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I etterpåklokskapens klare lys var det en dristig og frem-
synt beslutning i 1958 å etablere et eget forskningsinstitutt 
som bare hadde til oppgave å være Norges kunnskaps-
kilde om vann. At tanken har hatt livets rett viser dagens 
NIVA, som både har opprettholdt sin sentrale rolle som 
kunnskapsleverandør til norske kommuner og bedrifter, 
og i tillegg har utviklet en sterk internasjonal posisjon 
innen forskning og tjenesteleveranser. Organisasjonen og 
medarbeiderne har på veien klart det vanskelige spranget 
fra å være et samarbeidende NTNF-institutt til en privat 
stiftelse med store krav til oppdragsinntjening.   

NIVAs styre mener derfor det i jubileumsåret er 
viktig å vise hva instituttet har bidratt med, både av 
praktiske løsninger og av forskningsbasert underlag til 
beslutningstakere i forvaltning og næringsliv. I dette ju-
bileumsskriftet gis noen smakebiter fra historien, mange 
glimt og eksempler fra dagens virksomhet, og i tillegg 
litt om hva NIVA vil bidra med i årene framover.

En av styrets viktigste oppgaver ved 50-årsmerket er 
å bidra til utformingen av plattformen for fremtidens 
NIVA. Et sentralt element i den videre utviklingen vil 
være å utnytte CIENS som tverrfaglig forskningsarena 
og som forskningsinfrastruktur. Vektleggingen av inno-

vasjon og anvendelse av forskningsresultater er blitt en 
viktig del av NIVAs virksomhet, og beliggenheten i 
CIENS gir instituttet gode forutsetninger også på dette 
området.

Et annet viktig element fremover er den internasjo-
nale aktiviteten som kommer til å være med på å prege 
utviklingen av instituttet. NIVAs virksomhet blir stadig 
mer internasjonal, og instituttet har hatt prosjekter i om 
lag halvparten av alle verdens land. NIVA har forsk-
ningsbaserte datterselskaper i Norge, Sverige, Polen, 
Russland og Chile. 

Medlemmene i NIVAs styre vil takke de ansatte for 
innsatsen så langt, og vi ser frem til samarbeidet om å 
videreføre et sterkt vannfaglig miljø med økonomisk 
styrke og handlefrihet også de neste 50 årene.

Oslo, 12. juni 2008

Tor-Petter Johnsen
Styreleder 

NIVA: Et sterkt vannfaglig miljø
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Det har vært travle tider ved NIVA de siste årene, og 
direktør Skogheim benytter anledningen ved femtiårs-
jubileet til å takke alle de medarbeiderne som har vært 
med på en interessant og krevende ferd for å komme dit 
institusjonen er i dag. – Dere har gjort en kjempeinnsats, 
og jeg er imponert over resultatene, sier han.

Det mest synlige beviset på endringene ved NIVA er 
at instituttets hovedkontor nå holder til i det moderne 
og energieffektive CIENS-nybygget ved Forsknings-
parken i Oslo, etter 25 år i Brekkeveien. Etableringen 
av CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn – i 
Gaustadbekkdalen ble fullført høsten 2006, og dermed 
var en viktig milepæl i fornyelsen av NIVA nådd.

Nytt bygg, ny organisasjon
Det er ikke bare bygget som er nytt, for også NIVA som 
organisasjon er endret. – Vi har gjennomført radikale 
endringer i instituttets drift, organisasjon, ledelse og 
strategi. De viktigste tiltakene er at vi har innført mar-
kedsorientering, målstyring, strategisk rekruttering og 
et tydeligere lederansvar med fokus på medarbeiderne. 
Alt dette er virkemidler som ble tatt i bruk for å realisere 
de strategiske målene og gjenvinne den økonomiske 
handlefriheten, forteller Skogheim.

Bakgrunnen var at NIVA var inne i en vanskelig 
periode rundt årtusenskiftet. Instituttet gikk med 
underskudd i perioden fra 1998 til 2004 – sju magre 
år – kun avbrutt av et svært beskjedent overskudd i 
2002. Det var derfor klart at noe måtte gjøres, og de 
første snuoperasjonene ble igangsatt i 2000. – Det totale 
antallet NIVA-ansatte i 2008 er omtrent som i 2000, 
men vi har ansatt svært mange nye forskere og dessuten 
er antallet medarbeidere med doktorgrad tredoblet. Vi 
har gjennomgått en kraftig omstilling og fornyelse, men 

takket være samarbeidet med fagforeningene har dette 
gått bra.

Offensiv satsing
– Det var ikke lett å finne den riktige veien ut av van-
skelighetene, men det var helt sentralt at styret ble med 
på en strategi som gikk ut på å satse offensivt istedenfor 
å spare og innføre ansettelsesstopp. Det tok flere år før 
økonomien snudde, men allerede våren 2002 kom de 
første bekreftelsene på at vi var i ferd med å gjøre de 
riktige grepene. Da var vi godt i gang med å rekruttere 
de menneskene vi trengte for å utvikle oss videre, og vi 
hadde startet et utviklingsprogram som skulle hjelpe 
mellomlederne til å være både gode fagfolk og gode 
ledere samtidig, forteller Skogheim.

Direktør Skogheim forklarer underskuddene i 2003 
og 2004 med at NIVA fortsatt ikke klarte å rekruttere 
tøft nok. – Men i 2004 kjørte vi en stor kampanje der vi 
skulle rekruttere forskere til 20 fagfelt innen NIVA, og 
da fikk vi hele 250 søkere. Det gjorde godt for selvfølel-
sen vår, for vi fikk et tydelig bevis på at NIVA ble ansett 
som en attraktiv arbeidsplass. Vi fikk hele 80 søkere med 
doktorgrad, og ansatte over 20 av dem.

Strategi og lederutvikling
Etter dette begynte pilene å peke oppover. På styremøtet 
16. desember 2005 kunne ledelsen i NIVA legge fram 
en hyggelig prognose for årsresultatet og et budsjett i 
balanse for 2006, samt en fullstendig plan for flyttingen 
til CIENS. Men hva var det som bidro til å snu skuta?

– Jeg vil først og fremst nevne to viktige virkemidler 
som er tatt i bruk gjennom prosjektet «Fornyelse av 
NIVA». Det ene er strategisk rekruttering, som inne-
bærer at vi kun ansetter medarbeidere som, sammen 

– Hvis vi er i tvil, skal NIVA satse  
på forskningen

NIVA kan feire 50-årsdagen i juni 2008 med god helse og trygg økonomi, etter en omfattende 
endringsprosess de siste årene. – Det blir sikkert behov for omstillinger også i fremtiden. Mitt 
råd er at NIVA alltid skal satse på forskningen, hvis det er tvil om hvilken retning vi skal gå i, 
sier adm.dir. Odd Skogheim.

med etablerte seniorforskere i NIVA, tilfører og utvikler 
fremtidsrettet kompetanse innen eksisterende eller nye 
fag- og markedsområder. Det andre er at vi har jobbet 
systematisk med lederutvikling. NIVA som organisasjon 
var tidligere for mye preget av individuelle prioriteringer, 
mens vi nå satser på felles mål og verdier.

– Forskningslederne er de viktigste lederne i NIVA, 
og det er sentralt at disse nå klarer å håndtere både 
brukerorienteringen, inntjeningen og medarbeidernes 
kompetanseutvikling. I tillegg skal NIVA fortsatt gi 
rom for individuell kreativitet, nytenkning og trivsel, 
understreker Skogheim.

Nye vegger, nye muligheter
Det var ikke opplagt at NIVA skulle satse på nybygg 
og flytting i en tid med trang økonomi, men ifølge 
Skogheim var dette helt nødvendig. – Det ene poenget 
er at vi satt i et bygg som var ubrukelig med tanke på å 
utvikle oss videre, og det ville aldri blitt bra uansett hvor 
mye vi renoverte. Derfor valgte vi å selge kontorene i 
Brekkeveien, og på den måten frigjorde vi kapital som 
isteden kunne investeres i nybygget. NIVA eier 33 pro-
sent av CIENS-bygget og dette eierskapet gir inntekter, 
og dermed har vi fått avkastning på egenkapitalen som 
før lå i en død bygningsmasse.

– Det andre poenget er at det alltid sitter noe i 
veggene i gamle bygg. NIVA hadde ikke lenger bruk 
for alle tradisjonene i Brekkeveien, men nå har vi tatt 
med oss de gode tradisjonene til et bygg med helt nye 
muligheter!

NIVA fremover
Men hvor skal NIVA gå i fremtiden? – Vi skal blant 
annet ta vare på merverdien av vår egen forskning iste-
denfor å gi den bort, og derfor skal innovasjon og kom-
mersialisering av forskningsresultater være en naturlig 
del av virksomheten. Forskning og innovasjon skal skilles 
skarpt fra hverandre, og det vi tjener på innovasjon skal 
gå tilbake til forskningen, understreker Skogheim.

Men – finnes det noen truende skyer i horisonten? 
– Jo, dem er det nok av, og vi står foran en stadig kamp 
for å overleve som et fritt og uavhengig institutt. En sak 
er jo at basisbevilgningen fortsatt er lav (11 prosent av 
omsetningen), og den har stått omtrent stille de siste 
10 årene. Dette gir betydelig svekket konkurranseevne 
internasjonalt, og det svekker den nasjonale kompetan-
seutviklingen.

– En større trussel er fraværet av en helhetlig nasjo-
nal instituttpolitikk, som gir meget usunne konkur-
ranseforhold mellom en del statlig eide institutter og de 
frie forskningsstiftelsene. Her må noen ta et nasjonalt 
ansvar og rydde opp!

– Den største og mest akutte trusselen er imidlertid 
pensjonskostnadene, som i min tid i NIVA er blitt tre-
doblet, og nå ytterligere vil kunne dobles. Dette kan vi 
ikke overleve med, og denne saken kaster en skygge over 
jubileumsmarkeringen. Men pytt, vi gir oss ikke! 

– Men vi benytter også jubileumsfeiringen som en 
anledning til å analysere de fremtidige utviklingsmulig-
hetene våre. Det som er helt sikkert, er at NIVA alltid 
skal orientere seg med utgangspunkt i den grunnleg-
gende forskningen og kompetansen. Hvis vi kommer 
ut av balanse og feks tar for mange rene oppdrag på 
bekostning av forskningen, så vil NIVA bli svekket. 
Hvis vi er i tvil, skal NIVA alltid satse på forskningen! 
insisterer Skogheim. 

Administrerende direktør Odd Skogheim. (Foto: Bjørn Faafeng)
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Tidlig på 1970-tallet oppdaget fiskere store tettheter av 
grønne kråkeboller som var i ferd med å spise opp den 
stortare-dominerte tareskogen langs kysten i Midt- og 
Nord-Norge. I dag er over 2000 kvadratkilometer ta-
reskog – et areal tilsvarende Vestfold fylke – fullstendig 

nedbeitet langs strekningen fra Trøndelag til og med 
Finnmark. Kråkebollene etterlater seg en sjøbunn som 
er gold og naken, bortsett fra store mengder utsultede 
kråkeboller som spiser alt som spirer på bunnen.

– Vi vet ikke hva som var årsaken til at kråkebollene 
begynte å spre seg. Det er vanskelig å etterforske noe 
som skjedde for 40 år siden. Men i tilsvarende episoder 
i USA er det påvist at nedbeiting skyldtes overbeskat-
ning av kråkebollenes fiender, sjøoter på Stillehavskysten 

Skogdøden under vann

Norskekysten er alvorlig rammet av to ulike typer skogdød under vann. Den frodige tareskogen 
er blitt beitet til ørken i enorme områder fra Trøndelag til Finnmark, og sukkertareskogen langs 
Skagerrak og nordover mot Møre er erstattet med en lodden matte av trådalger og slam. Hvis 
noe liknende hadde skjedd på land, ville myndighetene satt inn store ressurser for å overvåke 
situasjonen og igangsette tiltak for å bremse eller reparere ødeleggelsene.

og torsk og annen fisk på Atlanterhavskysten, forteller 
forsker Hartvig Christie ved NIVAs avdeling for marint 
biologisk mangfold. 

Sukkertare-skogen er også rammet
Langs Skagerrakkysten og langt nordover på Vestlan-
det er sukkertaren blitt borte i løpet av de siste 10-15 
årene, i beskyttede områder helt fra svenskegrensen til 
Lindesnes og videre nordover mot Møre. Dette ble først 
oppdaget av forskere på NIVA i 2002. Disse områdene 
er ikke blitt ørken, men er isteden dekket av slam og 
trådformede alger. Hvis noe tilsvarende hadde rammet 
skogene på land, hadde det vært som å kjøre fra Lindes-
nes til Oslo uten å se et eneste tre.

– Sukkertaredøden har vært undersøkt av NIVA på 
oppdrag av Statens forurensningstilsyn (SFT) og skyl-
des ikke kråkeboller, men antakelig en kombinasjon av 
flere faktorer. Vi har registrert en økende forurensing 
med næringssalter, kombinert med at sjøvannet er blitt 
varmere, sier Christie. 

Det manglende rabalderet
Hartvig Christie, Frithjof Moy og andre NIVA-forskere 
har gjennomført store prosjekter for å kartlegge omfan-
get av tareskogdøden, særlig i Sør- og Midt-Norge. De 
er forbauset over at opinionen ikke har reagert sterkere 
på ødeleggelsene.

– Hvis vi hadde oppdaget et oljesøl som drepte all 
tareskog fra Trondheim til Kirkenes, fra havflaten og ned 
til 20 meters dyp, ville det blitt et voldsomt rabalder. Men 
den store nedbeitingen i nord er knapt undersøkt. Vi 
kunne trenge en nasjonal innsats for å komme til bunns i 
hva som har skjedd, med sikte på å gjenreise tareskogene. 
Det har for eksempel vært lansert forslag om å høste av 
kråkebollene i randsonen mot den tareskogen som står 
igjen ytterst i havgapet, for å gi skogen anledning til å 
vokse tilbake igjen. Dette er gjort med suksess i USA, der 
kråkebollehøsting har blitt en lønnsom næring. En annen 
uprøvd mulighet er å etablere kunstige rev som kan hjelpe 
tareskogen til å etablere seg igjen, forteller Christie.

Vår egen regnskog
Tareskogen overgår selv de mest fruktbare økosystemene 
på land, som de tropiske regnskogene. På en kvadrat-
meter tareskog kan det leve over 100 000 små virvelløse 

dyr, som snegler og krepsdyr, fra over 250 forskjellige 
arter. Disse dyrene er næring for fisken, og ødeleggel-
sene i tareskogen fører til at viktige oppvekstområder og 
beiteplasser for torsk og andre fiskeslag blir borte. De 
økonomiske tapene på grunn av ødelagt tareskog kan 
anslås til mange milliarder kroner.

En god nyhet, heldigvis
Heldigvis har NIVA-forskerne en god nyhet midt oppe 
i all elendigheten. – Vi har, på oppdrag fra Direktoratet 
for naturforvaltning (DN), nettopp dokumentert at 
tareskogen faktisk er i ferd med å vokse tilbake igjen på 
Trøndelagskysten og et lite stykke inn i Nordland. Krå-
kebollene her er på retur. Vi vet ikke hvorfor dette skjer, 
men det er nærliggende å tro at kråkebollene – som er en 
kaldtvannsart – trekker seg nordover når klimaendringer 
fører til at vannet langs kysten blir varmere, sier forsker 
Kjell Magnus Norderhaug. NIVA ønsker å følge med 
på hvordan denne gjenveksten utvikler seg. En frisk stortareskog er et økosystem som er mer fruktbart enn de 

tropiske regnskogene, med viktige oppvekstområder og beiteplasse for 
torsk og andre fiskeslag. (Foto: Kjell Magnus Norderhaug, NIVA).

Kråkebollene har beitet vekk 2000 kvadratkilometer 
stortareskog – et areal tilsvarende Vestfold fylke – langs 
kysten fra Trøndelag og nordover.  
(Foto: Hartvig Christie, NIVA)
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Modellering fyller ut de hvite flekkene  
på kunnskapskartet

Det er vrient nok å finne ut hvor tareskogen finnes i dag, for kartlegging under vann er 
både kostbart og tidkrevende. Men hvordan skal man finne ut hvor det burde vært tare-
skog, hvis den ikke var nedbeitet av kråkeboller eller nedslammet av forurensninger? 
Svaret er romlig modellering, som minner litt om værvarsling under vann.

Illustrasjonen viser modellberegninger av tareskogutbredelsen rundt øyene sør for Ona fyr i Sandøy kommune, Møre og 
Romsdal. Her stemmer modellen og virkeligheten godt overens, men fra Trøndelag og nordover forteller modellen at en 
skulle forvente tareskog over store områder der en ikke kan finne det i dag. Forskere mener at kråkebollenes nedbeiting 
er noe av årsaken. (Illustrasjon: Trine Bekkby, NIVA)

AKTUELL FOrSKNING: HAbITATMODELLErING
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Det finnes mange gode grunner til å ha kart over hva slags 
plantesamfunn og økosystemer som finnes både på land 
og under vann, men det er mye vanskeligere å lage slike 
kart under vann. Forklaringen er enkel: På landjorden kan 
du se både granskog og elg på lang avstand, men under 
vann er siktelengden i beste fall noen titalls meter. – Der-
for kommer det aldri til å bli gjennomført en fullstendig 
kartlegging av tareskogen eller andre biotoper langs kys-
ten, spår forsker Trine Bekkby ved NIVAs Seksjon for 
marint biologisk mangfold og eutrofi. For å fylle ut de 
hvite flekkene på undervannskartene, har man de siste ti 
årene isteden utviklet et kostnadseffektivt supplement til 
tradisjonell kartlegging: Habitatmodellering.

Vi er vant med modeller
– Modellering kan virke ubegripelig for mange, men 
de fleste av oss er faktisk vant til modeller uten å tenke 
over det. Meteorologene har jo drevet med dette i vel-
dig mange år: De samler inn data fra målestasjoner, og 
mater dataene inn i en datamaskin-modell som regner 
ut hvordan været er også utenom målestasjonene – og 

hvordan det kommer til å bli fremover. Det vi har gjort 
er nokså tilsvarende: Vi har vært ute og tatt stikkprøver 
for å finne ut hvor det finnes eller ikke finnes for eksem-
pel tareskog, og så bruker vi disse dataene til å beregne 
tareskogens utbredelse også der vi ikke har kartlagt, 
forteller Bekkby.

Tareskog-modellen bygger på at det er et fåtall 
geofysiske faktorer som styrer utbredelsen: Dypet, bøl-
geeksponeringen, strømforholdene, skråningen angitt i 
grader, og kurvaturen – som sier om tareskogen ligger i 
en grop eller på en topp. Hvis Bekkby kjenner alle disse 
dataene for et spesifikt område, kan hun taste dem inn 
i modellen og få svar på om det er sannsynlig å finne 
tareskog der.

NIVAs forskere har brukt modellen til å sannsyn-
liggjøre at hele 2000 kvadratkilometer stortareskog – 
tilsvarende Vestfold fylke – ble borte langs kysten fra 
Trøndelag til Finnmark mellom ca 1970 og 2000 på 
grunn av kråkebollenes nedbeiting (se egen artikkel).

Det er foreløpig utviklet en landsdekkende modell 
for tareskog. I tillegg jobber NIVAs forskere hele tiden 

med å forbedre modeller for ålegras, bløtbunnsområder i 
strandsonen, skjellsand, kamskjell og korallforekomster.

De gode grunnene
To av de gode grunnene til å ha kart også under vann: 
EUs vannrammedirektiv tar utgangspunkt i et ønske 
om å beskytte naturen mot endringer på grunn av men-
neskelig aktivitet, og stiller krav om at vannforekomster 
(med noen unntak) skal ha minimum god økologisk 
tilstand . Det betyr at man må vite hva som er vann-
forekomstens naturlige tilstand, ikke bare hvordan det 
ser ut der i dag.

I tillegg trenger kommunene kunnskap om utbre-
delsen av marine naturtyper når de skal drive areal-
planlegging og ta stilling til plassering av blant annet 
oppdrettsanlegg og annen næringsvirksomhet, brygger, 
turistanlegg, taretråling, osv. Men det er ikke lett å drive 
arealplanlegging med utgangspunkt i kart som er fullt 
av hvite flekker.

Fremsynt i Forskningsrådet
Trine Bekkby begynte med romlig modellering i 1999, 
nærmest av ren nød. – Jeg holdt på med en doktorgrad 
innen adferdsøkologi ved NINA, og skulle kartlegge 
hvor selen spiste. Da måtte jeg vite hvilke ressurser 
som fantes i selens verden, og tareskogen er et kjent 
leveområde for fisk og et spiskammer for sel. Men det 
fantes ingen kart som viste utbredelsen av tareskog, så 
jeg måtte lage en modell isteden, forteller hun.

Det tok tre å få publisert Bekkbys første vitenskape-
lige artikkel om modellering, fordi temaet var ukjent for 
tidsskriftredaktørene. Men i 2003 fikk fagfeltet vind i 
seilene med en fremsynt prosjektbevilgning til NIVA 
og NGU fra programmet i Marine ressurser og miljø 
Norges forskningsråd. I løpet av de siste fem årene er 

modellering blitt et viktig verktøy også for forvaltnin-
gen, og NIVA, NINA og NGU jobber tett sammen. 
Teknikken står sentralt i blant annet Nasjonalt program 
for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. 

 – Romlige modeller kan blant annet brukes til å 
visualisere statistiske sammenhenger og kommunisere 
forskningsresultater til forvaltningen, som på den måten 
får et bedre grunnlag for beslutninger og utredninger, 
forklarer Bekkby.

Vil modellere økosystemer
– Hittil har vi stort sett modellert utbredelsen av 
enkeltarter på grunnlag av geofysiske faktorer, men i 
fremtiden ønsker vi å bli flinkere til å modellere også 
biologiske samfunn og økosystemer. Dessuten bør vi 
bruke kunnskapen om hvordan artenes utbredelser har 
vært og er i dag, til å si noe om hvordan fremtiden vil 
arte seg. Jeg er overbevist om at romlig modellering byr 
på store muligheter når det gjelder å forutsi for eksempel 
effektene av klimaendringer. Både temperaturøkninger, 
endringer i vindretning og vindstyrke og økt tilførsel av 
næringsstoffer, kommer til å påvirke utbredelsen av en 
lang rekke arter langs kysten. Vi har etablert samarbeid 
med Meteorologisk institutt for å se nærmere på noe av 
dette, forklarer Bekkby. 

