147

- 327 	 Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1980 og 1981 	 Credit
Market Statistics Foreign Assets and Liabilities 	 Sidetall 92 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-1832-2 ISSN 0333-3736

- 328 	 Landbruksteljing 1979 Hefte V Husdyr 	 Census of Agriculture and Forestry 1979
Volume V Livestock 	 Sidetal 140 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1834-9

- 329 	 Helsepersonellstatistikk 1981 	 Statistics on Health Personnel Sidetall 140
Pris kr 15,00 	 ISBN 82-537-1835-7

- 330 	 Godstransport på kysten Leie- og egentransport med skip 25 - 3 000 br. tonn 1980
Coastwise Transport of Goods Transport for Hire or Reward and on Own Account by
Vessels 25 - 3 000 Gross Tons 	 Sidetall 147 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1836-5

- 331 	 Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1981 	 Architectural and other
Technical Services Connected with Construction 	 Sidetall 39 	 Pris kr 10,00
ISBN 82-537-1841-1

- 332 	 Veitrafikkulykker 1981 	 Road Traffic Accidents 	 Sidetall 184 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-1843-8 ISSN 0468-8198

- 333	 Arealbruksstatistikk for tettsteder 	 Land-Use Statistics for Urban Settlements
Sidetall 161 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1844-6
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Rekke B 	 Trykt 1982 (forts.)

- 334 	 Regional dødelighet 1976 - 1980 	 Regional Mortality 	 Sidetall 99 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-1845-4

335 	 Byggearealstatistikk 1981 	 Building Statistics 	 Sidetall 91 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-1846-2 	 ISSN 0550-7162

- 336 	 Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker 1981 	 Credit Market Statistics
Private and Public Banks 	 Sidetall 293 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1847-0

- 337 	 Kredittmarkedstatistikk 	 Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1981
Credit Market Statistics 	 Private Credit Enterprises and Private Financial
Companies 	 Sidetall 106 	 Pris kr 15,00 	 ISBN 82-537-1848-9 	 ISSN 0333-3752

- 338 	 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1983 Sidetall 140 ISBN 82-537-1849-7
- 339 	 Skattestatistikk Inntektsåret 1980 Tax Statistics Income Year 1980 	 Sidetall 206

Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1851-9
- 340 	 Dødsårsaker 1981 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables 	 Sidetall 99

Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1853-5 ISSN 0550-032X

Trykt 1983

341 	 økonomisk utsyn over året 1982 	 Economic Survey 	 Sidetall 175 Pris kr 30,00
ISBN 82-537-1879-9 ISSN 0078-1924

- 342 	 Helseinstitusjoner 1981 	 Health Institutions 	 Sidetall 120 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-1858-6 ISSN 0333-3701

- 343 	 Statistisk fylkeshefte 1983 østfold 	 Sidetall 239 Pris kr 24,00
ISBN 82-537-1859-4

- 344 	 Statistisk fylkeshefte 1983 Akershus og Oslo 	 Sidetall 276 Pris kr 24,00
ISBN 82-537-1860-8

345 	 Statistisk fylkeshefte 1983 Hedmark Sidetall 239 Pris kr 24,00 ISBN 82-537-1861-6
- 346 	 Statistisk fylkeshefte 1983 Oppland Sidetall 249 Pris kr 24,00 ISBN 82-537-1862-4
- 347 	 Statistisk fylkeshefte 1983 Buskerud Sidetall 237 Pris kr 24,00 ISBN 82-537-1863-2
- 348 	 Statistisk fylkeshefte 1983 Vestfold Sidetall 236 Pris kr 24,00 ISBN 82-537-1864-0
- 361 	 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket Reaksjoner Fengslinger 1981

Criminal Statistics Crimes Investigated Sanctions Imprisonments 	 Sidetall 200
Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1857-8 ISSN 0333-3914

362 	 Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen
1983 	 Supplement to External Trade Volume I 	 Sidetall 126
ISBN 82-537-1880-2

363 	 Landbruksteljing 1979 Hefte VI Hagebruk 	 Census of Agriculture and Forestry 1979
Volume VI Horticulture 	 Sidetal 124 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1881-0

- 364 	 Utdanningsstatistikk Oversikt 1. oktober 1980 	 Educational Statistics Survey
Sidetall 116 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1883-7

- 365 	 Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisa-
sjoner 1. september 1982 	 Wage Statistics for Employees in Business Services and
in Business, Professional and Labour Associations 	 Sidetall 60 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1884-5

- 366 	 Fiskeristatistikk 1981 	 Fishery Statistics 	 Sidetal 162 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1886-1 ISSN 0333-3728