Stort potensiale
Tareskogen er et relativt stabilt økosystem med storskala-
utstrekning. Det er vanskeligere å modellere for eksem-
pel ålegras, som har en mer småskala-preget utbredelse. 
Ålegraset er et viktig oppvekstområde for fisk og er sår-
bart for både båttrafikk, eutrofiering og en rekke andre 
menneskelige aktiviteter.

Habitatmodellering bygger på GIS (geografiske in-
formasjonssystemer), det vil si datamaskinbaserte syste-
mer som brukes til å registrere, modellere, lagre, hente, 
manipulere, analysere og presentere geografiske data. 
– Det går ikke an å lage modeller uten GIS-informasjon, 
og her finnes det fortsatt en rekke utviklingsmuligheter. 
Det finnes for eksempel ikke noe heldekkende GIS-kart 
over næringsinnholdet eller sjøtemperatur langs kysten, 
og da kan vi heller ikke lage en modell med det aspektet. 
Habitatmodellering har i det hele tatt enda større poten-
sial enn det som er tatt ut i dag, mener Bekkby. 

Registrering av tareskog med undervannskamera danner et grunnlag for modelleringsarbeidet. Dataene brukes deretter 
til å beregne utbredelse også i områder som ikke er kartlagt. (Foto: NIVA)

Tareskogen er et stort og viktig økosystem langs kysten. 
(Foto: Trine Bekkby, NIVA)
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De fleste mennesker med litt interesse kan se forskjell 
på en frisk og en forurenset strandsone. På en frisk 
strandsone langs norskekysten vil fjell og stein være 
dekket av typiske arter som blæretang, grisetang og 
sagtang. Blant tangen finnes bevegelige og fastsittende 
dyr som strandsnegl, småkrabber, rur, svamp og blå-
skjell. Men hvis det blir sluppet ut forurenset vann i 
nærheten, blir tangen fort overgrodd av trådformede 
alger, og mange av smådyrene blir borte. Er det riktig 
ille blir også tangen borte, og de trådformede algene får 
selskap av mikroalger som gir en slimete overflate og 
lukter vondt. – Folk flest vil oppfatte dette som nokså 
utrivelig, sier forsker Eivind Oug ved NIVAs seksjon 
for marint biologisk mangfold.

Et sentralt prinsipp
Du kan altså avgjøre om strandsonen er ren eller foru-
renset, ved å se på hvilke arter som holder til der. Dette 
prinsippet gjelder også for andre økosystemer og har 
stått sentralt i NIVAs arbeid helt siden etableringen for 
50 år siden. – Det biologiske mangfoldet i et område, 
altså summen av organismene som lever der, forteller oss 
om naturmiljøet er friskt og uberørt. Mangfoldet kan 
også fortelle om naturmiljøet er påvirket av for eksempel 
kloakkutslipp, miljøgifter eller andre forurensninger, 
forklarer Oug.

Det er lett å se forskjell på blæretang og trådformede 
slimalger, men i andre økosystemer kan forskjellene være 
langt mindre tydelige. Derfor har NIVA-forskerne lært 
seg å se forskjell på en mengde dyre- og plantearter som 
et utrent øye ikke kan skille fra hverandre. Til sammen må 
forskerne holde rede på noen tusen plante- og dyrearter. 
Fagdisiplinene hvor artene ordnes i system og beskrives slik 
at vi kan gjenkjenne dem heter systematikk og taksonomi, 
kort sagt læren om naturens biologiske mangfold.

Forskerne benytter samtidig kunnskap om artenes 
levevis og krav til sitt livsmiljø. Når artenes miljøkrav er 

kjent, kan vi ganske presist si hvordan miljøtilstanden 
er i området hvor de lever. 

– Den lille børstemarken Capitella er kanskje ver-
dens mest kjente indikator på dårlige forhold i marine 
miljøer. Denne krabaten klarer seg dårlig i naturlige om-
råder, men trives godt under de elendigste forhold. Vi 
ble godt kjent med Capitella i den norske havbruksnæ-
ringens barndom, da fiskeoppdretterne overfôret så grovt 
at store mengder mat falt ned på bunnen under merdene 
og råtnet. Etter en tid sto Capitella tett i tett på bunnen, 
mens annet liv var borte, forteller Oug. 

Børstemark og sukkertare  
blir EU-inspektører
Børstemarken, sukkertaren og alle de andre artene som 
utgjør det biologiske mangfoldet under vann, er nå 
i ferd med å få nye jobber som inspektører for EUs 
vanndirektiv. – Direktivet vil stille krav til at det skal 
være god vannkvalitet i alle vassdrag og kystområder 
også i Norge. Der vannkvaliteten er dårlig på grunn av 
forurensning eller annen menneskelig virksomhet, skal 
det treffes tiltak for å få tilbake den opprinnelige natur-
tilstanden. Det er blitt gjort et omfattende arbeid for å 
finne fram til de beste prinsippene for å gjennomføre 
dette. Det biologiske mangfoldet blir vårt viktigste mål 
for å bedømme vannkvaliteten, forteller Oug.

Vanndirektivet vil for øvrig sette fortgang i arbeidet 
med å rydde opp i forurensede norske fjorder og hav-
ner. Direktivets krav om tiltak betyr at forurenser eller 
myndighetene får økt press på seg til å gjøre noe med 
forurensede områder. 

Fjordene kan reddes
NIVA har vært med på å identifisere problemer og 
foreslå tiltak i en rekke norske fjorder. Iddefjorden i 
Østfold var brun, stinkende og død på 1970-tallet, på 
grunn av utslipp fra treforedlingsindustri, men er nå 

Planter og dyr stiller diagnose på naturen

Hvis du skal avgjøre om et menneske er sykt eller friskt, tar du temperaturen eller kanskje en 
blodprøve. – Men du kan ikke ta blodprøve av naturen. Det vi isteden kan gjøre, er å undersøke 
det biologiske mangfoldet. Det er plantene og dyrene i et område som forteller oss om miljøets 
helsetilstand, forteller forsker Eivind Oug.

blitt et attraktivt friluftsområde. Kristiansandsfjorden 
var belastet av kommunalt avløpsvann og miljøgifter fra 
tungindustri, men er nå i stadig bedring. Grenlandsom-
rådet og Frierfjorden er forurenset av dioksin og andre 
miljøgifter, og så videre.

– Forurenset sjøbunn er et problem i mer enn 100 
havne- og fjordområder langs norskekysten. Problemet 
her er at miljøgifter fra gamle utslipp ligger lagret i 
sjøbunnen og gradvis lekker ut til vannmassene, og til 
slutt ender opp i skjell, krabber og fisk. Vi arbeider nå 
med å finne de beste løsningene hvor samtidig naturlig 

plante- og dyreliv kan vende tilbake uten fare for nye 
forgiftninger. Det er for eksempel mulig å dekke for-
urenset sjøbunn med rene masser for å stanse utlekkingen 
av gamle forurensninger, påpeker Oug.

Biologisk mangfold får nasjonal verdi
NIVA-forskernes basiskunnskaper i systematikk og 
taksonomi har kommet til nytte i forbindelse med na-
sjonal overvåking og forvaltning av biologisk mangfold. 
Eivind Oug var blant annet med på å utarbeide den 
nye norske Rødlista i 2006, en fortegnelse over dyre- 

Ekskrementhaugene etter fjæremark signaliserer at dette er en frisk og lite forurenset bløtbunn langs norskekysten. 
(Foto: Mats Walday, NIVA)
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og plantearter som har gått tilbake og har en risiko 
for å bli borte fra norske områder. Han har også vært 
med på arbeidet med en «svarteliste». – Svartelisten 
omfatter arter som er kommet til Norge fra andre deler 
av verden med menneskelig virksomhet, og som ikke 
kunne kommet hit naturlig. Vi ser at slike arter ofte 
kan bre seg ukontrollert og ha effekter på de naturlige 
systemene, forteller han.

Problemarter fra nord og sør
Den mest kjente arten på svartelisten er kongekrabben, 
som opprinnelig hører hjemme i det nordlige Stillehavet. 
Den ble satt ut i russisk del av Barentshavet på 60-tallet 
og har derfra bredd seg vestover i Finnmark. I Sør-Norge 
har japansk drivtang, som ble utilsiktet introdusert til 
Bretagnekysten på 1970-tallet, blitt svært vanlig på store 
deler av Sørlandskysten. Arten har bredd seg til store 
deler av Europa og kom til Norge på 80-tallet. Dette 
er en stor brunalge som trives i de samme områdene 
som sukkertaren, for eksempel i lune bukter, men den 
skaper et helt annet økosystem. Sukkertaren står med 
blad hele vinteren og gir ly og oppvekstområder for 

småfisk, mens drivtangen løsner om høsten og etterlater 
seg en undervannsørken. Til gjengjeld vokser den godt 
i varme somrer. Da kan den bli flere meter lang til og 
til plage for småbåteiere i båthavner.

Det er grunn til å frykte at de pågående klima-
endringene vil gjøre svartelisten lengre. – Det er flere 
introduserte varmekjære arter på kontinentet som skaper 
problemer, og som kan tenkes å bre seg nordover. Det 
er hyggelig hvis klimaendringene gjør badevannet blir 
varmere, men vi kommer til å se mange flere endringer 
enn det, spår Oug. 

Tap av biologisk mangfold skal stanses
Norge er internasjonalt forpliktet til å redusere tapet av 
biologisk mangfold, og Stortinget har vedtatt en skjerping 
som sier at tapet skal stanses innen 2010. – Det er etablert 
flere nasjonale programmer for å overvåke det biologiske 
mangfoldet, og fremtidsvisjonen er at vi skal utvikle en 
mest mulig komplett oversikt over økosystemene våre. 
Vi skal ta vare på de økosystemene vi har, og vi skal bli 
i stand til å høste ressursene i dem – for eksempel fisk – 
uten at økosystemene forringes, sier Oug. 

Over til venstre: Den lille børstemarken 
Capitella er et tegn på fôrspill fra oppdretts-
anlegg. (Mikroskopfoto: NIVA).

Over: Japansk drivtang, som kom til Norge 
på 1980-tallet, kan fordrive sukkertaren og 
skape en «undervannsørken» om vinteren. 
(Foto: NIVA)

Til venstre: NIVA-forskerne kan avgjøre  
om strandsonen er ren eller forurenset,  
ved å se på hvilke arter som holder til der. 
(Foto: NIVA)
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Vannforekomstene må forvaltes på nye måter

EUs vanndirektiv og den nye Vannforskriften fra 2006 fastslår at det skal gjennomføres «en mer 
helhetlig og økosystembasert forvaltning av ferskvann, grunnvann og kystvann i Norge». Men 
hvordan skal dette gjøres for brakkvannsfjorder hvor det er gjort store menneskelige inngrep, 
og som attpåtil er sterkt forurensede? La oss se nærmere på Drammensfjorden.

– Vi er midt inne i en endringsfase når det gjelder hvordan 
vi overvåker vannkvalitet. Tidligere har det vært vanlig å 
foreta kjemiske analyser av for eksempel oksygeninnhold 
og næringssalter når vi skulle måle vannkvaliteten i elver, 
innsjøer og kystområder. Det nye regelverket innebærer 
isteden at klassifiseringen hovedsakelig skal skje på grunn-
lag av biologi og økologisk tilstand. Det betyr i praksis at 
personer med fagkompetanse må ut og sjekke hva slags 
planter og dyr som finnes i de vannforekomstene som 
skal undersøkes, forklarer forsker Are Pedersen i NIVAs 
Seksjon for marint biologisk mangfold. Seksjonen dek-
ker et bredt spekter av fagfelt: Kartlegging av biotoper 
og artsmangfold, tilstandsbeskrivelse av økosystemer, 
resipientundersøkelser og trendovervåkning.

– Utgangspunktet for den biologiske kartleggingen er 
at vi vet hva slags organismer som finnes i «uforstyrrede» 
eller «normale» vannforekomster, og vi vet også hva slags 
organismer som finnes i vann som er påvirket av for ek-
sempel næringsstoffer eller miljøgifter. Den kunnskapen 
skal heretter brukes til å sortere vannforekomstene i ulike 
risikoklasser. Dette er et stort fremskritt, for det er naturen 

vi ønsker å beskytte og ikke det mer abstrakte innholdet 
av kjemiske stoffer. Vi er alle opptatt av at det skal være 
et rikt plante- og dyreliv ved vannforekomstene våre, men 
jeg kjenner ingen som koser seg ved vannkanten fordi det 
er fine kjemiske nivåer der, tilføyer Pedersen. 

God miljøtilstand innen 2015
Det er allerede gjennomført en innledende grovkarakteri-
sering av ca 15 000 vannforekomster, med utgangspunkt 
i nasjonale og regionale datasett. I 2007 begynte neste 
etappe i form av en fullkarakterisering. – Hovedformålet 
er å identifisere de vannforekomstene som er i risiko for 
å ikke oppfylle vannforvaltningsforskriftens mål om god 
miljøtilstand innen 2015, forklarer forsker Marit Mjelde 
i NIVAs Seksjon for biologisk mangfold i ferskvann. 
Denne seksjonen har kompetanse knyttet til økologiske 
effekter av eutrofiering og andre typer forurensninger 
og inngrep. Forskerne har artskunnskap og økologisk 
kunnskap som dekker de fleste biologiske hovedgrup-
per i innsjøer og elver: Planteplankton, dyreplankton, 
fastsittende alger, vannplanter, bunnfauna og fisk.

Drammensfjorden er blitt renere
All kunnskapen kommer til nytte i Drammensfjorden, hvor 
det stod dårlig til da NIVAs forskere begynte å undersøke 
forholdene for mange år siden. En større undersøkelse i 
1982 konkluderte med at hele fjorden innenfor Svelvik var 
«mindre godt» egnet for friluftsbading, og området innenfor 
Tangen var «ikke egnet» for bading i det hele tatt. Dram-
mensvassdraget førte blant annet med seg mye næringsstof-
fer fra jordbruket i regionen, og kraftverkene i vassdraget 
førte til at ferskvannstilførselen økte vinterstid og avtok på 
sensommeren. Det førte til at de tilførte næringssaltene fikk 
enda større effekt i fjorden enn de ellers ville gjort.

Drammensvassdraget og Drammensfjorden er mye 
renere i dag, men illustrerer fortsatt de fleste problem-

stillingene som både NIVAs forskere, forvaltningen 
og Miljøverndepartementet må ta inn over seg når 
Vanndirektivet skal settes ut i livet. NIVA har nylig av-
sluttet et prosjekt som skulle gi en oversikt over hvilke 
undersøkelser som er nødvendige for å fullkarakterisere 
Drammensfjorden, og identifisere kunnskapshull og 
foreslå tilleggsundersøkelser for å kunne vurdere effekten 
av nylig utførte eller planlagte inngrep i fjorden.

Behov for nye undersøkelser
– Fullkarakteriseringen av norske vannforekomster skal 
i utgangspunktet baseres på eksisterende data, men i 
Drammensfjorden er det utført eller planlagt så omfat-
tende inngrep at det er behov for nye undersøkelser. 
Det er for eksempel gjennomført en mudring av Svel-
vikstrømmen for å bedre innseilingen til Drammens-
fjorden. Terskelen ved Svelvik er også sprengt ned ca 
2 meter, slik at den nå ligger omtrent 12 meter under 
vannoverflaten. Deler av det indre havneområdet ved 
Drammen er fylt ut, og det er gjort tiltak mot belastning 
med miljøgifter fra landbaserte kilder og forurensende 
sedimenter ved Gilhusbukta. Effekten av disse inngre-
pene på fjordens økologiske forhold, og betydningen 
det vil ha for risikovurderingen, kan ikke vurderes på 
bakgrunn av eksisterende data, forklarer Mjelde.

Ekstrem brakkvannsfjord
NIVA har derfor foreslått at det blant annet skal 
gjennomføres nye undersøkelser av algesamfunn 
og bunndyrsamfunn i gruntvannsområdene, og en  
oppdatert undersøkelse av høyere planter. Men 
Drammensfjorden byr også på en annen utfordring: 
Det er utviklet biologiske klassifikasjonssystemer for 
ferskvann og saltvann, men de kan ikke brukes i den 
brakkvannsdominerte Drammensfjorden.

I uberørte og næringsfattige ferskvann er det vanlig 
å finne bestander av for eksempel botnegras og stivt 

brasmegras, mens vasspest og hornblad er vanlig i mer 
næringsrike innsjøer. I saltvann nær land er det vanlig 
å finne mange tang- og tarearter, men ingenting av 
dette finnes i Drammensfjorden. Isteden kan du for 
eksempel støte på ferskvannsfisken gjedde ganske langt 
ute i fjorden, omtrent ved siden av torsken som er en 
mer vanlig kystfisk.

– Terskelen ved Svelvik og den trange Svelvikstrøm-
men fører til at vannet i Drammensfjorden har liten 
utveksling med havet utenfor, og tilstrømmingen av fersk-
vann fra Drammenselva fører til at det dannes et brakk-
vannslag øverst i fjorden. Brakkvannslaget er forurenset 
og har dårlig sikt, men fem-seks meter under overflaten 
finner man plutselig et klart og kaldt saltvannslag. Men 
fra 40 meters dyp og ned til bunnen er saltvannslaget 
oksygenfattig og nesten dødt, forteller forsker Brage Rygg 
i NIVAs seksjon for marint biologisk mangfold.

Må utvikle eget system
– Vanndirektivet legger opp til at hvert enkelt land 
skal utvikle klassifikasjonssystemer, og deretter skal 
man «interkalibrere» mellom landene. Det vil si at man 
må sjekke om for eksempel systemene i Finland og 
Norge gir samme tilstand når de anvendes på samme 
vannforekomst. Men Drammensfjorden er en ekstrem-
variant av de mange brakkvannsfjordene som finnes 
langs norskekysten, og som det finnes lite av ellers i 
EU-området. Vi blir derfor nødt til å utvikle vårt eget 
klassifikasjonssystem for brakkvann. Dette blir en stor 
jobb, konstaterer Mjelde.

Dersom klassifiseringen ender med at Drammensfjor-
den ikke kommer til å oppfylle miljømålene innen 2015, 
må det iverksettes tiltak som skal betales av forurenser, som 
i mange tilfeller vil være landbruket og industrien i regio-
nen. – Da skal vi være helt sikre på at grensene er riktig 
trukket opp, for vi kan ikke pålegge kostbare tiltak som er 
begrunnet i usikre klassifiseringer, påpeker Pedersen. 

Terskelen ved Svelvik og den trange Svelvikstrømmen fører til at vannet i Drammensfjorden har liten utveksling med 
havet utenfor. (Foto: Lasse Tur, Scanpix)

Drammensfjorden er en ekstrem brakkvannsfjord, og det 
betyr at du kan finne ferskvannsfisk som gjedde omtrent 
ved siden av torsk og annen kystfisk. (Foto: Bjørn Faafeng)
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– Det mest eksotiske vi har gjort, var da vi skar ut en 
del av bunnen i Porsangerfjorden og tok den med oss 
til teststasjonen vår ved Oslofjorden, forteller seniorfor-
sker Torgeir Bakke ved NIVAs seksjon for miljøgifter i 
marint miljø. Vannet på bunnen av Porsangerfjorden 
holdt 1,5 kuldegrader, og NIVA-forskerne sørget for 
kontinuerlig kjøling slik at kulda holdt seg både under 
flyfrakten og i et påfølgende eksperiment som varte i 
et halvt år. Hensikten var å sammenlikne hvordan den 
arktiske bunnfaunaen i Porsangerfjorden håndterte avfall 
fra oljeboring i forhold til den mer tempererte faunaen 
i Oslofjorden, og forsøkene viste at de arktiske bunndy-
rene var litt mindre motstandsdyktige mot forurensning 
enn sine sørlige brødre.

Overføringen av litt Porsangerfjord til teststasjonen 
på Solbergstrand utenfor Drøbak er bare ett i en lang 
rekke eksperimenter som har hatt til hensikt å lære mer 
om livet langs kysten og hvordan det er blitt påvirket 
av den norske offshoreindustrien. Eksperimentene har 
bidratt til at Norge i dag har verdens reneste offshore-
virksomhet, og en ledsagende miljøkompetanse som er 

i ferd med å bli en voksende eksportvare. Den første 
eksporten gikk til Venezuela i form av miljøkonsekvens-
utredninger for to raffinerier, og nå øker samarbeidet 
parallelt med at den venezuelanske oljeproduksjonen 
beveger seg ut mot større havdyp.

Kunnskap om livet i havet
– Det er en spinoff av oljevirksomheten i Nordsjøen at 
vi har fått anledning til å lære mye mer om livet i havet. 
Oljeindustrien har nemlig hatt økonomisk ryggrad til 
å finansiere virkelig store undersøkelser. Oljeselskapene 
har gjort dette på grunn av myndighetenes miljøkrav, 
men også fordi de hadde nytte av kunnskapen, forteller 
Torgeir Bakke.

Resultatet er blant annet at den norske miljøfor-
valtningen offshore ligger veldig langt fremme. Hvis 
du skal forvalte miljøet, må du vite hva miljøet består 
av. – Dessuten har vi utviklet et overvåkingssystem som 
er helt unikt i verden, mener Bakke.

Kreative miljøundersøkelser
De første forsøkene med å kartlegge effekter av utslipp 
fra oljeplattformene begynte tidlig på 1980-tallet. – Vi 
var faktisk de første som begynte å undersøke effektene 
av de ulike avfallstypene. Ved boringer av nye brønner 
kommer det opp masse sand og grus som kalles bore-
kaks. Det følger også med store mengder borevæske, 
som er en slags suppe som både skal smøre borekronen 
og samtidig være så tung at den forhindrer utblåsninger 
fra reservoarene. De første borevæskene var oljebaserte 
og inneholdt en masse kjemikalier, og boringen av en 
enkelt brønn kunne ofte føre til at det ble sluppet ut 
1000 tonn boreavfall på havbunnen, forteller Bakke.

NIVA forsøkte først å undersøke effektene av disse 
utslippene ved å gjennomføre eksperimenter på hav-
bunnen, men det ble veldig krevende. – Derfor kuttet 

Verdens best overvåkede offshoreindustri

Da miljøovervåkingen av den norske offshoreindustrien begynte på 1980-tallet, ble det 
påvist skader på livet i havet opptil 6-7 kilometer fra plattformene. I dag er det vanskelig å 
se noen virkninger på avstander over 250 meter. Men vi må bli enda dyktigere enn dette, når 
petroleumsbransjen beveger seg nordover og ut på store havdyp.

vi isteden løs en del av sjøbunnen, med dyreliv og det 
hele, og tok den med inn til Solbergstrand. Der til-
satte vi forurensninger og studerte resultatene og målte 
nedbrytingstider, og denne forskningen pågår fortsatt. 
Erfaringene viser at de resultatene vi fikk på Solberg-
strand stemmer godt overens med det vi kan observere 
ute i naturen. I dag har vi testet de aller fleste typer 
borevæske som er på markedet, og noen av dem er blitt 
forbudt pga resultatene, forteller Bakke.

De første borevæskene førte i mange tilfeller til at 
plante- og dyrearter på bunnen ble utryddet eller gikk 
kraftig tilbake, ofte på grunn av oksygenmangel. I dag 
bruker offshoreindustrien nesten bare vannbaserte bo-
revæsker som er mer miljøvennlige, men det betyr ikke 
at alt er i orden. – De nye borevæskene består i praksis 
av saltvann med en rekke tilsetninger, som delvis er pro-
dusentenes bedriftshemmeligheter. Vi har nylig avsluttet 
en test av flere slike borevæsker, og det viser seg at også 
disse gir klare lokale effekter på bunnfaunaen, forteller 
forsker og prosjektleder Morten Schaanning. 

Moderate og lokale effekter
Utslippene fra den norske offshoreindustrien havner ikke 
bare på havbunnen, men også i vannmassene. NIVA har 
derfor nedlagt et stort arbeid i å analysere effektene av det 
såkalte produksjonsvannet, som er den største forurens-
ningskilden til vannsøylen. Produksjonsvannet kommer 
opp fra oljereservoarene under utvinningen og blir sluppet 
rett ut i havet etter at oljen er skilt fra. – Det er snakk 
om store mengder vann, som inneholder forholdsvis lave 
konsentrasjoner av olje og andre kjemikalier. Det har vært 
veldig vanskelig å måle effektene av dette, sier Bakke.

Torsk og blåskjell jobber for miljøet
Vanskelig, men ikke umulig. NIVA har vært sentral i ut-
viklingen både av metoder for vannsøyleovervåking, og 

retningslinjer for gjennomføringen. Selve overvåkingen 
utføres i dag i samarbeid med IRIS, mens jobben som 
sniffere er outsorcet til torsk og blåskjell. 

– Vi pleier å ta for oss ett petroleumsfelt hvert år, 
og våren 2007 var turen kommet til Ekofisk. Vi satte 
ned dyra i fem-seks bur på størrelse med en personbil 
i forskjellige retninger og avstander rundt Ekofisk, og 
lot dem stå i tre måneder. Deretter plukket vi opp bu-
rene og analyserte fysiologiske reaksjoner, biokjemiske 
og genetiske endringer og så videre, på vakthundene 
våre i buret. Prøvene ble analysert på laboratorier over 
hele Europa. Den gode nyheten er at det har vært svært 
vanskelig å påvise effekter. Alt tyder på at effektene av 
produsert vann er moderate og lokale i de områdene vi 
har undersøkt, oppsummerer Bakke.

Utfordringene
NIVA har vært med som rådgiver ved alle utbyggingene 
i Nordsjøen, ofte på oppdrag for Statens forurensnings-
tilsyn (SFT). Selv om Norge i dag har verdens reneste 
offshoreindustri, ønsker verken NIVA eller SFT å hvile 
på tangbladene .

– De to største utfordringene vi står overfor nå, er at 
oljevirksomheten er i ferd med å bevege seg lenger mot 
nord, og nedover mot nye større vanndyp. Det betyr at 
vi må skjerpe miljøkravene, fordi naturen nordpå kan 
være mer sårbar. Dessuten er bunnforholdene nordpå 
helt annerledes enn på oljefelter lenger sør. Vi kan ikke 
ta med oss en del av Ormen Lange til Drøbak, fordi 
bunnen er et eneste kaos av kampesteiner og grus. Vi 
har heller ikke klart å utvikle et overvåkingssystem som 
kan brukes på så dypt vann ennå. Det er for eksempel 
ikke bare enkelt å sende måleutstyr med kabel ned til en 
bunn på 1000 meters dyp. Her er det derfor en mengde 
praktiske og teoretiske utfordringer som må løses, kon-
kluderer Bakke. 

Den norske offshoreindustrien har vært overvåket systematisk siden 1980-årene, og det har gitt store miljømessige 
gevinster. (Foto: Eivind Farmen Finne, NIVA)

Jobben som sniffere etter foru-
rensninger er satt ut til torsk 
og blåskjell, som plasseres i 
bur rundt petroleumsfeltene. 
Etter tre måneder blir fysiolo-
giske, biokjemiske og genetiske 
endringer analysert. (Foto: 
Christopher Harman, NIVA)
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Grenlandsfjordene:  
Fra problembarn til miljø-veiviser

På 1970- og 80-tallet var Grenlandsfjordene et problembarn blant norske fjorder, med høye 
konsentrasjoner av dioksiner og andre miljøgifter i vann, sedimenter og levende organismer.  
Nå er fjordsystemet i ferd med å bli en veiviser isteden, for i Grenland er det utviklet 
tiltaksmodeller og -metoder som kan brukes generelt mot miljøgifter også i andre områder.

I 1990 spådde Miljøverndepartementet at alle kost-
holdsråd for Grenlandsfjordene kunne oppheves innen 
år 2000, fordi utslippene av dioksiner fra industrien i 
Grenland var presset langt ned. Men i 2008 er kost-
holdsrådene for Grenlandsfjordene fortsatt omfattende, 
og Mattilsynet fraråder blant annet konsum av all fisk 
og skalldyr fanget i Frierfjorden og Vollsfjorden ut til 
Brevikbroen. Hva var det som skjedde?

– I 1990 var det ingen som visste nok om hvordan 
dioksiner og andre miljøgifter sprer seg i naturen. Sam-
menhengene var mye mer kompliserte enn man trodde, 
forklarer forskningsleder Kristoffer Næs ved NIVAs Sek-
sjon for miljøgifter i marint miljø.
 
Et nasjonalt miljøproblem
Grenlandsfjordene i nedre del av Telemark er et eksempel 
på at forurensede sedimenter med miljøgifter er et av de 
største miljøproblemene vi har i Norge. Det finnes høye 
nivåer av miljøgifter i mer enn 100 havne- og fjordområ-
der langs norskekysten, og i 31 av dem er forholdene så 
ille at matmyndighetene har gitt kostholdsråd om at fisk 
og skalldyr ikke bør spises for ofte. I Stortingsmelding 
nr 14 fra 2006 – «Sammen for et giftfritt miljø» – har 
regjeringen utpekt 17 områder hvor det haster aller mest 
å få gjort noe. I flere områder, som i havnene i Oslo og 
Hammerfest, er tiltakene allerede i gang.

– Dette er et problem som i stor grad skyldes utslipp 
fra industribedrifter og andre punktkilder. Dioksinene 
i Grenland kom hovedsakelig fra en magnesiumfabrikk 
som ble bygd av Norsk Hydro på Herøya i 1951, og alle 
utslippene har vært lovlige, forteller Næs.

De første rensetiltakene på Herøya kom allerede i 
1975, da Norsk Hydro reduserte utslippene av dioksiner 
fra ca ti kilo i året til ca 100 gram. Deretter har utslip-
pene blitt redusert en rekke ganger, helt til de ble presset 

helt ned mot ca to gram i året i 2000. I 2002 ble fabrik-
ken for øvrig nedlagt på grunn av konjunkturene.

Sedimentene ble sekundærkilde
De reduserte utslippene førte først til en kraftig re-
duksjon av giftnivået i fisk og skalldyr, men utover på 
1990-tallet begynte reduksjonen å flate ut på et nivå 
som var høyere enn det målet som var formulert. Det 
Miljøverndepartementet ikke visste i 1990, var nemlig at 
sedimentene i fjordsystemet var blitt en sekundærkilde. 
– Sedimentene var blitt en lagringsplass for dioksiner 
som først fant veien inn i de bunnlevende organismene, 
og derfra kom miljøgiftene også inn i fisken som spiste 
bunndyrene, forklarer Næs.

Hvis man skal få slutt på en sekundær spredning av 
miljøgifter, må de forurensede sedimentene på fjordbun-
nen enten tildekkes, fjernes eller forbedres av naturen 
selv. Det siste tar svært lang tid. Det har allerede vært 
gjennomført en del prosjekter i Norge med oppryd-
ding av såkalte «hot spots» med spesielt høye giftnivåer, 
men den virkelig store oppryddingen på regionalt eller 
nasjonalt nivå er ennå ikke påbegynt.

– Det er veldig kostbart å gjennomføre tiltak over store 
områder. Det er derfor viktig at tiltakene blir gjennomført 
på en kostnadseffektiv og kunnskapsbasert måte. Jeg tror 
det ville være veldig skadelig for miljøtanken hvis man 
for eksempel brukte en milliard kroner på en opprydding 
som ikke førte til en miljøforbedring, advarer Næs.

Fjordsystemet blir modellert
De reduserte utslippene fra Herøya førte altså ikke til at 
innholdet av miljøgifter i fisk og skalldyr sank så raskt 
som man hadde ventet. NIVA formulerte derfor et fors-
kningsprosjekt som gikk ut på å lage en helhetlig modell 
av «dioksinflyten» i Grenlandsfjordene. – I 2000 fikk vi 

en raus bevilgning fra Norges forskningsråd, og Norsk 
Hydro gikk inn med et tilsvarende beløp. Det gjorde 
det mulig for oss å komme til bunns i problemstillingen, 
forteller Næs. Prosjektet fikk for øvrig det beskrivende 
navnet DIG (Dioksiner i Grenland).

DIG-prosjektet førte til at forskerne kunne lage en da-
tabasert modell av Grenlandsfjordene og studere hvordan 
dioksiner vandrer gjennom systemet, fra de primære utslip-
pene og ned i sedimentene, og derfra videre til bunnlevende 
organismer, fisk og skalldyr. Modellen er nå utviklet så langt 
at det går an å simulere langsiktige virkninger av tiltak.

– Vi kan for eksempel bruke modellen til å under-
søke hva som skjer hvis vi renser opp sedimentene i ne-
dre del av Skienselva og rundt Herøya, og forutsi hvilke 
konsekvenser det vil ha for konsentrasjonen av dioksiner 
i lever hos torsk i den ytre delen av Grenlandsfjordene. 
På den måten kan vi teste mange alternativer før de blir 
gjennomført i praksis, forklarer Næs. 

NIVA-forskerne har også gått videre og utviklet den 
databaserte modellen SedFlex. Dette er et mer generelt 
modellverktøy som kan tilpasses nær sagt alle fjorder og 
vannsystemer, og det kan brukes til å analysere flyten 
av både dioksiner og andre miljøgifter. De sterkt for-
urensede Grenlandsfjordene er dermed blitt brukt til å 
utvikle modeller som kan gjøre også andre fjorder, hav-
neområder og innsjøer renere og mer miljøvennlige.

Verktøy for gode beslutninger
– Modellene er, sammen med direkte overvåking, et 
nødvendig verktøy for myndighetene og forvaltningen 
som skal fatte de endelige beslutningene om tiltak i 
hvert enkelt tilfelle, påpeker Næs.

Det kan tenkes mange ulike mål for tiltakene. Man 
kan for eksempel bestemme seg for å fjerne miljøgifter 
fordi man simpelthen ikke liker at de er der. Man kan 

også ha som mål å redusere konsentrasjonene i sedimen-
tet til et bestemt nivå, eller så langt at det ikke lenger er 
nødvendig med kostholdsråd.

Overvåkingen av dioksiner i fisk og skalldyr i Gren-
landsfjordene viser at forbedringen går svært langsomt. 
Et lyspunkt er at torskefilet nå er ren nok til å spises, 
men modellforsøkene tyder på at i alle fall torskelever 
vil inneholde for mye dioksin helt fram til ca 2050 hvis 
naturen blir overlatt til seg selv. – Hvis myndighetene 
synes det ikke er akseptabelt, må det settes inn tiltak for 
å fremskynde prosessen. Den endelige beslutningen om 
hvilke tiltak som skal gjennomføres i denne regionen, 
blir antakelig tatt innen 2010, sier Næs.

Den store fremtidsvisjonen
Den store fremtidsvisjonen – som deles av både folk 
flest, myndighetene og NIVA – er at fjorder, havne-
områder, innsjøer og elver skal ha så lavt innhold av 
miljøgifter at det ikke gir grunn til bekymring. – Det 
kan vi bare oppnå hvis forvaltningen har et mest mulig 
kunnskapsbasert grunnlag for å fatte beslutninger. Det 
er ikke NIVAs oppgave å formulere forvaltningsmå-
lene, men det er vår oppgave å gi råd slik at forvalt-
ningen kan formulere realistiske og gjennomtenkte 
mål, sier Næs.

– Vi ønsker også å gi beslutningstakerne et bilde av 
den usikkerheten som alltid vil eksistere i slike sammen-
henger, tilføyer han. – Hvis vi for eksempel beregner at 
sannsynligheten for en miljøforbedring er 50 prosent 
ved en investering på 100 millioner, vil de fleste si at 
den sikkerheten er for lav. Da må vi heller finne frem til 
tiltak som kanskje koster mer penger, men som gir 70-80 
prosent sikkerhet for å oppnå miljømålet. Det er dessverre 
ikke slik at man kan fjerne sedimenter på en enkel måte 
og være garantert resultater, konkluderer han. 

Til venstre: Grenlandsfjordene er blitt brukt til å utvikle tiltaksmodeller 
og -metoder som kan gjøre også andre fjorder, havneområder og innsjøer 
renere og mer miljøvennlige. (Foto: Aud Helland)

Under: Simulert fremtidsutvikling (2000-2050) av dioksinkonsentrasjon i 
torskelever i Frierfjorden i et scenario der Frierfjordens grunne (<25 m) 
områder antas å bli tildekket i 2010. De enkelte modellkjøringene i usik-
kerhetsanalysen er illustrert med grønne linjer og tilsvarende 95 % konfi-
densintervaller med røde stiplede linjer. Heltrukket rød linje viser gjen-
nomsnittlig dioksinutvikling (median). Faktiske observasjoner i 2000-2006 
er også vist, samt SFTs forurensingsklasser (I-V). (Illustrasjon: NIVA)
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Giftalger i ferskvann:  
Et globalt og voksende problem

Giftige alger i ferskvann er et stort og voksende globalt problem. – Vi er litt heldigere stilt  
i Norge enn i andre deler av verden, for her er ikke utbredelsen av giftige alger voksende.  
Men problemet er stort nok her også. Det er mange oppgaver som må løses, sier NIVA-
forskeren Thomas Rohrlack.

Vansjø i Østfold har langt på vei overtatt rollen som 
Norges mest kjente «probleminnsjø», etter at forholdene 
i Mjøsa er blitt mye bedre på grunn av store investe-
ringer og en rekke tiltak. Men det finnes mange andre 
norske innsjøer og vassdrag som er like forurenset som 
Vansjø, uten at de får den samme oppmerksomheten.

– De giftige algene som finnes i Vansjø, finnes også i 
en rekke andre ferskvann hele veien fra svenskegrensen 
og langs kysten nordover til Trøndelag. De mest ut-
satte fylkene er Østfold, Vestfold, Akershus, Telemark, 
Rogaland og Hordaland, sier Thomas Rohrlack. Han 
er forsker ved NIVAs Seksjon for biologisk mangfold 
i ferskvann.

Årsaken til at giftige (toksiske) alger i ferskvann 
er et økende problem globalt, er først og fremst at en 
økende befolkning bruker vannet i innsjøer og vassdrag 
mer intenst til drikkevann og industri og andre formål, 
samtidig som de slipper stadig mer næringsstoffer tilbake 
ut i vannet. Resultatet blir at ferskvannet blir eutroft, 
det vil si at det oppstår et overskudd av næringsstoffer 
som nitrogen og fosfor.

Eutrofiering i ferskvann kan føre til oppblomstring 
av særlig blågrønnalger (også kalt cyanobakterier). Blå-
grønnalgene er enkle, encellede organismer, og det var 
faktisk de som for mange milliarder år siden produserte 
det første oksygenet i atmosfæren og gjorde det mulig 
for oss andre å leve her.

Algene liker klimaendringer
– Men i dag skaper algene en rekke problemer. Høye 
konsentrasjoner av blågrønnalger forstyrrer bruken til 
drikkevann, forårsaker vond lukt, og gjør vannet uap-
petittlig. Algene forbruker mye oksygen når de dør og 
brytes ned, noe som blant annet kan forårsake fiskedød 
og andre forstyrrelser i økosystemet. Men det største 

problemet er dannelsen av giftstoffer (toksiner). På 
grunn av klimaendringene vil dette problemet bli enda 
større i fremtiden. Blågrønnalgene liker nemlig høye 
temperaturer, forklarer Rohrlack.

Blågrønnalgene produserer noen ganger så mye tok-
siner at det kan oppstå forgiftninger ved inntak av vann 
med høy konsentrasjon av blågrønnalger, for eksempel 
ved bading. Symptomene omfatter synsforstyrrelser, 
kvalme, oppkast, magesyke, diaré og leverskader. – Det 
er sjelden at mennesker omkommer på grunn av dette, 
blant annet fordi de færreste har lyst til å bade i et vann 
som er fullt av uappetittlige alger. Men dødsfall blant 
dyr er slett ikke uvanlig, forteller Rohrlack.

Vansjø er et typisk eksempel på hva algevekst kan føre 
til i ferskvann. Kommunene rundt innsjøen fraråder ba-
ding i den vestlige delen av innsjøen nesten hver sommer, 
fordi innholdet av toksiner blir for høyt. Det samme skjer 
nesten årvisst i blant annet den nordlige delen av innsjøen 
Årungen i Akershus, hvor innholdet av giftstoffer ofte 
ligger ti ganger over de grenseverdiene som er anbefalt av 
NIVA, SFT, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

Hver innsjø er unik
Det går heldigvis an å gjøre noe med algeproblemene.  
– Det er som regel ikke vanskelig å skaffe penger til tiltak, 
for når problemene blir dokumentert og gjort kjent er 
de berørte kommunene nesten alltid villige til å inves-
tere store beløp for å rense opp. Det som isteden er den 
største utfordringen, er at hver eneste innsjø er unik og 
kompleks. Det går derfor ikke an å «kopiere» løsninger fra 
den ene innsjøen til den andre, forklarer Rohrlack. 

De to viktigste kildene til eutrofiering i Norge er klo-
akkutslipp og avrenning fra landbruket. Ifølge Statistisk 
sentralbyrå finnes det ca 34 000 kilometer med kommu-
nale avløpsledninger i Norge, og gjennomsnittsalderen 

er over 30 år. Det betyr at det finnes veldig mange lek-
kasjer, som kan være vanskelige å finne. Det kan være 
like vanskelig å lokalisere utslippene fra landbruket, som 
kan være spredt over store områder.

– Det er generelt viktig å kartlegge hvor nærings-
stoffene kommer fra, før man bestemmer seg for tiltak. 
Ellers risikerer man å investere store summer uten å 
oppnå resultater. NIVAs bidrag er at vi både kan foreta 
undersøkelser og kartlegging, modellere ulike tiltak og 
finne de som er mest kostnadseffektive, og samtidig 
overvåke tilstanden både før og etter at tiltakene er 
iverksatt, sier Rohrlack.

Det er viktig å være klar over at eutrofierte innsjøer 
kan reagere langsomt på tiltakene. Hvis en innsjø har 
mottatt for mye næring i 40-50 år, vil mye ha blitt lagret 
i sedimentene og lekke ut derfra til vannet igjen. Derfor 
kan det ta både 5 og 10 år, og noen ganger enda mer, 
før tiltakene får god effekt.

Foreldet gjødsling
Det har tatt tid å få landbruket på banen i kampen mot 
eutrofieringen, og et av problemene er at enkelte bønder 
fortsatt gjødsler på en foreldet måte. – Det finnes flere 
områder der bøndene fortsatt gjødsler med for mye fos-
for, til tross for at jorden nærmest er mettet. Det fører 
til at avrenningen fra landbruket fører unødvendig mye 
fosfor ut i vassdragene. I slike tilfeller er det viktig at 
Landbruksdepartementet og forskerne forteller bøndene 
at de kan spare mye penger på å redusere gjødslingen. 
Et annet enkelt tiltak er å plante vegetasjon i randso-
nen mot innsjøer og vassdrag for å forhindre erosjon, 
forklarer Rohrlack. 

Først i verden
Blågrønnalger i ferskvann er et stort internasjonalt forsk-
ningsfelt, og NIVA har vært med på å sette dagsorden 
helt siden Olav Skulberg satte i gang de første prosjek-
tene for ca 40 år siden. Instituttet har jevnlig mange 
oppdrag i utlandet, og har blant annet nylig avsluttet 
et prosjekt i Uganda. NIVAs ambisjon er å beholde den 
internasjonale lederposisjonen og bidra til økt kunnskap 
og bedre vannkvalitet i både Norge og utlandet.

I 2007 vakte NIVAs forskningsresultater nok en gang 
internasjonal oppsikt i fagmiljøet, med utgangspunkt i et 
større forskningsprosjekt i Steinsfjorden. – Vi hadde lagt 
merke til at én innsjø kunne inneholde store mengder 
alger uten at det produseres giftstoffer, mens en annen 
og liknende innsjø med de samme alge-artene kunne 
ha ekstrem giftighet. Det har derfor vært vanskelig å 
forstå hva som styrer produksjonen og konsentrasjonen 
av giftstoffer, forklarer Rohrlack.