- 367 	 Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1982	 Wage
Statistics for Employees in Insurance Activity 	 Sidetall 40 Pris kr 12,00
ISBN 82-537-1888-8

368 	 Veterinærstatistikk 1981	 Veterinary Statistics Sidetall 83 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1889-6 ISSN 0303-6561

- 369 	 Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1982 	 Wage Statistics for
Bank Employees 	 Sidetall 47 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1892-6

370 	 Bilverkstader mv. 1981 Reparasjon av kjørety, hushaldningsapparat og varer for
personleg bruk 	 Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus
and Commodities for Personal Use 	 Sidetal 40 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1893-4

371 	 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1982 	 Wage Statistics for
Employees in Wholesale and Retail Trade 	 Sidetall 29 Pris kr 12,00
ISBN 82-537-1895-0

- 372 	 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1982	 Wage
Statistics for Workers in Mining and Manufacturing 	 Sidetall 34 Pris kr 12,00
ISBN 82-537-1896-9 ISSN 0550-0435

- 373 	 Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1981 	 Credit Market
Statistics Life and Non-Life Insurance Companies etc. Sidetall 65 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1897-7 ISSN 0333-3787

- 374 	 Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. oktober 1982 	 Educational Statistics Basic
Schools 	 Sidetal 90 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1898-5 ISSN 0332-804X

- 375 	 Sosialstatistikk 1981 	 Social Statistics 	 Sidetall 86 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1899-3 ISSN 0333-2055

- 376 	 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1982 	 Wage
Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture
Sidetall 36 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1900-0

- 377 	 Rutebilstatistikk 1981 	 Scheduled Road Transport 	 Sidetall 65 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1901-9 ISSN 0550-0524

- 378 Tidsnyttingsundersøkelsen 1980-81 	 The Time Budget Survey 	 ISBN 82-537-1905-1
Sidetall 188 Pris kr 24,00

- 379 	 Helsestatistikk 1981 	 Health Statistics 	 Sidetall 136 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1907-8 ISSN 0332-7906
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	Rekke B 	 Trykt 1983 (forts.)

	Nr. 380 	 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart November 1982 	 Wage
Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade 	 Sidetall 26
Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1908-6

- 381 	 Regnskapsstatistikk 1981 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 	 Statistics of
Accounts Oil Extraction, Mining and Manufacturing 	 Sidetall 170 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1909-4 ISSN 0333-3795

- 382 	 Regnskapsstatistikk 1981 Engroshandel 	 Statistics of Accounts Wholesale Trade
Sidetall 110 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1910-8 ISSN 0333-3817

- 383 	 Skogstatistikk 1981 	 Forestry Statistics 	 Sidetall 112 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1912-4 ISSN 0468-8155

- 384 	 Industristatistikk 1981 	 Industrial Statistics 	 Sidetall 216 Pris kr 24,00
ISBN 82-537-1913-2 ISSN 0078-1886

	

385 	 Kvartalsvis nasjonalregnskap 1966 - 1977 	 Quarterly National Accounts 	 Sidetall 56
Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1914-0

- 386 	 Folketalet i kommunane 1981 - 1983 	 Population in Municipalities 	 Sidetall 54
Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1915-9

	

387 	 Sjøulykkesstatistikk 1982 	 Marine Casualties 	 Sidetall 63 	 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1916-7 ISSN 0332-8007

	

389 	 Elektrisitetsstatistikk 1981 	 Electricity Statistics Sidetal 103 	 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1919-1 	 ISSN 0333-3799

- 390 	 Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1981 	 Educational
Statistics Universities and Colleges 	 Sidetall 132 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1920-5 ISSN 0300-5631

- 391 	 Tjenesteyting 1981 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og re ingjøring, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services Business
Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar
Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants 	 Sidetall 57
Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1921-3

- 392 	 Varehande1sstatistikk 1981 	 Wholesale and Retail Trade Statistics 	 Sidetall 150
Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1922-1 ISSN 0078-1959

- 393 	 Arbeidsmarkedstatistikk 1982 	 Labour Market Statistics Sidetall 210 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1925-6 ISSN 0078-1878

- 394 	 Familiestatistikk 1982 	 Family Statistics 	 Sidetall 99 	 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1929-9 	 ISSN 0332-7957

- 395 	 Bygge- og anleggsstatistikk 1981 	 Construction Statistics Sidetall 77
Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1933-7 ISSN 0550-029X

- 396 	 Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1981 	 Educational Statistics
Upper Secondary Schools Sidetall 146 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1938-8
ISSN 0332-8031

	