Det vanlige er å artsbestemme blågrønnalger i mi-
kroskopet, men undersøkelsene i Steinsfjorden viste at 
det også finnes ulike stammer innenfor hver enkelt art. 
Stammene ser like ut i mikroskopet, men kan være helt 
ulike når det gjelder toksinproduksjon. NIVAs forskere 
har nå utviklet en biokjemisk metode som kan skille 
stammene fra hverandre.

– Det neste skrittet blir å finne ut hva som styrer 
fremveksten av ulike stammer. Vi har nettopp fått en 
stor bevilgning fra Norges forskningsråd for å trenge 
dypere inn i denne materien. Hvis vi lærer hva som 
styrer utviklingen av toksiske algestammer, har vi kom-
met et godt stykke lenger på veien mot å bekjempe dem, 
sier Rohrlack. 

Vannet i Årungen i Akershus ble 
forvandlet til «algesuppe» under  
en oppblomstring i juli 2007.  
(Foto: NIVA)
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Teknologi åpner nye muligheter  
for miljøengasjementet

Vansjø i Østfold var den første norske innsjøen hvor du kunne sjekke vannkvaliteten på internett 
før du bestemmer deg for en tur med kanoen. Kombinasjonen av ny informasjonsteknologi 
og automatiske målestasjoner åpner helt nye muligheter for de som til enhver tid vil ha fersk 
informasjon om miljøtilstanden i vannmiljøene våre.

Miljøovervåking av norske elver, innsjøer og fjorder var i 
«gamle dager», for ca ti år siden, et område hvor ting tok 
tid. Vannforskerne måtte reise ut og ta prøver som senere 
ble analysert i laboratoriet, og deretter tok det kanskje 
noen måneder før rapporten var ferdig skrevet.

I dag er situasjonen i ferd med å bli helt annerledes, 
fordi det er utviklet automatiske målesystemer som 
kan ligge ute i for eksempel Vansjø hele tiden og foreta 
kontinuerlige målinger av klorofyllinnhold, turbiditet, 
elektrisk ledningsevne, temperatur og pH.

– Vi kunne gjerne tenke oss å måle på enda flere 
parametere i Vansjø, for eksempel fosforinnhold, men 
foreløpig er det ingen som har klart å lage en liten og 
enkel sensor som klarer akkurat den jobben. Men her 
skjer det en rivende teknologisk utvikling, og det kom-
mer nye muligheter hele tiden. Teknologiutviklingen 

er blitt en støttespiller for miljøforskningen, sier forsk-
ningsleder John Rune Selvik ved NIVAs seksjon for 
miljøinformatikk.

Informasjon skaper engasjement
Utviklingen av nye sensorer har altså gjort det mulig å 
samle inn flere og bedre data fortere. Men det er like 
viktig at den nye informasjonsteknologien har gjort det 
lettere å dele data mellom forskere og kommunisere dem 
til folk flest. Alle som vil vite siste nytt om vannkvali-
teten i Vansjø kan for eksempel gå til internettsiden 
www.aquamonitor.no/ostfold, og de som vil vite mer 
om vannet i Skagerrak og Ytre Oslofjord kan gå til www.
ferrybox.no eller www.aquamonitor.no/ytreoslofjord. 
Det er også samlet mye fersk vanninformasjon på blant 
annet Vannportalen og på Statens forurensningstilsyns 

og NIVAs nettsider. – Dette er veldig viktig, for ut-
fordringene står i kø når det gjelder vannkvaliteten i 
norske innsjøer og vassdrag i årene fremover. Jeg tror vi 
er avhengig av et bredt folkelig engasjement for å få gjort 
noe med vannkvaliteten, og dette engasjementet er igjen 
avhengig av at frivillige organisasjoner og folk flest har 
god informasjon å forholde seg til, sier Selvik.

Gap mellom mulighetene og praksis
NIVA leverer datatjenester til de nevnte internett-applika-
sjonene og flere til, og konseptene vil bli utviklet videre i 
årene som kommer. – Instituttet skal være en viktig aktør 
på dette området i årene som kommer, og vi vil bidra til 
å realisere et bredere engasjement og deltakelse i beslut-
ningsprosessene knyttet til vann i Norge. Vurdering og 
rapportering vil fortsatt være viktige oppgaver for oss også 
i fremtiden, men måledata blir i økende grad oppfattet 
som «ferskvare» og skal offentliggjøres så raskt som mulig. 
Visjonen er at alle skal finne god oppdatert informasjon 
om «sine vannforekomster», enten man er interessert i 
bading, sportsfiske, miljøtilstand eller naturverdier. Det 
forutsetter naturligvis at norske myndigheter finner det 
hensiktsmessig å «ta tempen» på store deler av det norske 
vannmiljøet. Der er det foreløpig et gap mellom mulig-
hetene og praksis, antyder Selvik.

Gjerne målestasjoner i Mjøsa
– Det hadde for eksempel ikke vært urimelig om man 
kostet på seg et par automatiske målestasjoner i Mjøsa, som 
er en innsjø av nasjonal verdi. Det er vel og bra at vannkva-
liteten der er blitt mye bedre, men det er fortsatt behov for 
å følge med. Vi ser blant annet at klimautviklingen skaper 
nye utfordringer, for eksempel ved at intense regnskyll kan 
forårsake kortvarige og sterke økninger i avrenningen av 
næringsstoffer fra landbruket. Vi klarer ikke å fange opp 
slike episoder ved å reise ut og ta vannprøver på «gamle-
måten», men de automatiske målesystemene følger med 
hele tiden. Det er også et økende behov for å følge med på 
utviklingen når det gjelder miljøgifter, påpeker Selvik.

Forskningsleder Selvik både håper og tror at  gapet 
mellom muligheter og praksis kommer til å bli mindre 
i løpet av få år. EUs vanndirektiv har nemlig innført 
nye og strenge krav til miljøtilstanden i vannforekom-
stene, også i Norge. Forurensede innsjøer og vassdrag 
skal i utgangspunktet bringes tilbake til sin «naturtil-
stand» ved hjelp av tiltak, og det skal dokumenteres 
at tiltakene virker. Det kan man bare gjøre ved å 
intensivere overvåkingen. 

En viktig premissgiver
– Norge må i årene framover kjenne miljøtilstanden i nor-
ske vannforekomster med økende presisjon og geografisk 
oppløsning. Det må kunne gjøres framskrivninger av ut-
viklingen, krav til beslutningsgrunnlaget for kostbare tiltak 

vil øke, og det forventes økende krav til gode varslingstje-
nester av betydning for næringsliv og samfunnssikkerhet. 
NIVA vil fortsette å utvikle kompetanse og teknologi som 
kan møte disse utfordringene i de kommende årene. Vi 
ønsker også å være en viktig premissgiver i utviklingen av 
norsk vannforvaltning, understreker Selvik.

EUs vanndirektiv forutsetter blant annet at forvalt-
ningen av vannressursene skal foregå med utgangspunkt 
i de naturlige grensene for nedbørsfeltene. Det har for 
Norges vedkommende allerede ført til at det er oppret-
tet ni vannregioner: Glomma, Vest-Viken, Sør-Vest, 
Vestlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, 
Troms og Finnmark. Vannregionene er godt i gang 
med arbeidet og har gjennomført en første runde med 
grovkarakterisering av vannforekomstene, for å finne 
frem til hvilke som er påvirket av menneskelig aktivitet. 
– Det som er virkelig spennende med dette arbeidet, er 
at direktivet forutsetter et samarbeid på tvers av faglige 
sektorgrenser. Tidligere var det isteden slik at de som 
jobbet med energiproduksjon, forurensning osv. satt 
hver for seg, påpeker Selvik.

Lange tidsserier
NIVA har vært engasjert i systematisering av kunnskap 
og informasjon om norsk vannmiljø siden starten for 
50 år siden. I dag ser vi veldig klart verdien av å ha 
med oss historikken når vi forsøker å skue inn i frem-
tiden. Miljødata i form av lange tidsserier er uvurderlig 
når endringene i norsk vannmiljø skal beskrives og 
framskrives.

Men hva oppnår vi egentlig med all denne informasjo-
nen? – Det kan jeg snakke lenge om. La oss ta et par ek-
sempler, svarer Selvik. – Basert på overvåking og forskning 
utført ved NIVA og andre europeiske institusjoner, ble det 
i 2007 publisert en artikkel i NATURE som viste økende 
innhold av humus i vannforekomster etter at forsurings-
problemene nå er på retur. Reduksjonen i sur nedbør har 
altså ført til at vannet i elver og innsjøer i deler av Nord-
Amerika og Nord-Europa, deriblant Norge, er blitt brunere. 
Forskerne kunne også dokumentere at det er endringene i 
den sure nedbøren som er årsaken, og ikke klimaendringene 
som man ellers kunne trodd, forteller Selvik.

Klimaendringene har derimot allerede ført til endrin-
ger i artssammensetningen i norske vannforekomster. – 
Ett annet eksempel, påvist av seniorforsker Dag Berge ved 
NIVAs seksjon for integrert vannforvaltning: For noen 
år siden vandret en ny planktonalge inn fra Sør-Sverige 
til humusrike skogstjern i Østfold, fordi klimaet er blitt 
mildere. Denne algen har nå spredd seg videre til Akers-
hus og Vestfold, og den fører generelt til at skogstjernene 
brått blir eutrofe (næringsrike) og endrer karakter.

– Kort sagt: Det er veldig viktig at vi klarer å følge 
godt med i det norske vannmiljøet og fange opp de raske 
endringene som skjer! konkluderer Selvik. 

Det var langvarig overvåking og forskning som avslørte at 
reduksjonen i sur nedbør fører til at vannet i elver og innsjøer i 
deler av Nord-Amerika og Nord-Europa er blitt brunere.  
(Foto: NIVA)

Alle som vil vite siste nytt om vannkvaliteten i Vansjø kan for 
eksempel gå til internettsiden www.aquamonitor.no/ostfold
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Skip og satellitter vokter miljøet i havet

I løpet av de siste årene har en helt ny type «vakthunder» begynt å passe på havområdene 
våre, nemlig kommersielle passasjerferger og lasteskip. Passasjerfergen M/S «Color Festival» 
var den første vakthunden som begynte å sniffe etter forurensninger eller andre uønskede 
hendelser i havområdene omkring Norge, og senere har den fått selskap av flere andre skip.

Overvåking av miljøet til havs foregikk tradisjonelt ved 
hjelp av forskningsskip. På 1970-tallet kom de første over-
våkingssatellittene, som for første gang gjorde det mulig 
å granske store havområder kontinuerlig. Nå har også 
den kommersielle skipsfarten kommet inn som en viktig 
miljøovervåker. M/S «Color Festival» ble miljøaktivist i 
2001, og senere har den fått følge av hurtigruteskipet M/S 
«Trollfjord» og flere andre rederier. Mens passasjerene 
koser seg oppe i etasjene, jobber skipenes automatiske 
overvåkingssystemer kontinuerlig. Sammen med satelitt-
data har man fått nye teknikker innen overvåking. 

Dette er bare begynnelsen
– Dette er bare begynnelsen. I løpet av de siste fem-seks 
årene har vi fått mye bedre data om miljøet i havet mel-
lom Norge og Danmark, langs norskekysten fra Bergen 
til Kirkenes, og på flere andre nære havstrekninger, takket 
være bruk av ny teknologi. I fremtiden ser jeg enda større 
muligheter hvis vi for eksempel kan ta i bruk teknologien 
på lange skipsruter som krysser alle verdenshavene. Da 
kan vi samle inn data som vil gi økte kunnskaper om 
livet og miljøet i havet, men også om den globale kli-
mautviklingen, sier seniorforsker Kai Sørensen ved NIVAs 
seksjon for oseanografi og fjernmåling. Han er leder for 
NIVAs Ferrybox-prosjekt. Også satellittdata er en del av 
arbeidsfeltet til Sørensen og kollegene.

– Ferrybox er interessant ikke bare for miljøover-
våking, men også for meteorologene. Et omfattende 
nettverk av skip med Ferrybox-utstyr vil for eksempel 
kunne samle inn værdata til havs og dermed bidra til 
bedre værprognoser. Værdata fra havområdene er i dag 
mangelvare innen meteorologien, sier Sørensen.

Data for offentligheten
Ferrybox-systemet består kort fortalt av en pumpe som 
henter inn sjøvann fra utsiden av skipsskroget og leder det 

videre til sensorer som hvert minutt måler temperatur, 
saltholdighet og oksygen samt alge- og partikkelmengde. 
Deretter sendes dataene ut på internett via en satellitt, slik at 
forskere kan sitte på kontoret og studere havmiljøet i tilnær-
met sanntid. Det kan også alle andre med internett-tilgang 
gjøre, for dataene blir løpende publisert på en offentlig 
tilgjengelig nettside. Nettsiden publiserer data fra de fleste 
Ferrybox-fartøyene, som for eksempel hurtigruteskipet M/S 
«Trollfjord» i fast rute mellom Bergen og Kirkenes.

I tillegg til målingene kan Ferrybox-systemene ta 
vannprøver, og det er mulig å montere utvendige sen-
sorer høyt oppe på fartøyet. Disse kan kikke opp på 
himmelen og samle værdata samt måle UV- og annen 
solstråling, eller kikke ned på sjøen og måle havfarge og 
overflatetemperatur. Det siste gir viktig informasjon i 
kombinasjon med satellittdata, men kan også brukes til 
å kontrollere at miljøsatellittene måler riktig.

Satellitter og Ferrybox spiller sammen
Kai Sørensen ble ansvarlig for NIVAs prosjekter med 
satellittdata i 1985. Han kom snart i kontakt med Norsk 
Romsenter, som støttet aktivitetene. I 1993 begynte 
NIVA å samarbeide også med Den europeiske romor-
ganisasjonen (ESA), for å være med på utviklingen av 
miljøsatellitten ENVISAT. – Etter dette har vi deltatt i 
arbeidet med å kontrollere satellittene gjennom ESA- og 
EU-prosjekter. Da vi i tillegg kunne begynne å tilby bruk 
av feltdata fra Ferrybox til å verifisere satellittdataene, ble 
denne aktiviteten enda større, opplyser Sørensen.

I 2006 ble Ferrybox-dataene også tatt i bruk i det 
store Kystovervåkingsprogrammet, som finansieres av 
Statens forurensningstilsyn (SFT). Systemet brukes også 
av fagrådene for Oslofjorden og oppdrettsnæringen.

Satellitter og Ferrybox er ikke konkurrerende teknolo-
gier, og Ferrybox konkurrerer heller ikke med tradisjonelle 
teknikker. Det er isteden slik at de «fjernsynte» satellittene 

og de «nærsynte» skipsdataene utfyller hverandre, under-
streker Sørensen. En satellitt kan for eksempel oppdage 
en algeoppblomstring i Skagerrak, men den kan umulig 
avgjøre om det er en giftig eller en ufarlig alge som er i 
ferd med å blomstre. Da kan Sørensen ta en vannprøve i 
Skagerrak ved å trykke på en knapp fra kontorpulten sin, 
og deretter må noen hente prøven når skipet klapper til 
kai. Et par timer senere kan laboratoriet på NIVA svare 
på hva slags alge det er snakk om.

Viktige resultater
Den første suksessen til overvåkingssystemet på M/S 
«Color Festival» kom i 2001, da vannprøvene viste at 
den skadelige algen Chatonella var i ferd med å blomstre 
opp i Skagerrak. Det er viktig å oppdage slike oppblom-
stringer tidlig, for å bestemme om dette er potensielt 
giftige alger. I så fall kan for eksempel fiskeoppdretterne 
på Sørvestlandet og lenger nord få tid til å iverksette 
tiltak som å taue merdene til sikrere farvann.

Et viktig prosjekt ved NIVA går ut på å kartlegge 
årsaken til at tareskogen langs sørlandskysten er i ferd 
med å bli nedslammet. – I november 2006 observerte 
Ferrybox-systemet veldig høye partikkelkonsentrasjoner 
i Skagerrak etter en kraftig storm. Vi vet ennå ikke om 
tareskogen slammes ned på grunn av lokale eller lang-
transporterte forurensninger, men Ferrybox kan hjelpe 
oss med å finne svaret, lover Sørensen.

Harde data og lange serier
Både satellittdata, havforskningsskip og Ferrybox hand-
ler om å samle inn data for å studere utviklingstrekk. 
– Hvis vi skal kunne avgjøre om miljøet i Skagerrak 
eller langs norskekysten er i ferd med å forandre seg, 
eller om det globale klimaet er i ferd med å forandre 
seg, er det to ting som gjelder: Vi må ha harde data, og 
lange tidsserier. Vi må vite hvordan forholdene var i fjor, 
i forfjor, og mange år bakover. Ferrybox-prosjektet har 
foreløpig ikke pågått lenge nok til at vi kan si noe om 
langsiktige utviklingstrekk basert på disse data, men til 
gjengjeld vet vi mye mer om årstidsvariasjoner enn vi 
gjorde for bare noen år siden, sier Sørensen.

NIVAs forskere har tenkt på et Ferrybox-konsept i 
mange år, men det ble virkelig fart i sakene da Norges 
forskningsråd bevilget penger gjennom programmet 
Overvåkning av marine og terrestriske systemer i 2001. 
I 2003 ble NIVA med i et EU-prosjekt, og de siste årene 
har teknologien virkelig fått vind i seilene. – Det har 
blant annet vært veldig moro å bli møtt med en enorm 
velvilje på alle nivåer i rederiene. Både rederne og mas-
kinsjefene er like entusiastiske som oss på NIVA når det 
gjelder miljøovervåking, sier Sørensen.  

Miljøovervåkingssatellitter som Envisat gir et vell av informasjon om havområdene utenfor norskekysten, 
men dataene blir enda mer verdifulle når de verifiseres og kombineres med Ferrybox-data. Bildet viser 
mengden av alger i ulike farger overlagt med algemålinger fra en ferge som har passert området. (Ill.: NIVA)
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Nytteløst med vodka  
og sjokolade
Den amerikanske romorganisasjonen NASA skjøt 
opp sin første miljøovervåkingssatellitt ERTS i 1972, 
og NIVA-nestoren Olav Skulberg så mulighetene. 
Han satte i gang prosjekter og studerte tilgjenge-
lige data, og skrev en hemmeligstemplet rapport til 
amerikanerne. Resultatet var at NIVA, Forsvarets 
forskningsinstitutt (FFI) og flere andre norske fors-
kningsmiljøer tidlig fikk tilgang til fargefotografier 
som kunne brukes til å undersøke utviklingen av 
alger, vannplanter m.v. langs strandsonen.

Etterretningsoffiserene ved den sovjetiske ambas-
saden i Oslo ville svært gjerne vite mer om hva den nye 
teknologien egentlig kunne brukes til, men de forstod 
fort at det var vanskelig å få informasjon fra NASA el-
ler FFI. Dermed oppsøkte de Skulberg medbringende 
rause mengder vodka og sjokolade, men de fikk ikke 
vite noe som helst der heller.

Ny vakthund mellom 
Tromsø og Svalbard
NIVA og Ferrybox-prosjektet har nylig skrevet avtale 
om bruk av lasteskipet MS «Norbjørn», som skal gå 
i rute  mellom Tromsø og Longyearbyen/Ny Ålesund 
på Svalbard og overvåke havmiljøet på denne viktige 
strekningen.

– Miljøovervåkingen mellom Tromsø og Longyearbyen 
kommer til å bli satt i drift i løpet av 2008, og da får 
vi tilgang til nye data fra denne nordlige havstreknin-
gen. Dette har åpenbart stor interesse, ikke minst med 
tanke på den økte oljeaktiviteten i nord, påpeker Kai 
Sørensen. I forbindelse med oljeaktiviteten er nye typer 
målesensorer under utprøving.

•  Passasjerfergene M/S «Color Festival» og M/S 
«Prinsesse Ragnhild» har operert strekningen Oslo-
Hirtshals/Fredrikshavn siden 2001.

•  Passasjerfergene M/S Fjord Norway (Fjord Line) 
og M/S Princess of Norway (DFDS) har hatt 
Ferrybox-utstyr mellom Bergen og Danmark og 
i perioder over til England. Strekningen Bergen-
Hanstholm blir nå overvåket av M/S «Bergens-
fjord» (FjordLine)

•  Hurtigruteskipene M/S «Trollfjord» og M/S  
«Vesterålen» overvåker havmiljøet mellom Bergen  
og Kirkenes.

•  Et avansert overvåkingssystem med sensorer  
også for næringsalter er installert på et lasteskip i 
rute mellom Tyskland, Storbritannia og Norge  
(DFDS Lys Line)

•  Et enklere system er montert på et skip i rute mel-
lom Bergen, Færøyene og Island (Smyril Line)

•  NIVA har vært i kontakt med konstruktører av 
 supplyskip om mulig bruk av Ferrybox i offshore-
sammenheng.

Ferrybox på internett:
www.ferrybox.no
www.ferrybox.com

Passasjerfergen M/S «Color Fantasy» er utstyrt 
med Ferrybox-systemer. Denne vakthunden sniffer 
etter forurensninger og andre uønskede hendelser i 
havområdene mellom Oslo og Kiel. (Foto: Color Line).

Her har Ferrybox-overvåkingen i Indre Oslofjord kartlagt 
flere algeoppblomstringer gjennom 2006. Ferrybox gir 
målinger hver dag, mens vannprøver tatt med et fors-
kningsskip bare kunne tatt stikkprøver på enkelte datoer 
(de røde punktene). Forskningsskipet risikerer dermed 
å gå glipp av de største algetoppene og viktige deler av 
historien. Ferrybox-systemet kan ta vannprøver f.eks.  
når det skjer algeoppblomstringer. 

ESAs miljøsatellitt Envisat (Environmental Satellite) 
 sirkulerer i en solsynkron polar bane i ca. 790 km høyde 
og sveiper rundt Jorda på 101 minutter. (Foto: ESA)NIVA og samarbeidspartnere (HI, GKSS, MARLAB)

opererer en rekke Ferrybox-linjer langs norske-
kysten og i de nære havområder. (Ill: NIVA)
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– Jeg fikk en god følelse da jeg padlet oppover Børselva 
i en liten gummibåt en vakker vårdag, etter at vi hadde 
holdt på med restaureringstiltak noen år. Vannkvalite-
ten var blitt mye bedre, horndykkeren hadde begynt 
å hekke igjen, og mens jeg satt der og tenkte at dette 
er blitt veldig bra, spratt det en liten ørret opp bak en 
stein. Nesten som om han ville si «takk for hjelpen», 
forteller seniorforsker og forskningsleder Karl Jan Aanes 
ved NIVA.

En gjengrodd elv
Den 3,2 kilometer lange Børselva i Ballangen kommune 
viser at restaurering kan forvandle en mishandlet elv til 
en naturperle igjen. Restaureringen begynte på slutten 
av 1990-tallet, etter at Ballangen Energi hadde overtatt 
konsesjonen for regulering av Børsvannet. Myndighe-
tene krevde at det skulle etableres en minstevannføring i 
Børselva, og det skulle planlegges en opprensking og re-
stituering av vassdraget. NIVA ble engasjert for å hjelpe 
til med å løse oppgavene, og Aanes ble prosjektleder.

– Det var tre problemer som måtte løses. Vannførin-
gen i elva hadde vært svært liten pga overføring av vann 
til et annet nedbørsfelt; det hadde oppstått et erosjons-
problem i et sidevassdrag som førte store mengder fine 
partikler ut i vassdraget; og det ble tilført store mengder 
næringssalter fra jordbruket. Da vi inspiserte Børselva og 
sideelvene fant vi mange tilsig fra gjødselkjellere, siloer 
og bolighus, forteller Aanes. Alt dette hadde ført til at 
elveløpet langt på vei var gjengrodd av vannvegetasjon 
og hadde svært dårlig vannkvalitet. Fisken kom omtrent 
ikke fram lenger, og deler av det rike fuglelivet var i ferd 
med å forsvinne.

Prosjektet hadde minst to perspektiver: For det 
første skulle Børselva restaureres, og for det andre var 
det mulig gjennom prosjektet å utvikle kompetanse og 
metoder som kunne brukes til å restaurere også andre 
vassdrag. Den tanken slo an hos både NVE, Norges 

forskningsråd, Ballangen Energiverk, kommunen og 
Miljøverndepartementet, som alle sammen ble med på 
et spleiselag.

Vassdrag på B
Ti år senere har Børselva vendt tilbake til sin fordums 
prakt, og Aanes bruker erfaringene til å reparere Børse-
sjøvassdraget i Porsgrunn og Skien kommune. 

– Det er tilfeldig at disse to vassdragene heter nesten 
det samme, og jeg er nokså sikker på at vassdragsrestaure-
ring kommer til å gjelde «hele alfabetet» etter hvert. EUs 
vanndirektiv, som ble norsk lov ved årsskiftet 2006-07, 
fastslår nemlig at det skal gjøres en rekke tiltak i mange 
norske vassdrag for å bringe dem tilbake til en mer natur-
lig tilstand. Det finnes riktignok unntaksbestemmelser 
for «sterkt modifiserte vassdrag», men også der stiller 
EU-direktivet seg på miljøets side, forteller Aanes.

Tiltakene i Børselva gikk blant annet ut på å etablere 
en minstevannføring. Tilsiget av næringsstoffer ble re-
dusert, og tilførselen av slam ble stanset ved å stabilisere 
bekkesidene og hindre videre erosjon.

– Store deler av vassdraget hadde helt vokst igjen, 
og det viste seg vanskelig å etablere en åpen vannstreng 
igjen gjennom den tette vannvegetasjonen. Men vi fant 
på en lur løsning: I løpet av vinteren 2003-2004 ble 
det lagt ut en tekstilduk i 2–5 meters bredde oppå isen 
over en lengde på ca 100 meter, og det ble lagt et ca ti 
centimeter tykt gruslag samt noen større steiner ovenpå 
duken igjen. Da våren kom og isen smeltet sank alt 
sammen ned på bunnen, og plutselig hadde Børselva 
fått et åpent løp igjen. Vannplantene klarer ikke å vokse 
gjennom duken, forklarer Aanes.

Elven hadde fått en ny strekning med brukbar 
vannhastighet og en elvebunn bestående av grus og 
stein. Dette ga bedre selvrensing og et variert dyreliv 
på bunnen, som ga mat både til fisken og fuglene 
langs Børselva.

Også vassdrag kan restaureres

Restaurering kan føre til at gamle sofaer, veteranbiler eller eneboliger blir minst like fine igjen 
som nye. Karl Jan Aanes restaurerer vassdrag isteden, hvis de for eksempel er blitt skjemmet 
av vassdragsutbygginger eller forurensende tilsig. Det foreløpige stjerne-eksemplet er Børselv-
vassdraget i Nordland, men det kommer flere.

Fra vanskjøtsel til vann-skjøtsel
– Mens vi holdt på med Børselva, kom det flere ganger 
eldre folk bortom for å snakke. De hadde étt ønske: At 
barnebarna skulle få de samme fine opplevelsene i og ved 
elva som de hadde hatt selv i sin barndom. De hadde 
fisket og badet som barn, og nå tror jeg de er fornøyd 
med resultatet. Det ble blant annet fanget en ørret på 
tre kilo der i fjor, forteller Aanes.

Restaureringen av Børselva har gitt opphav til mange 
innovasjoner. Det oppstod for eksempel et behov for å 
utføre gravearbeider med en tung gravemaskin, og NVE 
utviklet en spesialbygd flåte for gravemaskiner. – Men 
du kommer jo ikke til overalt med en 30 tonn tung 
gravemaskin i et lite vassdrag. Derfor fikk vi lånt noen 
spesialmatter fra Forsvaret; de var egentlig konstruert 
for å brukes som underlag når stridsvogner skulle kjøre 
over våtmarker. Mattene fungerte veldig bra, og ett år 
senere var det vanskelig å se at det hadde vært maskiner 
ute i terrenget, forteller Aanes.

Han er optimist når det gjelder vassdragenes fremtid 
i Norge. EUs vanndirektiv er allerede nevnt, som en på-
driver for å iverksette tiltak. – Dessuten er villigheten til 
å bruke penger på «vann-skjøtsel» større enn den før. Det 
finnes flere eksempler bare i Oslo, hvor kommunen blant 
annet er i ferd med å restaurere deler av by-vassdragene. 
Også Gaustadbekken, som i dag renner i rør rett forbi 
NIVAs hovedkontor, skal opp i dagen igjen og bli til 
en liten naturperle. Vannspeil og grønne kvaliteter har 
verdifulle opplevelsesverdier og gjør eiendommer mer 
attraktive og verdifulle, sier Aanes.

Internasjonalt nettverk
Arbeidene i Børselva er ikke avsluttet. Energiverket taper 
i prinsippet inntekter på å slippe vann ut i elva istedenfor 
å bruke det til kraftproduksjon, og derfor skal de neste 
fem årene brukes til å finne den optimale måten å bruke 
minstevannføringen på. – Da skal vi ta hensyn til både 

vassdragets energiproduksjon og elvas egenverdi som 
naturressurs og friluftsområde, understreker Aanes.

Forskningslederen har mange NIVA-kolleger som 
arbeider med vannskjøtsel. Deltagelse i internasjonale 
nettverk bidrar med utveksling av kompetanse, kvalitets-
sikring og nye ideer, og samarbeidsrelasjonene utvikles 
stadig i nye retninger. I Børsesjøvassdraget har NIVA 
startet samarbeid med et landskapsarkitektfirma som 
skal hjelpe til med å finne estetisk gode måter å restau-
rere elva på.

– Vi ser en økende erkjennelse av at mange vann og 
vassdrag trenger vedlikehold og skjøtsel. NIVA har vært 
aktiv på området helt siden 1960-årene, og de første opp-
gavene dreide seg mye om lufting av sterkt forurensede 
sjøer. Kalking har også vært et viktig område. Men i tillegg 
er det behov for å utvikle nye metoder innen for eksempel 
vegetasjonskontroll, fiskeforsterking, vandringssperrer og 
strandsonerestaurering, understreker Aanes. 

Børselva i Ballangen er blitt gyteplass for ørret og hekkeplass  
for  horndykker igjen, men for ti år siden var vassdraget gjengrodd  
og et trist syn. (Foto: NVE)

Vassdragsprosjekter med NIVA-
 medvirkning:
•  Det ekstremt næringsfattige Skittenfjord-

vatn på Nordkinnhalvøya i Finnmark ble 
gjødslet for å gi bedre vekstforhold for røye

•  Utplassering av «hengende hager» i kraft
magasiner, i samarbeid med NINA, for å 
øke algeproduksjonen

•  Gjenskaping av strandlinjen rundt Maria-
kirken i miljøbyen Gamle Oslo

•  Restaurering av strandsonen langs 
 Drammenselva
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Mange av mineralforekomstene som i dag er mest inter-
essante, ligger langs vår langstrakte kyst. Engebøfjellet i 
Naustdal kommune i Sogn og Fjordane inneholder den 
største forekomsten av mineralet rutil som er påvist i 
Norge, og forekomsten er en av de reneste som er funnet 
i hele verden. Rutil inneholder det verdifulle råstoffet 
titandioksid, som har en rekke anvendelser – fra flyin-
dustrien til legemiddel- og kosmetikkindustrien. Derfor 
ønsker både Naustdal kommune og rettighetshaveren 
Nordic Mining ASA å utvinne rutilen, som antakelig er 
verdt mange milliarder kroner og kan skaffe arbeidsplas-
ser og skatteinntekter til kommunen.

– Utfordringen er å kunne høste av disse ressursene 
på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Det kan bare 
skje ved at miljøaspektet blir en del av planprosessen. 
Både de nasjonale forurensningsmyndighetene og EUs 
nye mineralavfallsdirektiv stiller strenge krav til at det 
må etableres et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag 
for miljøløsninger i slike tilfeller, sier seniorrådgiver 
Jens Skei ved NIVAs seksjon for miljøgifter i marint 
miljø. Skei er koordinator for en omfattende konse-
kvensutredning (KU) av gruvedriften i Engebøfjellet og 
fungerer som markedskoordinator for NIVAs satsning 
på bergindustri.

Låne arealer av naturen
Det naturskjønne området ved Førdefjorden illustrerer 
en rekke av problemstillingene som er knyttet til mo-
derne gruvedrift. – Vi kan ikke ha forventninger om at 
gruvedrift skal kunne foregå på en måte som ikke gir 
estetiske eller miljømessige virkninger. Det er isteden 
snakk om å vurdere hva som er akseptabelt, sier Skei.

Det er for eksempel på det rene at en utvinning av 
rutil fra Engebøfjellet må føre til at flere gårdsbruk må 
nedlegges. Gruvedriften vil skape et stort sår i terrenget, 
og deponeringen av gruveavfall på bunnen av den 350 

meter dype fjorden vil få konsekvenser for dypvanns-
organismene så lenge gruvedriften pågår.

– NIVAs erfaringer fra liknende prosjekter tilsier at vi 
har større tro på deponering av avfall fra gruveindustrien 
under vann enn på land. Landdeponier legger blant an-
net beslag på store arealer, de forårsaker støvproblemer, 
og de er visuelt veldig skjemmende. Til sammenligning 
har vi dokumentasjon på at dyrelivet kommer fort til-
bake når et dypvannsdeponi blir avsluttet, forutsatt at 
det ikke er giftige masser som blir deponert.

– Når det gjelder Engebøfjellet, vil det aldri bli god-
tatt en deponiløsning som gjør fjordbunnen til ørken i 
evig tid. Men det går kanskje an å avstå fra et normalt 
økosystem i 30 år, hvis livet på dypet kommer tilbake 
kort tid etter at deponeringen avsluttes. Da har vi slått 
to fluer i en smekk og gjort nytte av en ressurs, samtidig 
som naturen har lånt bort et areal som blir tilbakeført, 
sier Skei.

Det er Næringsdepartementet som sitter med ho-
vedansvaret for utnyttingen av de norske bergverksres-
sursene, men også Miljøverndepartementet, Fiskeri- og 
kystdepartementet og Landbruksdepartementet skal ha 
viktige ord med i laget. – I slike saker er det viktig at vi 
får til et tett samarbeid mellom de berørte departemen-
tene, forsknings- og utviklingsmiljøene, miljøorganisa-
sjonene, forvaltningen og ikke minst næringsinteressene. 
Hvis man skal drive med moderne bergverksvirksomhet 
i Norge, må det gjøres så mye forskning at det går an å 
fatte beslutninger på grunnlag av fakta. Derfor drømmer 
jeg om et spleiselag hvor gruveselskapene går sammen 
med departementene for å finansiere et omfattende 
forskningsprogram, sier Skei.

Enorme verdier
Det har forekommet gruvedrift og mineralutvinning 
på flere tusen steder i Norge. Den første ordinære gru-

Den norske bergindustrien kommer tilbake

Bergindustrien i Norge har tradisjoner helt tilbake til 1500-tallet, men på 1970- og 1980-tallet 
ble mange gruver nedlagt pga dårlig lønnsomhet. Nå skriker en globalisert verden etter flere 
råvarer igjen, og det letes etter verdifulle mineralforekomster over hele landet. Men denne 
gangen skal berggrunnsressursene utnyttes uten å gjenta tidligere tiders grove miljøsynder.

vedriften i Norge ble etablert ved Gullnes Kobberverk 
i Telemark i 1524. De første jernverkene ble anlagt på 
1540-tallet ved Skien og i Hakadal, og fra 1700-tallet 
og frem til tidlig på 1900-tallet var bergverkene hjørne-
steinsbedrifter for bygdene og Norges økonomi.

Den norske bergindustrien omsetter i dag mineralske 
råstoffer – naturstein, industrimineraler, metaller, sand, 
grus og pukk og så videre – til en verdi av over ni mil-
liarder kroner i året, ifølge en statistikk fra Norges geo-
logiske undersøkelser (NGU). NGU har også fastslått at 
det ligger verdier for ca 1 000 milliarder kroner begravd 
i norske løsmasser og fast fjell. Det er derfor grunn til å 
tro at en rekke områder, i tillegg til Engebøfjellet, kom-
mer til å bli vurdert med tanke på utvinning. I fjellet i 
Hurdal ligger det molybden verdt flere titalls milliarder 
kroner. Det finnes også gullforekomster en lang rekke 
steder i Norge, som for eksempel i Bindalen i Nordland 
og i Pasvik i Finnmark.

Jens Skei har som ambisjon å gjøre Engebøfjellet til 
et skoleeksempel på hvordan konsekvensutredninger kan 
brukes som et verktøy til å utforme nye gruveprosjekter. 
– Det som er nytt og spennende i denne jobben, er at 
EU i 2006 innførte et nytt mineralavfallsdirektiv som 
krever at miljøaspektet skal integreres i planarbeidet 

for ny bergverksvirksomhet. Direktivet legger en rekke 
føringer for nye bergverksvirksomheter, men har også 
betydning for nedlagte virksomheter, understreker 
han.

Økosystembasert forvaltning
– Fiskerimyndighetene snakker om «økosystembasert 
forvaltning av marine fiskeressurser», og det er slik også 
den norske bergindustrien må tenke. Målet må være 
«Økosystembasert forvaltning av norske mineralres-
surser», oppsummerer Skei.

Jens Skei utførte et prosjekt på Papua Ny-Guinea for 
noen år siden, og der fikk han se et gruveprosjekt som for-
årsaket betydelige miljøødeleggelser. Gruven ble til slutt 
stengt, og miljø var et viktig ledd i beslutningen. – Det 
er fortsatt mange cowboyer i den internasjonale berg-
industrien. De bør ikke slippe til i Norge, og de burde 
ikke slippe til andre steder heller. Etikkrådet i Statens 
pensjonsfond har store utfordringer når miljøaspektene 
knyttet til investeringer i gruvevirksomheter i den tredje 
verden skal vurderes ut fra etiske prinsipper! 

Engebøfjellet inneholder rutil verdt mange 
milliarder kroner, og konsekvensene av en 
utvinning skal vurderes i løpet av 2008.  
(Foto: Jørn Thomassen, NINA).
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Staten vil rydde opp  
ved Løkken gruver

Løkken Verk i Meldal kommune, der gruvedriften 
startet i 1654, var lenge den mest forurensende 
kisgruva i Norge, men etter nedleggelsen i 1987 er 
avrenningen av kobber redusert med mer enn 95 
prosent. – Problemene er likevel ikke løst for godt, 
forteller NIVA-forskeren Eigil Iversen.

Bjørnlivatn er sterkt påvirket 
av utslippene fra de ned-
lagte Løkken Gruber, og det 
er nødvendig med nye tiltak 
for å verne det lakserike og 
verdifulle Orkla-vassdraget.  
(Foto: Eigil Iversen, NIVA).

Fagerlivatn er synlig påvirket av de  
store jernutslippene fra Wallenberg  
pumpestasjon. (Foto: Eigil Iversen, NIVA)

NIVA gjennomførte en tiltaksutredning i 1990 et-
ter oppdrag fra Løkken Gruber, og i 1991 begynte 
man å utnytte den vannfylte gruvas evne til å binde 
tungmetaller og spesielt kobber. Tiltaket virket lenge 
tilfredsstillende, men i dag er situasjonen blitt ustabil 
med dårligere vannkvalitet ut fra den vannfylte gruva. 
Utslippene havner i Orkla, en av Norges mest kjente 
lakseelver, og Meldal kommune frykter at utslipp av 
kobber og surt vann kan skade laksefisket.

Problemene på Løkken skyldes gamle synder. Fra 
1974 tok en i bruk vanndekket deponering av sulfid-
holdig avfall på Løkken. Forurensningstilførslene fra 
avgangsdeponiet som ble brukt de siste driftsårene er 
meget beskjedne, til tross for at deponiet inneholder 
avfall som i særklasse har det største forurensningspo-
tensialet i området.

Løkken Verk er derfor også et eksempel på de enor-
me forskjellene miljømessig sett mellom tidlige tiders 

og moderne deponeringsteknikk. Mye av den kunn-
skap NIVA har fått fra å ta i bruk vann for å begrense 
forvitringsprosesser i sulfidholdig avfall, er utviklet ved 
studier i Løkken gruveområde.

SFT varsler pålegg
Mange nedlagte gruver ble etablert lenge før hensynet 
til miljøet kom inn i ordnede former, og NIVA har hatt 
mange prosjekter med sikte på å redusere miljøproble-
mene. Å gjennomføre oppryddingstiltak ved nedlagte 
gruver kan av og til være en stor utfordring. Årsaken 
til dette er at det ofte kan være konflikter mellom 
kulturminneinteresser og behovet for forurensningsbe-
grensende tiltak. Slike problemer kan begrense valg av 
tiltaksstrategi i betydelig grad.

Nærings- og handelsdepartementet eier og forvalter 
gruveeiendommer som er hjemfalt til staten, og statsråd 
Dag Terje Andersen har gjort det klart at Staten som 
grunneier er opptatt av å finne løsninger på forurens-
ningssituasjonen ved Løkken gruver. – Departementet 
har mottatt et forvarsel fra SFT om et mulig pålegg om 
å utrede forurensningsbegrensende tiltak i gruveområdet 
på Løkken. La meg få understreke at departementet 
har vært, og er, i en konstruktiv dialog med SFT og 
Bergvesenet om denne saken. Vi vil ha tett samarbeid 
med SFT for å finne fram til tiltak som er best egnet til 
å løse forurensningsproblemene ved Løkken Verk, sa 
Andersen i Stortingets spørretime 2. april i år.

Den svenske byen Falun har hatt et Løkken-liknende 
problem ved Falu Gruva. Der er det installert et nytt 
renseanlegg for gruvevannet, som «produserer» rent vann 
og gjenvinner verdifulle metaller. Anlegget var under 
igangkjøring våren 2008. 
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Et kjemisk sjansespill med vannmiljøet

– Vi tar for mange sjanser med vannmiljøet vårt. Det slippes ut mange tusen forskjellige 
kjemikalier i avløpsvannet hver dag, og vi vet altfor lite om hva slags effekter de har i naturen, 
sier forskningsleder Kevin Thomas ved NIVAs seksjon for økotoksikologi. Den mangelen vil  
han bidra til å rette på.

– Dette er et helt nytt forskningsfelt, og kunnskaps-
status i dag er at vi vet svært lite om hva utslipp av 
nanopartikler kan føre til. Det kan hende at nanopar-
tiklene i seg selv ikke er veldig farlige, men den største 
frykten er knyttet til at for eksempel giftige metaller 
eller tungt nedbrytbare organiske miljøgifter kan ”haike” 
på nanopartiklene og bruke dem som transportmiddel 
inn i dyre- og planteceller. Det betyr i praksis at nano-
partiklene kan forsterke giftvirkningene av stoffer som 
allerede er sluppet ut i naturen, antyder Thomas. 

Fremtidsvisjonen
Kevin Thomas’ fremtidsvisjon er at samfunnet skal få mye 
bedre kontroll med utslippene av kjemikalier. – Vi kan ikke 
klare oss uten legemidler, men det er fullt mulig å utvikle 
ny renseteknologi som kan fjerne stoffer som gir uønskede 
virkninger. Det mest langsiktige prosjektet vi har på NIVA, 
dreier seg likevel om noe helt annet. Tenk om det gikk an 
å teste alle nye kjemikalier for uønskede bivirkninger før 
vi slapp dem ut i naturen! Da kunne vi trygt slippe ut de 
stoffene som ikke forårsaket skadevirkninger, og forby de 
skadelige stoffene før de ble satt i produksjon, sier han.

Dette er en fremtidsvisjon som kanskje ikke kan 
realiseres før om 10 eller 20 år, men arbeidet er allerede 
påbegynt. NIVA og et britisk forskningsmiljø har nem-
lig søkt om EU-midler til et forskningsprosjekt med 
arbeidsnavnet Virtual Fish. Det langsiktige målet er å 
samle mest mulig kunnskap om kjemikalier og økotok-
siske virkninger og legge alt inn i en digital «modellfisk» 
i datamaskinen. Deretter kan modellen brukes til å teste 
nye kjemikalier for skadevirkninger og økotoksisitet.

Databaserte modeller og simuleringer har i løpet av 
de siste 10-15 årene blitt utviklet til en ny måte å drive 
forskning på, i tillegg til de to tradisjonelle metodene 
(teoriutvikling og eksperimentering). Det er mye bedre 
å eksperimentere med en digital modell av naturen, enn 
med naturen selv.