397 	 Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1982 	 Wage
Statistics for Employees in Hotels and Restaurants 	 Sidetall 37 Pris kr 12,00
ISBN 82-537-1941-8

- 398 	 Utenrikshandel 1982 I 	 External Trade I 	 Sidetall 357 	 Pris kr 24,00
ISBN 82-537-1942-6 	 ISSN 0078-1940

	

399 	 Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1982 	 Wage
and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools
Sidetall 54 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1943-4

- 400 	 Strukturtall for kommunenes økonomi 1981 	 Structural Data from the Municipal
Accounts 	 Sidetall 122 	 Pris kr 18,00 	 ISBN 82-537-1944-2 	 ISSN 0333-3809

- 401 	 Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring 1981/82 	 Educational Statistics Adult
Education Sidetall 92 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1945-0 ISBN 0332-8058

	

405 	 Sivilrettsstatistikk 1982 	 Civil Judicial Statistics 	 Sidetall 41 Pris kr 12,00
ISBN 82-537-1950-7 ISSN 0550-0532

- 406 	 Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1982
Wage and Employment Statistics for Central Government Employees 	 Sidetall 101
Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1951-5 ISSN 0550-8622

- 407 	 Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1982 	 Population by Age
and Marital Status 	 Sidetall 159 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1953-1
ISSN 0554-7170

- 408 	 Ferieundersøkelsen 1982 	 Holiday Survey 	 Sidetall 90 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1955-8

	

410 	 Lønnsstatistikk 1982 	 Wage Statistics 	 Sidetall 103 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1957-4 ISSN 0078-1916

- 411 	 Utenrikshandel 1982 II 	 External Trade II 	 Sidetall 339 Pris kr 24,00
ISBN 82-537-1958-2 ISSN 0078-1940

	

414 	 Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1981-82 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial Production 	 Sidetall 51 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1964-7



304

I serien Statistiske analyser (SA) - ISSN 0333-0621

Nr. 45 	 Sosialt utsyn 1980 	 Social Survey 	 Sidetall 284 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1201-4
- 46 	 Ressursregnskap 	 Resource Accounts 	 Sidetall 198 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1513-7
- 47 	 Private husholdningers forbruk i 1970-årene 	 Consumption of Private Households'in the

1970s 	 Sidetall 86 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1757-1
- 48 	 Boligforhold og boutgifter 	 Housing Conditions and Housing Expenditure

Sidetall 87 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1777-6
- 49 	 Arbeid, fritid og samvær Endringer i tidsbruk i 70-årene 	 Work, Leisure and Time

spent with Others Changes in Time Use in the 70s 	 ISBN 82-537-1924-8 Sidetall 124
Pris kr 18,00

- 50 	 Miljøstatistikk 1983 Environmental Statistics Sidetall 306 Pris kr 24,00
ISBN 82-537-1936-1 ISSN 0333-0621

I serien Samfunnsøkonomiske studier (SOS) - ISSN 0085-4344

Nr. 50 Flyttemønstre Norge 1971 - 1974 Patterns of Migration Norway 1971 - 1974
Sidetall 238 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1709-1

- 51 	 Utdanning og sosial bakgrunn 	 Education and Social Background 	 Sidetall 210
Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1759-8

- 52 	 Econometrics of Incomplete Cross-Section/Time-Series Data: Consumer Demand in
Norwegian Households 1975 - 1977 	 Økonometrisk analyse av ufullstendige
tverrsnitts /tidsserie data: Konsumetterspørselen i norske husholdninger
Sidetall 307 Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1782-2

- 53 	 Analysis of Supply and Demand of Electricity in the Norwegian Economy 	 Analyse av
tilbud og etterspørsel etter elektrisitet i norsk økonomi 	 Sidetall 334
Pris kr 20,00 ISBN 82-537-1815-2

- 54 	 Et valg i perspektiv En studie av Stortingsvalget 1981 	 Sidetall 285
Pris kr 24,00 	 ISBN 82-537-1932-9 	 ISSN 0085-4344

I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART) - ISSN 0085-431X

Nr. 135 	 Fødselstallene i Norge 1950 - 1975 Endringsfaktorer 	 Births in Norway 1950 - 1975
Components of Change 	 Sidetall 81 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1716-4

- 136 	 MODEX - En modell for verdenshandelen og norsk eksport av bearbeidde industrivarer
A Model of World Trade and the Norwegian Export of Manufactured Goods Sidetall 35
Pris kr 10,00 ISBN 82-537-1717-2

- 137 	 Three Decades of the Conference of European Statisticians: Past Achievements and
Perspectives for the Future 	 Den europeiske sjefsstatistikerkonferanse gjennom tre
ti-år: Mål som vart nådd og perspektiv for framtida Sidetall 22 Pris kr 10,00
ISBN 82-537-1823-3

- 138 	 Befolkningsutviklingen i Norge fram til år 2025 	 The Changes of Population in Norway
to 2025 	 Sidetall 83 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1852-7

- 139 	 Compilation of Input-Output Tables in Norway 	 Beregning og sammenstilling av
kryss1Øpstabeller i Norge 	 Sidetall 37 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1885-3

- 140 	 Barnløshet - savn eller ønske? Om ufrivillig og frivillig barnløshet 	 Childless or
Childfree? About Infecundity and Intentional Childlessness 	 Sidetall 50
Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1894-2

- 141 	 Experiences in Using Input-Output Techniques for Price Calculations 	 Bruk av kryss -
løpsmodeller for prisberegninger Sidetall 24 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1926-4

- 142 	 The Interplay between Sectoral Models Based on Micro Data and Models for the National
Economy 	 Samspillet mellom sektormodeller basert på mikrodata og modeller for
økonomien som helhet 	 Sidetall 22 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1934-5

- 143 	 Svein Longva and Øystein Olsen: Price Sensitivity of Energy Demand in Norwegian
Industries 	 Prisfølsomheten i energietterspørselen i norske næringssektorer 1983
Sidetall 25 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1960-4 ISSN 0085-431X



305

I serien Rapporter fra Statistisk Sentralbyrå (RAPP) - ISSN 0332-8422

Trykt 1983

Nr. 83/1 	 Naturressurser 1982 Foreløpige nøkkeltall fra ressursregnskapene for energi,
mineraler, skog, fisk og areal Sidetall 62 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-1837-3

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1978 - 1981 	 Sidetall 39 Pris kr 12,00
ISBN 82-537-1882-9

Forbruk av fisk og fiskevarer i Norge 1979 En undersøkelse av fiskeforbruket i
Norge i 1979 med bakgrunn i materialet fra momskompensasjonsordningen for fisk og
fiskevarer Sidetall 25 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1904-3

Planregnskap for Rogaland 1981 - 1992 Hovedresultater Sidetall 42 Pris kr 12,00
ISBN 82-537-1902-7

Planregnskap for Akershus 1981 - 1992 Hovedresultater Sidetall 48 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1903-5

Norske olje- og gassreserver Nåverdiberegninger og inndeling i kostnadsklasser
Sidetall 28 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1911-6

Behandlingen av oljevirksomheten i Byråets makroøkonomiske årsmodeller
Sidetall 30 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1918-3

- 83/8 	 Arbeid og helse 1982 Sidetall 101 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1927-2

- 83/9 	 Radio- og fjernsynsundersøkelsen Februar 1983 	 Sidetall 118 Pris kr 18,00
ISBN 82-537-1928-0

- 83/10 On the Use of Laspeyres and Paasche Indices in a Neoclassical Import Model 	 Om
bruken av Laspeyres og Paasche indekser i en neoklassisk importmodell 	 Sidetall 49
Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1931-0

- 83/12 Energiundersøkelsen 1980 Sidetall 47 Pris kr 12,00 ISBN 82-537-1949-3

- 83/15 Skatter og overføringer til private 	 Historisk oversikt over satser mv. Arene
1970 - 1983 Sidetall 77 Pris kr 18,00 ISBN 82-537-1961-2

- 83/2

- 83/3

- 83/4

- 83/5

- 83/6

- 83/7
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Standarder for norsk statistikk (SNS)

Standards for Norwegian Statistics (SNS)

I denne serien vil Byrået samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir

revidert. Til nå foreligger:

Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet

" 	 2 Standard for næringsgruppering

" 	 3 Standard for handelsområder

Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH):

Nr. 24 Standard for gruppering av sykdommer
- skader - dØdsårsaker i offentlig
norsk statistikk

" 	 28 	 Standard for utdanningsgruppering i
offentlig norsk statistikk

" 	 35 	 Standard for kommuneklassifisering

" 	 38 	 Internasjonal standard for vare-
gruppering i statistikken over
utenrikshandelen (SITC-Rev. 2)

Andre publikasjoner i serien SSH:

Nr. 30 	 Lov, forskrifter og overenskomst om
folkeregistrering

" 	 36 	 Produksjonsindeks for bergverksdrift,
industri og kraftforsyning

" 	 42 	 Engrosprisstatistikk Engrosprisindeks
Produsentprisindeks



Pris kr 24,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

ISBN 82-537-1936-1
ISSN 0333-0621
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