Kokain i avløpsvannet
Stadig mer sofistikerte analysemetoder gjør det nå mulig 
å spore stoffer som forekommer i svært lave konsentra-
sjoner i vann. NIVA har blant annet deltatt i utviklingen 
av en ny metode for analyse av kokain og nedbrytnings-
produkter i avløpsvann, og sommeren 2007 beregnet 
NIVA at befolkningen i Oslo bruker til sammen ca. 
350 kilo kokain i året.

I 2008 skal den samme metoden brukes til å anslå 
den samlede norske befolkningens kokainbruk. Andre 
varianter av metoden kan også brukes til å beregne for-
bruket av andre rusmidler, som for eksempel alkohol.

Tungt vitenskapelig utstyr
NIVA har i en årrekke overvåket utslippene fra norske 
oljeplattformer ved å utplassere bur med blåskjell og 
torsk rundt petroleumsfeltene. En bevilgning i 2007 fra 
Norges forskningsråds Program for avansert vitenskape-
lig utstyr (AVIT) har gjort det mulig å supplere og vide-
reutvikle denne overvåkingen. Bevilgningen ble brukt 
til å kjøpe inn mikromatriseutstyr for å kunne studere 
endringer i genuttrykket og overvåke aktivitetsnivået 

Ingen vet hvor mange forskjellige kjemikalier som totalt 
er i bruk i dag i legemidler, i industrien, i kosmetikk-
bransjen, i tekstilindustrien, osv. Legemiddelindustrien 
alene bruker omtrent 3000 forskjellige kjemiske forbin-
delser i EU-området, og antallet er antakelig omtrent det 
samme i Norge. Smertestillende og beroligende midler, 
antibiotika, p-piller og røntgenkontrastmidler: Noen av 
stoffene fjernes helt eller delvis i renseanlegg, mens andre 
føres videre til vassdrag eller fjorder, enten direkte eller 
i form av nedbrytingsprodukter.

I tillegg bidrar en rekke personlige pleieprodukter 
som solkrem, tannkrem, hudkrem, sjampo, balsam osv 
til at enda flere kjemikalier spres i miljøet. Til forskjell 
fra legemidler passerer disse ikke gjennom kroppen før 
de tilføres avløpsvannet, og de blir derfor ikke nedbrutt. 
Mange av ingrediensene i slike produkter kan finnes 
igjen i vannmiljøet i nærheten av renseanlegg.

Uønskede langtidsvirkninger
Kevin Thomas er bekymret over utviklingen og vil 
gjerne bidra til at samfunnet får bedre kontroll med 
de mange utslippene. – TBT (tributyltinn), brukt i 
bunnstoff i båter, er et av de mest kjente historiske 
eksemplene. Det tilhører en gruppe organiske tinn-
forbindelser som er tungt nedbrytbare og hoper seg 
opp i organismer, og som forårsaker uønskede lang-
tidsvirkninger i vannmiljøet. I enkelte havneområder i 
Europa er hele populasjoner av purpursnegl truet fordi 
hunnsneglene utvikler mannlige kjønnsorganer og blir 
sterile, forteller han.

I Norge ble det innført forbud mot bruk av tinn-
organiske forbindelser i bunnstoff for båter under 25 
meter og i notimpregneringsmidler allerede i 1990, og 
fra 2008 er TBT helt forbudt til bruk i bunnstoffer. 
Men stoffet blir fortsatt brukt som bakteriedrepende 
tilsetning til sportsklær og andre tekstiler, så utslippene 
kommer til å fortsette.

Hvordan kjemikalier samvirker
Utslippene av kjemikalier er et kontinuerlig og risika-
belt eksperiment med vannmiljøet. NIVAs seksjon for 
økotoksikologi ønsker derfor å samle ny kunnskap om 
hvordan fremmedstoffer spres i og påvirker naturen. 
NIVA jobber hovedsakelig med effekter og spredning 
av fremmedstoffer i vann, mens forskningsinstituttene 
NINA og Bioforsk konsentrerer seg om effekten av 
fremmedstoffer knyttet til landmiljøet og jord.

Økotoksikologiske effekter av fremmedstoffer kan 
påvises ved måling av helsetilstanden i organismer. NIVA 
tar prøver av virvelløse dyr og fisk for å stille en diagnose 
om de er påvirket av fremmedstoffer eller ikke. Slike 
metoder blir brukt i økende grad i miljøovervåking.

Det finnes en del kunnskap om konsekvensene av å 
slippe legemidler og andre kjemikalier ut i naturen, men 
forskningen hittil har stort sett dreid seg om å vurdere 
enkeltstoffer hver for seg.

– Den store oppgaven fremover handler derfor om å 
finne ut hvordan to eller flere stoffer samvirker. Hva slags 
effekter får vi da på livet i vassdragene, fjordene og havet? 
Dette må vi få mer kunnskap om, understreker Thomas.

Norges forskningsråd har nylig bevilget penger til 
det strategiske instituttprogrammet PHARMATREAT, 
hvor det er meningen å kartlegge nettopp slike sam-
menhenger. NIVA er prosjektleder og samarbeider med 
NILU, Bioforsk og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Nanopartikler: En ny risiko
I et annet prosjekt som nylig er startet, skal NIVA i 
samarbeid med Bioforsk, Universitetet i Oslo og Univer-
sitetet for miljø- og biovitenskap studere virkningene av 
å slippe nanopartikler ut i naturen. Nanoteknologien er 
i rask vekst både forskningsmessig og industrielt, og det 
fører blant annet til at økende mengder kunstig frem-
stilte partikler med størrelser omkring en milliontedels 
millimeter blir sluppet ut i naturmiljøet.

Vi tar en sjanse når vi daglig slipper ut mange tusen 
forskjellige kjemikalier i avløpsvannet fra bedrifter og 
husholdninger. (Foto: B. Røsjø)
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til titusener av gener samtidig, hos dyre- og plantearter 
med kjent genom eller genomsekvenser. Teknologien 
kan brukes til å undersøke om individet er utsatt for 
miljøbetinget eksponering.

– Vi ser for oss at dette kan videreutvikles til små 
mobile laboratorier, som for eksempel kan plasseres 
direkte på oljeplattformene og skaffe oss mye bedre 
overvåking av produksjonsvannet enn det vi har i dag, 
antyder Thomas.

Mange stoffer bør overvåkes
NIVA, NILU og det svenske miljøinstituttet IVL gjen-
nomførte i 2007 en kartlegging, på oppdrag for SFT, 
som viste at behovet for overvåking av kjemiske stoffer 
i miljøet er svært stort. Rapporten konkluderte blant 
annet med at ca. 60 humane legemidler, 50 veterinær-
legemidler, 35 kosmetiske produkter og seks narkotiske 
stoffer bør overvåkes.

– Vi frykter at alle disse stoffene kan føre til en risiko 
for miljøet, basert på dagens kunnskap om forekomst, 
miljøskjebne og effekter. Stoffene har ulike fysisk-kje-
miske egenskaper og giftvirkning, og i mange tilfeller 
mangler vi data. Vi trenger helt avgjort en bedre oversikt 
over den kroniske virkningen av disse stoffene på det 
akvatiske miljøet, fastslår Thomas. 

NIVA tar prøver av virvelløse dyr og fisk for å stille en 
diagnose om de er påvirket av fremmedstoffer eller ikke. 
(Foto: NIVA)

Den økende mengden nanopartikler som nå blir sluppet ut 
i naturen, kan muligens forsterke giftvirkningene av andre 
stoffer. (Foto: NIVA)
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Statsminister Jens Stoltenberg sammenliknet i nyttårs-
talen 1. januar 2007 den planlagte CO2-rensingen på 
gasskraftverket på Mongstad med amerikanernes måne-
landing. Han lanserte samtidig en visjon om at teknolo-
gien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser 
skulle være på plass innen sju år. Det har kommet mange 
kritiske kommentarer til Stoltenbergs «månelanding», 
men Stoltenberg hadde rett i den forstand at det trengs 
et teknologisk løft for å få til en effektiv rensing i stort 
omfang av CO2 fra varmekraftverkenes eksosgasser.

Innholdet av CO2 i atmosfæren har svingt naturlig 
mellom ca 200 og 300 ppm (parts per million) de siste 

400 000 årene. Men etter ca år 1800 har innholdet 
økt til nærmere 400 ppm, for en stor del på grunn 
av bruken av fossile brensler. Ifølge FNs klimapanel 
IPCC er det hevet over tvil at det nå skjer en oppvar-
ming av det globale klimasystemet. Hoveddelen av 
den observerte økningen skyldes svært sannsynlig den 
observerte økningen av menneskeskapte drivhusgasser, 
sier IPCC.

Karbondioksid er i denne sammenhengen en av de 
viktigste drivhusgassene. Dette er bakgrunnen for at 
karbonfangst og lagring (CCS – Carbon Capture and 
Storage) er blitt et stort internasjonalt satsingsområde.

Deponert karbondioksid må også overvåkes

Det har vært sagt og skrevet mye om separering og deponering av klimagassen karbondioksid 
(CO2). Men hvis CO2 skal deponeres i geologiske strukturer, må vi også være sikre på at gassen 
holder seg der nede. Den deponerte gassen må altså overvåkes i lang tid fremover, og det 
haster med å få utviklet teknologi for dette før deponeringen begynner om få år.
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Statoil har deponert ca en million tonn CO2 årlig  
i Utsira-formasjonen siden 1996. Erfaringene fra dette 
prosjektet er gode, men de kan ikke uten videre overføres 
til framtidig karbonfangst fra varmekraftverk.  
(Illustrasjon: Alligator film /BUG / StatoilHydro)



Forvaltningen vil kreve overvåking
– Oslo-Paris-konvensjonen (OSPAR) åpner i prinsippet 
for lagring av fanget CO2 i geologiske strukturer under 
havbunnen. Men det er klart at lagringsområdene må 
godkjennes, og SFT er i ferd med å utarbeide kriterier for 
dette. Forvaltningen vil sannsynligvis kreve overvåking av 
lagringsområder i mange år etter lagringen, for å nå en 
tilstrekkelig sikkerhet for at CO2 virkelig forblir der nede 
i undergrunnen, sier forskningsleder Dominique Durand 
ved NIVAs seksjon for oseanografi og fjernmåling.

– Det innebærer at det må etableres et system for 
overvåking, men dette systemet finnes ikke i dag. Det 
er derfor viktig at det utvikles en overvåkingsteknologi 
og -kompetanse snarest mulig, og helst før rensingen av 
CO2 fra gasskraftverk i Norge begynner for fullt. Dette 
er derfor et hasteprosjekt, tilføyer han.

Vi må være rimelig sikre
Statoil har deponert ca en million tonn CO2 årlig i 
Utsira-formasjonen på Sleipner-feltet siden 1996. Na-
turgassen som utvinnes inneholder ca 9 prosent CO2, og 
innholdet må reduseres til maks 2,5 prosent før gassen 
kan selges. Det er «mellomlegget» på ca 6,5 prosent 
som injiseres i undergrunnen igjen. Erfaringene fra 
dette prosjektet er så langt gode, men for begrenset til 
at de kan overføres direkte til storskala karbonfangst og 
lagring fra varmekraftverk, forklarer Durand.

– Det er likevel grunn til å tro at Utsira-formasjonen 
og liknende formasjoner verden over virkelig kan ta imot 
store mengder CO2, i alle fall i en overgangsperiode 
inntil energiteknologier som kan gjøre menneskeheten 
mindre avhengig av fossilt brensel, er tatt i bruk. Men 
hvis injisering skal ha noe for seg, må vi være sikre på at 
CO2 forblir i deponiene i mange hundre år, understreker 
oseanograf Lars Golmen. Han er NIVAs koordinator for 
virksomhetene tilknyttet CO2-lagring ved seksjonen for 
oseanografi og fjernmåling. 

– Vi kan nemlig ikke se bort fra at CO2 i et deponi 
kan presse seg opp til overflaten igjen. Det er først og 
fremst to måter dette sannsynligvis kan skje på. Gassen 
kan enten unnslippe gjennom eller rundt brønnhullet, 
selv om det ble lukket med sement etter at injiseringen 
stanset. Eller CO2 kan unnslippe gjennom sprekker 
i bergartene som ligger over deponiet, og strømme 
derfra gjennom sedimentlagene og opp til overflaten. 
Dette kan skje forholdsvis langsomt, men i løpet av en 
årrekke vil det kunne unnslippe store mengder CO2, 
advarer Durand.

Kontinuerlig eller regelmessig overvåkning kan varsle 
om lekkasjer og gi et grunnlag for beslutninger om til-
tak. – Uansett: Det er behov for både mer kunnskap 
og et fungerende overvåkingssystem. Det er forholdsvis 
enkelt å overvåke det stengte brønnhullet, men det er 
mer komplisert å overvåke store havbunnsarealer over 
et deponi. Denne havbunnsovervåkingen kan skje på 
flere forskjellige måter, fortsetter Golmen.

Naturen kan hjelpe oss
NIVAs forskere har vurdert to prinsipielt forskjellige 
metoder for å detektere diffuse utslipp av CO2 over 
store arealer. En teknologibasert metode går ut på å 
utplassere et stort antall måleinstrumenter på havbun-
nen, for å registrere CO2-variasjoner i det geologiske 
reservoaret, i sedimentene og i havvannet. Dette kan 
bli ganske ressurskrevende.

– Ett av NIVAs forslag er isteden å la naturen hjelpe 
oss. Det er nemlig gjort forskning som viser at det finnes 
organismer som lever naturlig i sedimentene i de hav-
bunnsområdene vi snakker om, og som viser en tydelig 
respons på CO2-eksponering. Vi har også sett tydelige 
endringer i det biologiske mangfoldet på havbunnen 
etter eksponering med CO2. Dette åpner muligheter for 
at vi kan bruke marine organismer i den kontinuerlige 
overvåkingen av store havbunnsområder, mens vi kjører 

et mer overordnet overvåkingsprogram som innebærer at 
det tas jevnlige prøver av sedimentene med organismer, 
forklarer Durand og Golmen.

Denne metoden har likhetstrekk med vannsøyle-
overvåkingen som allerede har vært brukt i Nordsjøen 
i mange år. Der utplasseres torsk og blåskjell i store 
bur rundt oljeplattformene, og etter en viss tid blir 
disse biologiske «sensorene”» analysert for fysiologiske 
reaksjoner samt biokjemiske og genetiske endringer. 
I en slik sammenheng er det viktig at det biologiske 
samfunnet på havbunnen kartlegges i en tidlig fase, 
slik at man har en referanse å sammenlikne med etter 
at CO2-lagringen er kommet i gang.

Fra månen til havbunnen
Siden 2005 har NIVA vært partner i det europeiske 
ekspertnettverket CO2GEONet (CO2 Storage in Geo-
logical Structures). Organisasjonen er et europeisk 
«Network of Excellence» (NoE) og skal sikre leveranse 
av den spesifikke og tverrfaglige vitenskapelige kom-

petansen som trengs for å sikre at CO2-lagring blir en 
suksess. Nettverket utfører egeninitiert forsking, gir råd 
til myndighetene i EU, og informerer publikum om 
teknologi og utfordringer ved CO2-lagring.

Amerikanernes første månelanding i 1969 ville ikke 
blitt en suksess uten en storstilt og målrettet satsing 
gjennom mer enn et tiår, med milliarder av dollar brukt 
i utviklingen av Apollo-programmet. Det samme gjelder 
i dag: CO2-deponering kommer neppe til å bli gjen-
nomført i stor skala hvis det ikke blir satset målrettet 
og storstilt, med betydelige økonomiske ressurser – som 
også omfatter utviklingen av teknologi og metoder som 
dokumenterer at gassen virkelig holder seg på plass nede 
i de geologiske strukturene. 

Eksponering for CO2 fører til 
tydelige morfologiske endrin-
ger hos larvene av kråkeboller. 
Også det biologiske mangfol-
det på havbunnen offshore en-
drer seg etter CO2-påvirkning. 
(Foto: NIVA)

Ved utstrakt bruk av CO2-
lagring i geologiske struk-
turer under havbunnen, bør 
overvåkingen av det biologiske 
mangfoldet på havbunnen au-
tomatiseres. Denne prototypen 
for innsamling av sediment-
prøver ble testet i Storfjorden 
på Sunnmøre. (Foto: NIVA)

42   NIVA 50 år – jUbILEUMSSKrIFT NIVA 50 år – jUbILEUMSSKrIFT   43

AKTUELL FOrSKNING: KLIMA OG TEKNOLOGIAKTUELL FOrSKNING: KLIMA OG TEKNOLOGI



Vassdragskalking er fortsatt en suksess

Det finnes de som tror at kalking av vassdrag ikke er nødvendig lenger. Kalkingen har jo 
foregått i årevis, og sur nedbør er en saga blott. Kanskje vi like godt kan slutte? – Nei, for selv 
om resultatene etter 15 år med kalking er fantastiske, er vannkjemien fortsatt giftig for laks. 
Stanser man kalking for tidlig, vil innsatsen gå tapt! sier Frode Kroglund.

Kalkingen av vassdrag på Sørlandet er en forskningsmessig 
og forvaltningsmessig suksesshistorie i nasjonal og inter-
nasjonal målestokk, insisterer forsker Frode Kroglund ved 
NIVAs Seksjon for fisk og akvakultur i Grimstad. – Den 
atlantiske laksen viser en kraftig negativ utvikling i hele 
utbredelsesområdet på begge sider av Atlanterhavet, med 
ett unntak; nemlig området fra Risør i øst til Bjerkreim 
i vest. Her øker fangstene. Kalkingen av elver i denne 
regionen er den viktigste årsaken til at vi har klart å øke 
laksefangstene, og til at reduksjonen i fangst av laks i 
Norge ikke er større, sier han.

Laksen er viktig for Norge – men Norge er også vik-
tig for laksen. Elvene på Sørlandet har gitt en formidabel 
økning i laksefangsten etter at kalkingen økte i omfang 
fra midten av 1990-tallet.

– Vi har 450 lakseelver i Norge, og det fanges ca 450 
tonn laks i året i disse elvene. Fra Risør til Bjerkreim 
har vi «bare» 14 elver, men de bidrar uforholdsmessig 
mye med over 50 tonn laks i året nå. Og dette bidraget 
vil bare øke etter hvert som tiltakene får full effekt i de 
respektive elver. Det tar ca 15 år fra kalkingen starter til 
elvene er i full produksjon. Sørlandet er derfor en viktig 
bidragsyter til den nasjonale fangsten, men også til å ta 
vare på vill-laksen, understreker Kroglund.

Det startet med Audna
Tidlig på 1950-tallet begynte mange laksebestander 
på Sørlandet å kollapse etter å ha hatt store problemer 
siden tidlig på 1900-tallet. Kalkingen av laksevassdrag 
i Norge startet med Audna i Vest-Agder i 1985, hvor 
den stedegne laksestammen gikk til grunne tidlig på 
1970-tallet. Kalkingen skulle motvirke effektene av 
sur nedbør, som blant annet førte til økt innhold av 
aluminium i elvevannet. Den sure nedbøren skyldtes 
luftbårne forurensninger fra industrien i Storbritannia 
og på kontinentet. Aluminium er i parentes bemerket 
giftig for laks og andre ferskvannsorganismer. 

Kalkingen av Audna ga resultater over all forvent-
ning, og Direktoratet for naturforvaltning (DN) 
konstaterte i 1993 at hver krone brukt til kalking og 
fiskeutsetting i elven ga igjen 4-5 kroner i økt miljø-
nytte. Kalkingen var rett og slett samfunnsøkonomisk 
lønnsom. Foruten å berge laksen, kom de forsurings-
følsomme insektene og sneglene og plantene tilbake til 
vassdraget. Kalkingen bidro således til å reetablere et 
mer normalt biologisk mangfold.’

Utover på 1990-tallet fikk man en betydelig økning 
i bevilgningene til kalking. Flere elver ble kalket, og 
omkring 1996-97 var kalkingsbevilgningene oppe på 
et nivå som har holdt seg omtrent uforandret fram til 
i dag. Den europeiske industrien har samtidig redusert 
utslippene, slik at nedbøren over Norge ikke er like 
sur lenger.

Kalkingen må fortsette
– Da kunne man kanskje tro at behovet for kalking er 
blitt betydelig redusert, men slik er det ikke. Etter over 
100 år med sur nedbør er naturen så utarmet at det vil ta 
lang tid før den kan klare seg igjen uten hjelp. Dessuten 
har den positive utviklingen i forhold til forsuring, som 
ble observert som et resultat av utslippsreduksjoner på 
1990-tallet, stanset opp. Selv om det trengs mindre kalk 
for å oppnå nødvendig vannkvalitetsforbedring nå enn 
for ti år siden, vil ikke behovet framover endres mye. 
Det vil ta mange år før vi kan slutte helt og holdent med 
kalking, spår Kroglund. Samtidig er det mange vassdrag 
som har et behov for kalk, men som ikke kalkes. Således 
er behovet større enn det som bevilges.

Visjonen bak kalkingen er at Norge i fremtiden skal 
få større, sterkere og mer robuste laksebestander. Det 
innebærer at Norges rolle i den internasjonale forvalt-
ningen vil øke, fordi andre land ikke har klart å gjen-
nomføre tiltak som har sikret deres egne bestander. Og 
det er viktig å beholde laksen, av flere grunner.

Laksen er nemlig viktig i seg selv, som en del av 
det biologiske mangfoldet. Den er også en god miljø-
indikator. Men det som kanskje er enda viktigere, er 
alle de aktivitetene og ringvirkningene som en sunn 
laksestamme fører med seg. Laksen kan trekke turister 
og skaper ny entusiasme knyttet til vassdraget. – Og nå 
vil jeg gjerne snakke litt om Otra, som er den største 
elva på Sørlandet, insisterer Kroglund.

Laks gir gode lokalsamfunn
Det er nemlig ikke bare sur nedbør og aluminium som 
har ført til laksedød. Den norske industrien har også 
gjort sitt, for eksempel i Vennesla.

– Etter min mening burde mandag 26. juni 1995 
vært feiret som en merkedag i Otra! Da åpnet daværende 
miljøvernminister Thorbjørn Berntsen Otra-ledningen, 
som samlet avløpet fra industrien i Vennesla og førte det 
ut på dypt vann i Kristiansandsfjorden. Elva gikk med 
et trylleslag fra å være en industriforurenset kloakkpøl, 
til å bli betydelig renere. Otra hadde mistet laksebestan-
den fullstendig på 1950-tallet, men effekten av Otra-
ledningen var at laksen kom tilbake i løpet av få år.

Det offentlige brukte 60 millioner kroner på å eta-
blere Otra-ledningen, og resultatet er blitt en laksefangst 

på ti tonn i året. Sjøledningen er nedbetalt for lengst, 
både gjennom økonomisk verdiskapning, og gjennom 
de nye aktivitetene som har kommet. Otra er blitt en 
badeelv, den er blitt en padleelv, den er blitt en båtelv, 
og det er lagd sykkelstier som starter ytterst i Kristian-
sandsfjorden og ender på Hovden i Setesdal. Som sagt: 
Dagen burde feires! sier Kroglund.

Smolten ble tørrfisk
De første kalkingsprosjektene var rettet mot å redusere 
surhetsgraden i vannet – øke den såkalte pH-verdien – 
men etter hvert ble det klart at det kanskje var riktigere å 
sikte mot en litt annen blink. I dag fokuseres prosjektene 
isteden på aluminiumsinnholdet.

– Det er aluminium som er giftstoffet. Hvor godt må 
man kalke, for å redusere aluminium til nivåer som ikke 
påvirker fisken? Det er det som er kjernen, forteller Krog-
lund, som opplevde et vendepunkt en vinterdag i 1991.

– På den tiden hadde oppdrettsnæringen lært at smolt 
av dårlig kvalitet vokser og overlever dårlig i sjøvann. Det 
er jo slik at laksen tilbringer den første delen av livet i 
ferskvann, før den vandrer ut i havet som smolt. Lakse-
smolten endrer da både størrelse, farge og adferd, og den 
må i tillegg snu hele kroppens saltregulering opp/ned. I 

Audna i Vest-Agder var det første vassdraget i Norge som ble kalket. Den stedegne laksestammen gikk allerede til 
grunne tidlig på 1970-tallet. (Foto: Frode Kroglund / NIVA)
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ferskvann må laksen hente salt til blodet fra vannet, men 
i saltvann må den kvitte seg med salt isteden. Vi visste ikke 
om smoltfasen var like kritisk for villaksen som for opp-
drettslaksen, så det måtte vi finne ut, forteller Kroglund.

Løsningen kom i form av en bevilgning fra Direkto-
ratet for naturforvaltning (DN), som ble brukt til nye 
forsøk i Vikedalselva. Der ble det klart at laksen ikke 
ble saltvannsdyktig når elvevannet holdt en pH på 6,2, 
som hadde vært forvaltningsmålet.

– Da ble smolten en tørrfisk når den svømte ut i 
havet! Saltvannet trakk vann ut av fiskekroppen, og 
dødeligheten var stor. Derfor måtte vi gjøre nye forsøk, 
og til sist konstaterte vi at Vikedalselva trengte mer kalk 
istedenfor mindre. Men til gjengjeld fikk vi fisk av god 
kvalitet, som klarte seg godt når den ble smolt og reiste 
ut i havet, minnes Kroglund.

I ettertid har vi lært at aluminium avgiftes raskere og 
mer effektivt når pH er på 6,4.  Så selv om dette er en 
for vassdraget «unaturlig» høy pH, avgiftes aluminium 
til en «naturlig» lav verdi.

Alt henger sammen med alt
Det har vært nødvendig å forske over et bredt felt, for i 
naturen henger alt sammen med alt. – Ta for eksempel 

lakselusa, som er blitt oppformert på Vestlandet på 
grunn av oppdrettsnæringen. Lakselusa er et lite kreps-
dyr som lever i saltvann, og den setter seg på fiskeskinnet 
og snylter til fisken dør. Vi fikk mistanke om at laks som 
var blitt utsatt for aluminium i ferskvann ble mer sårbar 
for lakselus i saltvann, og sammen med NINA har vi 
gjort forsøk som bekrefter dette. Forsuring og lakselus er 
ille nok hver for seg, men sammen er de dynamitt!

– Denne innsikten gjorde at forsuringsforskningen, 
som opprinnelig var et spørsmål om liv og død i el-
vene, også ble et spørsmål om liv og død i saltvann. 
Ferskvannsmiljøet påvirker hvordan fisken gjør det i 
det marine miljøet, understreker Kroglund. Utslipp av 
metaller, pesticider, hormonhemmere og andre eksotiske 
kjemikalier kan gi samme effekt.

Klimaendringer skaper problemer
Mens den sure nedbøren er redusert i løpet av de siste 20 
årene, er innholdet av humusstoffer i norske elver for opp-
adgående. – Den utviklingen skyldes enten klimautvik-
lingen, eller at den sure nedbøren er redusert, eller begge 
deler. Det er uansett slik at humus binder aluminium i 
ferskvann, og det er bra for fisken som lever der. Men 
når humusstoffene med bundet aluminium kommer ut i 

fjordene våre, fører saltvannet til at aluminiumet skilles ut 
og blir en gift igjen. Fisken som ikke døde i elva, risikerer 
å bli drept i fjorden isteden, forklarer Kroglund.

Ingen vet i dag hvor stort dette problemet kan bli for 
villfisken, men oppdrettsbransjen har allerede rapportert 
om store tap. – Vi har en mulig løsning på dette også. 
Vi kan med stor sannsynlighet bruke vannglass – en 
blanding av natriumsilikat, sand og lut – til å fjerne gif-
tig aluminium fra fjordene våre. I forhold til vannkjemi 
kan dette bli den neste fronten i kampen for den norske 
laksebestanden, tror Kroglund.

Frode Kroglund vil gjerne påpeke at dialogen med 
forvaltningen har vært avgjørende for å gjøre den norske 
vassdragskalkingen til en suksess. – Dialogen har gjort 
det mulig å plukke ut de problemstillingene som har 
vært mest sentrale og finne løsninger på dem. Dette 
arbeidet har ikke bare vært forskningsstyrt, men også 
forvaltningsstyrt. Av og til lønner det seg å ha to hender 
på rattet, konkluderer han. 

Til venstre: Kalkingen av vassdrag på Sørlandet er en 
forskningsmessig og forvaltningsmessig suksesshisto-
rie, sier NIVA-forskeren Frode Kroglund. (Foto: Lennart 
Henriksen / NIVA)

Neste side:
Øverst til venstre: Laksen tilbringer den første delen av 
livet i ferskvann, før den vandrer ut i havet som smolt. 
Laksesmolten  endrer da både størrelse, farge og adferd, 
og den må i tillegg snu hele kroppens saltregulering  
opp/ned. (Foto: Frode Kroglund / NIVA)

Nederst til venstre: Forsøk hvor aluminium i brakkvann 
skal avgiftes ved bruk av vannglass. Slike forsøk har gitt 
forståelse av hva som  påvirker hva. Etterpå må resultatene 
bekreftes eller avkreftes ved å følge den ville fiskebestan-
den. (Foto: Frode Kroglund / NIVA)

Til høyre: Smoltfelle som brukes til å fange utvandrende 
smolt. Fisk fanget i fella kan foruten å gi informasjon 
om når smolten vandrer også gi informasjon om fiskens 
helse. (Foto: Frode Kroglund / NIVA)
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Gyrodactylus salaris – upopulært kalt gyro – er en halv 
millimeter liten og knapt synlig snylter som lever på 
huden hos laksunger. Med få unntak vil praktisk talt 
alle laksunger i et vassdrag dø hvis parasitten gjør sitt 
inntog, og det fører igjen til at også den voksne laksen 
blir bortimot utryddet. Av 46 norske laksestammer 
som har vært angrepet av snylteren har 10 stammer 
allerede gått tapt, og ytterligere 20 stammer står i fare 
for å utryddes.

Gyroen har hittil vært bekjempet med plantegiften 
rotenon, men siden 2004 har NIVA behandlet flere 
vassdrag med en spesialblanding av svovelsyre og alu-
miniumsulfat. – Visjonen og målet er å utrydde gyroen 
fra alle norske vassdrag, og vi tror at denne metoden er 
det våpenet vi trenger, sier Atle Hindar. Han er leder for 
NIVAs avdeling i Grimstad og koordinator for institut-
tets arbeid med gyro.

Gravid som nyfødt
Gyroen ble trolig innført til 
Norge med infisert settefisk 
fra Sverige på begynnelsen av 
1970-tallet. Per november 2007 
var 18 lakseelver infisert, seks 
elver var i en friskmeldingspro-
sess etter rotenonbehandling, 
og fem elver var under alumi-
niumsbehandling.

En av årsakene til at gyroen 
er så dødelig for laksen, er at 
den har en enorm formerings-
evne. –Gyroene er faktisk 
gravide med neste generasjon 
allerede idet de blir født, og det 
tar ikke lang tid før en infisert 

laksunge er mer eller mindre dekket med parasitter. 
Gyroen spiser av laksungens hud og forårsaker alvorlige 
sårskader, forklarer Hindar.

Rotenon-kamp i 20 år
Myndighetene har i snart 20 år forsøkt å utrydde gyroen 
ved hjelp av plantegiften rotenon, og ca. 15 vassdrag er 
blitt friske etter behandlingen. – Målet med rotenon-
behandlingen er å ramme gyroen indirekte ved å drepe 
fisken den snylter på, for deretter å sette ut frisk laks fra 
genbank igjen. Dette er en dramatisk fremgangsmåte, 
og det er mange som har reagert på at elva flyter av død 
laks etter en rotenonbehandling, forteller Hindar.

NIVA har derfor satset mye på utviklingen av en 
alternativ metode, som i parentes bemerket ble opp-
daget under et grunnforskningsprosjekt som handlet 
om noe helt annet. – Forskere fra Universitetet i Oslo 
(UiO) var i ferd med å teste den kombinerte effekten 
av surt, aluminiumsholdig vann og gyroangrep, for å 
se om parasittangrep gjorde laksen mer følsom for surt 
vann. Det var nemlig kjent at laksen var svært følsom 
for aluminium i forsurede vassdrag på Sørlandet. Men 
det man oppdaget, var at gyroen var enda mer følsom! 
Den slapp taket ved lave aluminiumsnivåer som ikke 
var til plage for laksen de dagene forsøket pågikk, og 
dette initierte videre forskning som har brakt oss dit 
vi er i dag. Dette er et godt eksempel på verdien av 
grunnforskning, sier Hindar.

Balanserer på en knivsegg
Den overraskende oppdagelsen førte til at NIVAs for-
skere og samarbeidspartnere ved Universitetet i Oslo og 
Veterinærinstituttet gjorde en rekke laboratorieforsøk 
med gyro-infisert laks, for å finne den rette balansen mel-
lom aluminiumsinnhold, surhetsnivå og eksponeringstid. 

Nytt og presist våpen mot  
Gyrodactylus-parasitten 

Det viktigste våpenet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris har hittil vært plantegiften rotenon, 
men den dreper dessverre også laksen og mye annet liv i elva. Gyro-bekjemperne har nå fått et 
nytt og mye mer presist våpen, som rammer bare parasitten mens fisken svømmer friskt videre.

Primus motor var hele tiden NIVAs Espen Lydersen, 
som i 2007 ble professor ved Høgskolen i Telemark i 
Bø. Resultatet er nå blitt en metode som heter AlS (surt 
aluminiumsulfat), og som handler om å tilsette en blan-
ding av aluminiumsulfat og svovelsyre i elva. 

 – Vi må sette til akkurat så mye syre og aluminium 
i vannet at gyroen slipper taket og dør. Vi balanserer 
på en knivsegg: Hvis vi bruker for lite virker det ikke, 
og hvis vi bruker for mye begynner effekten å nærme 
seg rotenon og tar knekken på fisken. Det går greit å 
balansere i laboratoriet, men det er en utfordring å få 
det til ute i naturen, forklarer Hindar.

Usynlig vann i elva
Elver i naturen er nemlig fulle av bakevjer og høler 
hvor fisken kan stå og gjemme seg, hvor det er vanske-
lig å komme til med både rotenon og AlS. Fordelen 
med AlS er at behandlingen går over flere dager. Men 
det største problemet, er det du ikke ser. – Hvis du 
behandler et vassdrag om sommeren, kan mesteparten 
av elvevannet være forholdsvis varmt. Men de fleste 
elver får også tilført grunnvann gjennom løsmassene 
på siden av elva. Dette «usynlige» vannet kan være 
mye kaldere enn det øvrige elvevannet og et sted der 
laksen godt kan oppholde seg om sommeren. Vi må 
derfor kartlegge vassdraget veldig godt og sørge for å nå 
fram med aluminium og svovelsyre også til de «skjulte» 
vannmassene. Dette problemet hadde man for øvrig 
også med rotenon, forteller Hindar.

AlS-behandlingen må rett og slett spesialtilpasses for 
hver eneste elv, og metoden er i stadig utvikling. Gyro-
bekjemperne må ta hensyn til vannføringen, klimatiske 
forhold, ulike kjemiske særegenheter, osv. Dessuten må 
de passe på at gyroen ikke overlever på fisk i brakkvannet 
nærmest elvemunningen og spres inn igjen derfra.

Atle Hindar drev mye med kalking av vassdrag før 
han tok opp kampen mot gyroen, og kjenner igjen mange 
av problemstillingene derfra. – Vi trenger store deler av 
NIVAs kompetanse på en rekke områder, fra forsuring/
kalking, hydrologi og over til oseanografi og utstyrs- og 
logistikkutvikling for å føre denne kampen, sier han.

Et globalt ansvar
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har beregnet 
at gyroen har ført til årlige inntektstap i laksefisket på 
størrelsesorden 200-250 millioner kroner. Fram til i dag 
har den knapt synlige snylteren derfor kostet Norge 3-4 
milliarder kroner.

– Men dette handler om mer enn penger. Det hand-
ler også om å ta vare på den atlantiske villaksen. Vi har 
hatt 450 identifiserte og ulike stammer av villaks her i 
landet, og det er flere enn i noe annet land. 45 av disse 
bestandene er utryddet. Den atlantiske villaksen er under 
stort press i alle de landene hvor den finnes, og Norge 
burde være godt rustet til å beskytte arten med sin gode 
økonomi og kompetanse. Vi har et spesielt og globalt 
ansvar for å beskytte laksen mot både gyro, sur nedbør, 
og den genetiske innblandingen fra rømt oppdrettslaks. 
Hvis vi vil beholde den ville laksen i vassdragene våre, 
må vi kjempe hele tiden, påpeker Hindar.

De første fullskala forsøkene med AlS skjedde i Batn-
fjordselva i Møre og Romsdal i 2003-2004. Deretter ble 
Lærdalselva fullbehandlet i 2005-2006 og Steinkjer-vass-
dragene i 2006-2007. I 2007 ble vassdragene Halsan og 
Hestdalselva ved Vefsnfjorden behandlet for første gang.

– Erfaringene så langt er gode. Vi klarer å skape 
den vannkvaliteteten som utrydder gyro, men det må 
skje innenfor gitte vannføringsgrenser, og det gir ekstra 
utfordringer. Det første vi gjør når vi kommer inn i et 
nytt vassdrag, er at vi begynner med en smittedempende 
behandling for å redusere gyroinfeksjonen så mye som 
mulig og hindre spredning. Deretter må vi gjenta be-
handlingen helst to ganger, sier Hindar.

Bevilgningene til kampen mot gyroen kommer fra 
Miljøverndepartementet via DN, mens Veterinærinstitut-
tet fra 2007 er NIVAs oppdragsgiver. – Det koster mye å 
behandle en hel elv, enten det er med rotenon eller AlS. 
Men det er dyrere å ikke gjøre noe, og det er liten tvil om 
at laksen er verdt å kjempe for, sier Hindar. 

Det norske laksefisket er en viktig kilde til både inntekter, rekreasjon og naturopplevelser.  
(Foto: Espen Lydersen).

En voksen Gyrodactylus salaris er under 
én millimeter lang, men opptrer i så store 
mengder at den kan utrydde hele lakse-
stammer. (Foto: Tor Atle Mo)

Lærdalselva ble fullbehandlet  
første gang med AlS-metoden  
i 2005. (Foto: NIVA)
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– Vi har en drøm, og den går ut på å tallfeste hva 
kystfisken betyr både økonomisk og på andre måter, 
for eksempel som positiv faktor for folkehelsa. Vi 
vet ganske mye om torsken langs norskekysten, men 
nesten ingen ting om de andre artene som sjøørret, 
havabbor, lyr, sei, og så videre. Det er gjort undersø-
kelser i Sverige, og der viste det seg at rekreasjonsfiske 
etter kystfisk genererte verdier for milliarder av kroner, 
forteller NIVA-forskeren Thrond Haugen.

Thrond Haugen og NIVA-kollegene er godt i gang 
med å kartlegge fiskebestandene i Oslofjorden som et 
pionerprosjekt. Dessuten har han drømmer også om 
innlandsfisken, som for eksempel hunderørreten og de 
andre artene som holder til i Mjøsa. Men la oss ta en 
ting av gangen og begynne med torsken. Og havab-
boren. Og sjøørreten.

Torsken i krise
– Torskebestandene i Nordsjøen og langs Skagerrak-
kysten er i krise, sannsynligvis på grunn av en kombina-
sjon av faktorer som eutrofiering og overfiske. Det er 
nylig dokumentert at sportsfisket gjør et større innhogg 
i bestandene enn tidligere antatt, forteller Haugen.

Mens torsken har gått kraftig tilbake langs norske-
kysten, har havabboren vandret inn sørfra. Havabboren 
er faktisk den eneste fiskearten som ekspanderer i Nord-
sjøen for tiden.

– Havabboren er en potensiell konkurrent til tor-
sken, fordi den holder til i de samme områdene og spiser 
den samme maten. Fiskerimyndighetene har ennå ikke 
tatt tak i spørsmålet om hvordan vi skal forvalte havab-
boren, og det hadde antakelig vært en smal sak å fiske 
ut bestanden i Oslofjorden hvis man gikk inn for det. 
Men ved NIVA tenker vi heller i retning av å forvalte 
den som en ny sportsfiskeart, forteller Haugen.

Havabboren er nemlig en stor og sterk art som er et 
funn for sportsfiskere, og britiske sportsfiskere er i fyr 
og flamme fordi den norske havabboren er større enn 

den som blir fanget i England. Dessuten ser det ut til at 
havabboren og torsken kan leve side ved side, selv om 
de til en viss grad konkurrerer.

Nærbilder av dybdevandringene
– Vi har undersøkt konkurranseforholdene i Oslo-
fjorden ved å implantere akustiske sendere i 10-12 
individer av henholdsvis torsk, havabbor og sjøørret. 
Dermed kan vi følge med på hvor i fjorden individene 
befinner seg, og hvor dypt de står, forklarer Haugen. 
Resultatene er fremstilt i kurver som må være enhver 
sportsfiskers drøm, for de viser på hvilket dyp artene 
står til enhver tid.

Dataene viser at sjøørreten farter mye rundt, mens 
havabboren og torsken er veldig stasjonære. De to artene 

Kyst- og innlandsfisk byr på store verdier

Norge er et «havforskningsland» som har samlet store kunnskaper om de økonomisk viktige 
fiskebestandene som lever ute i havet. Kunnskapene om innlandsfisk og kystfisk er mye mindre, 
men den mangelen er forskerne ved NIVAs seksjon for fisk og akvakultur i full gang med å rette på.

Havabboren er en stor og sterk art som er et funn for sportsfiskere.
(Foto: Tor Inge Leidland)

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

NIVA 50 år – jUbILEUMSSKrIFT   51

AKTUELL FOrSKNING: INNLANDSFISK OG KYSTFISK



har imidlertid forskjellige døgnvandringer: På sensom-
meren og tidlighøsten står havabboren grunnere enn 
torsken både dag og natt, men lenger utpå høsten bytter 
de plass. – De befinner seg i det samme området og 
spiser den samme maten, men er nesten aldri i direkte 
interaksjon, konstaterer Haugen.

Dybdevandringene er så regelmessige at NIVA-for-
skerne har utviklet en modell som viser hvor fisken står 
til enhver tid, med den gjennomsnittlige lufttemperatu-
ren siste uke som styrende prinsipp. Torsk og havabbor 
står i samme høyde utelukkende når lufttemperaturen 
ligger rundt + 6 ºC.

Modeller er verktøy for forvaltningen
Den generelle målsetningen med arbeidet er å utvikle 
modellverktøy som myndighetene kan bruke i den 
praktiske forvaltningen av kystfisk- og innlandsfiskbe-
standene. Hvis myndighetene for eksempel bestemmer 
seg for å fiske ut 20 prosent av en bestand, kan det 
oppfattes som et eksperiment. NIVA-forskerne synes 
det er tryggere å bygge opp en datamodell av bestan-
den og gjennomføre eksperimenter der isteden, fordi 
eksperimentet kan annulleres med et tastetrykk hvis 
resultatene ble ugunstige. På den måten kan en serie 
med eksperimenter i modellen brukes til å finne det 
beste forvaltningsregimet i naturen.

– Hvis vi skal lage slike modeller, må vi ha gode 
overvåkingsdata og grunnleggende kunnskap om en 
rekke faktorer som populasjonsdynamikk, klimaeffekter 
og stressfaktorer. Vi tror at vi kan forstå mer av proses-

sene i naturen hvis vi har modeller. Samtidig er det 
viktig å raffinere og perfeksjonere modellene etter hvert 
som vi får inn nye data, sier Haugen.

Mjøsfisken – en uutnyttet ressurs
Innsamlingen av overvåkingsdata kan også brukes direkte. 
NIVA-forskerne har for eksempel montert et avansert 
ekkolodd på Skibladner – Mjøsas hvite svane og verdens 
eldste hjuldamper i rutegående trafikk – og ekkogram-
mene viser at det på dagtid står et enormt lag av krøkle og 
lågåsild på dyp fra 30 til 60 meter over hele innsjøen.

– Vi har beregnet at det er om lag 40 millioner av dem 
i Mjøsa! Disse artene går ned i dypet og mørket om dagen 
for å gjemme seg for storørreten og gjeddene, som trenger 
lys for å jakte. Men om natten forandrer Mjøsa seg til et 
«killing field», for da går krøkla og lågå silda til overflaten for 
å spise zooplankton og det lille krepsdyret Mysis. Samtidig 
kommer rovfisken for å spise på dem igjen, og alt dette kan 
vi se på ekkogrammene fra Skibladner, forteller Haugen.

Krøkle og lågåsild i Mjøsa er en nesten uutnyttet 
ressurs, fordi Mjøsa fortsatt har ord på seg for å være 
forurenset. – Men selv om store og gamle rovfisk i Mjøsa 
har forhøyede konsentrasjoner av miljøgift, har disse 
fiskene konsentrasjoner som er langt under helsetruende 
nivåer, avslører Haugen.

Fisketrappa gjør hunderørreten mindre
Hunderørreten i Mjøsa er også en historie for seg. Dette 
er en av verdens mest storvokste stammer av brunørret, 
med en gjennomsnittlig størrelse på over seks kilo.

– Hunderørreten spiser seg stor i Mjøsa, og når de 
blir kjønnsmodne går de opp Hunderfossen via ei fiske-
trapp for å gyte i vassdraget ovenfor. I den trappa er det 
ei felle som har gjort det mulig å fange og merke hver 
eneste fisk som har gått opp siden 1966, da trappa ble 
bygd, forteller Haugen.

En kjønnsmoden ørret kan gå opp og ned Hunder-
fossen hvert år så lenge den lever, og hver gang blir den 
fanget og målt og registrert. Dette har gitt forskerne 
ved NIVA og Universitetet i Oslo en helt unik datase-
rie, takket være den pensjonerte forskeren Per Aas ved 
Zoologisk Museum. Han har kjempet hele livet for 
å etablere og opprettholde denne merkingen, sier en 
takknemlig Thrond Haugen.

Ferske analyser av dataserien viser blant annet at 
fisketrappa i Hunderfossen fungerer selektivt på den må-
ten at det er vanskelig for både de største og de minste 
fiskene å komme opp. Det har ført til at den maksimale 
størrelsen på hunderørreten har sunket kontinuerlig si-
den 1966, samtidig som variasjonen i størrelse er blitt 
mindre. – Dette kunne vært unngått hvis fisketrappa var 
konstruert på en mer gjennomtenkt måte. Det er grunn 
til å tro at det finnes mange fisketrapper rundt om i 
Norge, og i verden for øvrig, som fungerer på liknende 
selektive måter, konstaterer Haugen. 

Bunn

Fisk

Overflate

Tid

D
yp

Ekkogrammene fra Skibladner viser at Mjøsa inneholder til sammen ca 
40 millioner krøkle og lågåsild, som for øvrig ikke blir utnyttet fordi folk 
tror at de inneholder for mye miljøgifter.

NIVA-forskerne har montert et 
avansert ekkolodd på Skibladner. 
(Stilo Foto, Gjøvik)

Konstruksjonen av fisketrappa i Hunderfossen gjør 
det vanskelig for de største individene å komme opp 
i vassdraget på oversiden. Figuren viser at gytende 
hunderørret med tre års oppholdstid i Mjøsa er blitt 
gradvis mindre siden 1965. Samtidig er variasjonen 
i størrelse blitt mindre, og det samme gjelder ørret i 
andre aldersklasser. De svarte punktene angir media-
nverdien. Innenfor boksene finner en 50 prosent  
av observasjonene og innenfor de stiplede linjene  
er 95 prosent av observasjonene.

52   NIVA 50 år – jUbILEUMSSKrIFT NIVA 50 år – jUbILEUMSSKrIFT   53

AKTUELL FOrSKNING: INNLANDSFISK OG KYSTFISK



Fiskens velferd må måles, sikres og dokumenteres

Den moderne forbrukeren er opptatt av dyrevelferd og ønsker å vite at fisken har hatt et godt 
liv i oppdrettsanlegget. – Det betyr at akvakulturnæringen trenger en mer grunnleggende 
forståelse av hvordan sammenhengene mellom vann som medium og fiskens velferd kan måles, 
sikres og dokumenteres, sier NIVAs forskningsleder for akvakultur Trond Rosten. 

Det er ingen enkel oppgave å dokumentere at oppdretts-
fisken har hatt et godt liv før den havner på tallerkenen, 
for den norske oppdrettsbransjen produserer for tiden ca. 
800 000 tonn fisk i året. Det betyr at det blir satt ut ca. 
180 millioner individer i sjøen hvert år. Det går ikke an 
å ha et personlig forhold til så mange individer, og derfor 
er det nødvendig å finne metoder som kan overvåke «vel-
ferden» på en mer generell måte for fiskegrupper.

– Jeg tror for eksempel det på sikt er mulig å ut-
vikle genteknologiske tester som kan anvendes direkte 
i produksjonsenheten og gi svar der og da. Det blir også 
viktig å få denne miljø- og velferdsrelevante informasjo-
nen over i et format som kan spores og kommuniseres 
til de som står ansvarlig for innkjøp og kvalitetssikring 
av akvakulturprodusert mat, spår Rosten.

Alt henger sammen med alt
Men det har lite for seg å måle, sikre og dokumen-
tere fiskens velferd, hvis den ikke også kan påvirkes. 
– Der er vannkvaliteten en nøkkelfaktor, og det er en 
av grunnene til at NIVA har jobbet med vannkvalitet 
og vannbehandling helt siden 1980-tallet. I den første 
tiden fokuserte vi mye på settefiskanlegg i ferskvann, 
men i dag blir den kystbaserte oppdrettsaktiviteten en 
stadig viktigere del av NIVAs aktiviteter innenfor norsk 
akvakulturnæring og -forvaltning, forteller Rosten.

Den moderne norske akvakulturnæringen ble «født» 
omkring 1970, og det tok ca. 20 år å nå en årsproduk-
sjon på 100 000 tonn i 1990. Men deretter begynte 
utviklingen å skyte fart. – Det kom et vendepunkt 
rundt 1990 med de oljebaserte vaksinene, som førte til 
at fisken ble frisk og medisinforbruket i oppdrettsanleg-
gene gikk drastisk ned. Deretter flyttet fokuset seg til 
vannkvaliteten i settefiskanleggene, og ved årtusenskiftet 
gikk NIVA videre inn i et stort tverrfaglig samarbeid 
med Fiskeriforskning, UiB, UMB og Akvaforsk. Dette 
har løst mange av utfordringene knyttet til intensiv drift 

og vannkvalitet i oppdrettsanleggene, forteller Rosten.
De mange vannkvalitets-prosjektene avslørte etter hvert 

at det er nødvendig å studere sammenhengene mellom de 
ulike oppdrettsanleggene. Derfor har NIVA nå engasjert 
seg i et stort prosjekt som går ut på å finne det «vannlige» 
slektskapet mellom ulike produksjonslokaliteter.

– Vi vet blant annet at både parasitten Gyrodactylus 
salaris og virussykdommer som PD (Pancreas disease) og 
lakseanemi (ILA) kan spre seg fra det ene oppdrettsan-
legget til det andre. Dette er alvorlige sykdommer som 
hvert år påfører akvakulturbedrifter store tap. Men vi 
vet ikke nok om hvordan sykdommene sprer seg. Det 
ønsker vi å finne ut mer om, og frontlinjen i det arbeidet 
befinner seg akkurat nå i Sunnfjord i Sogn og Fjordane. 
Der samarbeider vi med 30 oppdrettsanlegg samt alle 
berørte offentlige myndigheter og Veterinærinstituttet, 
forteller Rosten.

Smittespredning i datamaskinen
Akvastrøm-prosjektet i Sunnfjord gjør bruk av en forsk-
ningsmetode som er blitt mer og mer sentral de siste 
årene, nemlig databasert modellering. For Sunnfjords 
vedkommende innebærer dette at NIVA-forskerne har 
kombinert en havmodell, en fjordmodell og en meteo-
rologisk modell til en samlemodell som viser hvordan 
vannet i fjordene strømmer frem og tilbake i takt med 
tidevann, vær og vind, nedbør og andre påvirkninger. 
Det er også lagt inn data om bunntopografien.

– Den hydrofysiske modellen er langt på vei ferdig, og 
nå arbeider vi med å utvikle en «driver» for PD i Sunn-
fjord. Vi skal også utvikle en driver for gyro i Sunndals-
fjorden i Møre og Romsdal. Vi må utvikle egne drivere 
for hver sykdom, fordi de sprer seg på forskjellig måte. 
Gyroen kan for eksempel bare spre seg hvis den sitter på 
en laks, og den klarer seg bare i ferskvann og brakkvann. 
ILA og PD kan derimot antakelig spre seg gjennom van-
net, men vi vet ennå ikke hvordan det skjer.

Den ferdige Akvastrøm-modellen skal bli et ope-
rasjonelt og strategisk verktøy. – Vi tenker oss at både 
oppdretterne og forvaltningen skal kunne komme til oss 
og få hjelp til å plassere oppdrettsanleggene optimalt i 
forhold til hverandre. Hvis vi plasserer et nytt anlegg 
et gitt sted – vil det medføre økt smitterisiko? Hvis vi 
fjerner et anlegg et annet sted – vil det redusere smit-
terisikoen? Modellen skal kunne gi svar på en mengde 
slike spørsmål, forklarer Rosten.

Mer akvakultur gir mer utslipp
Vannkvalitet handler ikke bare om det vannet som 
strømmer til oppdrettsanlegget, men også om hvordan 
oppdrettsanlegget påvirker vannet. 

– Det er ikke fôrspill eller fiskeavføring som er pro-
blemet i dag, slik som på 1990-tallet. Det er isteden slik 
at vi i større grad må rette oppmerksomheten mot utslipp 
av nitrogen til miljøet. Dette er vi blant annet pålagt i det 
europeiske samarbeidet for å sikre biologisk mangfold. 
Det er nemlig slik at oppdrettsfisken skiller ut mye nitro-
gen, og 80 prosent av dette skilles ut over gjellene i form 
av det vannløselige ammonium-ionet (NH4

+). Dette er i 
prinsippet ren gjødsel for primærprodusentene i havet, og 
det kommer ut i vannmassene akkurat i passe høyde til å 
kunne bidra til økt algevekst. Nitrogenutslippet henger 
sammen med hvor mye fisken spiser, og det fører til at 
utslippene med stor sikkerhet vil øke 10 prosent hvis næ-
ringen vokser 10 prosent, forklarer Rosten. Desto større 
grunn til å bruke Akvastrøm-modellen, for den skal også 
kunne brukes til å «regne ut» den beste plasseringen av 
oppdrettsanleggene for å unngå eutrofiering.

Eutrofiering på grunn av oppdrettsanlegg er for tiden 
et hett tema særlig i Hardangerfjorden, hvor det er påvist 
endringer i noen makroalgesamfunn. – Det er ikke tvil om 
at oppdrettsanleggene i Hardanger står for mesteparten av 
økningen i menneskeskapte utslipp, men vi har samtidig 
hatt en temperaturøkning på grunn av klimaendringer. 
Her er det stort behov for forskning som kan dokumentere 
hvor mye av nitrogenutslippene fra oppdrettsnæringen 
som blir innbakt i næringsnettet, understreker Rosten.

Spennende oppgaver i glasskula
Kunnskapene som ble utviklet om vannkvalitetens be-
tydning for fiskeoppdrett i Norge, bidro til en rakettstart 
da datterselskapet NIVA Chile SA ble etablert i 2008. 
Selskapet har allerede ca. 20 chilenske kunder, som blant 
annet trenger hjelp til å bedre ferskvannskvaliteten i 
settefiskanleggene.

– Chile har mye vulkansk bergrunn med metaller 
som skaper problemer for fiskehelsen. Vi skulle for ek-
sempel analysere sju brønner for et oppdrettsselskap, 
og det viste seg at to av brønnene hadde vann som var 
giftig for fisk. Slike problemer kan løses enten ved hjelp 
av vannbehandling, eller ved å velge de brønnene som 
har best vannkvalitet. 

– Ser man godt etter i glasskula, kan man se flere spen-
nende oppgaver for et forskningsinstitutt som NIVA med 
nøytralt ståsted innen miljø og etisk produksjon. Jeg tror 
at behovet for dokumentasjon av miljøpåvirkning og mil-
jøforbedring vil bli sentrale oppgaver for oss i de nærmeste 
årene. Vi står også sannsynligvis overfor store utfordringer 
når det gjelder å forene industriens ambisjoner om fortsatt 
vekst, med lokale og regionale miljøutfordringer. NIVAs 
rolle i dette er å være både nærings- og løsningsorientert. 
Visjonen er at vi skal bidra til at akvakulturnæringen kan 
fortsette å vokse på en bærekraftig måte, slik at vi også tar 
vare på miljøet, konkluderer Rosten. 

Øverst: Den norske oppdrettsbransjen produserer for tiden  
ca. 800 000 tonn fisk i året. (Foto: Ablestock)

Nederst: Strømfelt fra Meteorologisk Institutts modell over Skagerrak 
og Nordsjøen med horisontal oppløsning på 4 km (MIPOM) brukes som 
utgangspunkt for en lokal modell  som benyttes til å studere strømnings-
feltet mellom og rundt oppdrettslokalitetene.
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Harsha Ratnaweera
Langtransportert leder 

Fra Sri Lanka til Sovjet og til Trondheim 
var veien Harsha Ratnaweera gikk før 
han kom til Oslo og NIVAs hovedkontor i 
1991. Fortsatt har han hele verden som 
arbeidsfelt, selv om han nå har byttet ut 
forskergjerningen med ledelse.

– NIVA søkte etter forskere til prosjekter med fokus 
på miljøteknologi i Øst-Europa, samtidig med at jeg 
avsluttet doktorgraden min ved NTNU med avløps-
rensing som tema. Jeg studerte til diplom i Sovjet-
unionen, så jeg tenkte at dette måtte være en perfekt 
jobb for meg, sier Harsha Ratnaweera. – Jeg begynte i 
NIVA i 50 prosent stilling fem måneder før disputasen, 
og har blitt værende siden.

Etter dette har Harsha gått trinn for trinn oppover 
i NIVA-hierarkiet. Etter tre år ble han forskningsleder 
for avløpsteknologi, og deretter ble han markedskoor-
dinator for miljørettet bistand. Han er nå prosjekt- og 
innovasjonsdirektør og har ansvar for effektivisering av 
prosjekter og videreutvikling av stabstjenestene og de 
interne tjenestene. Han er også leder for flere av NIVAs 
datterselskaper, som et ledd i en økt kommersialisering 
av NIVAs FoU-virksomhet. 

– Jeg setter pris på friheten til å forme og utvikle sin 
egen karriere. På denne måten blir man motivert til å 
arbeide videre i NIVA. Den respekten man får for sitt 
eget arbeid, er også en viktig faktor.

NIVA er nå blitt langt mer konkurransedyktig 
både faglig og forretningsmessig, sammenlignet med 
organisasjonen på 1990-tallet da Harsha begynte.  Den 
faglige koordineringen og teamarbeidet er blitt bedre, og 
den tverrfaglige kompetansen blir stadig bedre utnyttet. 
Instituttets engasjement i internasjonale aktiviteter og 
innovasjon er to viktige satsinger som gjør at han fortsatt 
vurderer NIVA som en attraktiv arbeidsplass.

Richard Wright
Fra felten til kontoret

Richard Wright er en av de som har 
lengst fartstid på NIVA. Han forsker helst 
på de mest presserende miljøtruslene, 
og de siste 10-15 årene har han 
konsentrert seg om klimaforskning.

Da han startet på NIVA, var det sur nedbør som var 
hovedtema for forskningen han drev med. 

– Vi drev med overvåking, datainnsamling og felt-
eksperimenter og studerte resultatene mot modeller av 
økosystemer. Det mest spektakulære var kanskje den 
 gangen vi bygde tak over et nedbørfelt for å se hva 
 resultatet ble om vi skjermet et helt område for nedbør.

Nå har Dick avansert til seniorforsker og er mindre 
ute i felten. Han er leder for store prosjekter og legger 
til rette for feltekspedisjoner, men det er mer sjelden at 
han er med ut og deltar i datainnsamlingen.

– Jeg sitter mest foran pc-en eller går i forskjellige 
møter, sier han selv. – Jeg får andre til å gjøre feltarbeid 
og skaffe resultater på laben for meg, så analyserer jeg 
resultatene de finner. 

Han sier at han trivdes i felten, men at hans rolle nå 
er mer tilbaketrukket.

Jobben som seniorforsker er likevel varierende, og Dick 
setter særlig pris på at man har så stor frihet til å velge selv 
hva man skal forske på. For øyeblikket er han involvert i 
flere store prosjekter, deriblant et EU-prosjekt som under-
søker klimaendringenes virkning på ferskvann. 

NIVA har forandret seg en del siden Dick ble fast 
ansatt i 1978. – Først og fremst har instituttet blitt mer 
internasjonalt. Dette gjelder både hvem som er ansatt 
og hvilke prosjekter de ansatte jobber med, sier han. 
– De siste 5 årene har vi dessuten gått gjennom et ge-
nerasjonsskifte blant de ansatte. Det er langt flere unge 
«NIVA-ister» nå enn for bare noen få år siden.

Erik Bjerknes
Instituttets Reodor Felgen

Han passer på biler og båter og utlån  
av alt utstyr som trengs for at forskerne 
skal få forsket på det de vil forske på.  
Og om utstyret ikke er å få kjøpt, så setter 
Erik Bjerknes seg til og lager det i stedet.

– Forskerne kan komme med en tenkt skisse over det 
de trenger, og så er det opp til oss på utstyrssentralen å 
finne ut om det lar seg gjennomføre, forklarer Erik. – Av 
og til må vi si at det er vanskelig å få til akkurat det de 
ber om, men det meste lar seg gjøre om man justerer 
litt på tegninger og planer.

I tillegg til å lage utstyr som ellers ikke lar seg skaffe, 
passer Erik og kompanjongen Ingar Becsan på utstyrs-
sentralen på å vedlikeholde det utstyret NIVA har.

– Jeg vasker klær og fjerner møkk og gjør stort sett de 
jobbene som andre ikke har så lyst på, sier Erik selv.  

Den største forskjellen fra da han begynte på NIVA, 
er at det nå er større avstand mellom de forskjellige an-
satte. I tidligere år kjente alle hverandre i NIVA-familien, 
mens nå er det flere folk og større utskiftning. Det er flere 
nå som han har lite kontakt med, enn det var tidligere. 
Han stortrives likevel på NIVA, og synes han har vært 
heldig som har fått jobbe her de siste 28 årene.

– Jeg får bruke kreative og praktiske evner, og får 
jobbe selvstendig så lenge jobben blir gjort. Her blir jeg 
så lenge det er bruk for meg, sier Erik Bjerknes – utlåner, 
vedlikeholder og NIVAs egen oppfinner.

Chris P Harman
Bøtelagt stipendiat

Han har lett etter legemidler i avløps-
systemet under Ullevål sykehus og 
stoppet trafikken i Slovakia. Stipendiat 
Chris Harman håper på å bli på NIVA.

Han kom til Norge for ei jente, og til NIVA for det 
faglige. Med miljøforskning (Environmental Science) 
som fag fra England, var NIVA et naturlig sted å søke 
seg da Chris Harman skulle videre med doktorgraden. 
Her hører han til seksjonen for økotoksikologi, og er 
på en fireårig kontrakt som stipendiat. Han styrer 75 
prosent av tiden selv med arbeid mot graden, og jobber 
25 prosent på oppdrag for NIVA. 

– Jeg er i rute med arbeidet for det meste, men av 
og til skjer det utforutsette ting. Når organismene man 
studerer dør, for eksempel, er det ikke annet å gjøre enn 
å begynne på nytt.

I Slovakia tok de opp for mye plass på ei bru da de 
skulle hente vannprøver i elva. Trafikken kom ikke forbi, 
og da ble det politianmeldelse og bøter. – Man skal jo 
vanligvis få tillatelse til sånt, men det hadde ikke vi tid 
til akkurat da, sier han selv om episoden.

Han vil gjerne bli værende på NIVA etter han er 
ferdig, men mener ikke det bør være en garanti for det 
selv om man er stipendiat her.

– Man får uansett en veldig relevant arbeidserfaring 
ved å ha stipendiatkontrakten her, fordi man jobber for 
instituttet parallelt med at man jobber med sitt eget. 
Den erfaringen gir muligheter for arbeid også andre 
steder. Men jeg trives veldig godt på NIVA og har lyst 
til å fortsette hvis jeg kan.

Intervjuer: Torill Alsos
Foto: bjørn Faafeng
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Birger Bjerkeng
Fra klipp og lim til pdf og web

Birger Bjerkeng kom inn i NIVA-familien i 1972. Han sur-
fet inn på den første miljøbølgen, som fysiker fra daværende 
Norges tekniske høgskole (NTH). Han har jobbet mest 
med marine miljøspørsmål, særlig knyttet til næringssalter 
(eutrofiering) og miljøgifter, men har også blant annet gru-
veavrenning til ferskvann på merittlisten. Det er i hovedsak 
databehandling, modeller og statistikk han driver med, i 
seksjonen for Oseanografi og fjernmåling.

– Som forsker på NIVA får jeg muligheten til å jobbe 
bredt, med ulike tema og i samarbeid med kolleger med 
ulik fagkompetanse. Jobben består mye av å sette sammen 
og systematisere kunnskap i ulike typer problemanalyser. 
Samtidig får jeg god anledning til å drive med IT-utvikling, 
og trives godt med denne kombinasjonen.

Han har sett store endringer på instituttet gjennom årene 
han har vært på NIVA. – NIVA er blitt både mer kommersielt 
og mer akademisk siden jeg begynte, mener Bjerkeng. – Vi er 
mer aktivt markedsrettet på grunn av skjerpet konkurransesitu-
asjon. Samtidig er det nå et krav at nye forskere som blir ansatt 
har doktorgrad, og det blir lagt større vekt på publisering og 
deltagelse i forskningsprogrammer. Vi er mer involvert inter-
nasjonalt, og vi samarbeider mer med andre forskningsmiljøer 
enn tidligere. På den måten er vi mer akademiske.

Også den rent praktiske arbeidssituasjonen er temmelig 
annerledes siden 1972, påpeker Bjerkeng.

– Jeg husker vi produserte rapporter der klipp og lim var 
en bokstavelig beskrivelse av redigeringsarbeidet. Virksomheten 
som helhet er mer avansert i dag, i det at vi tar for oss mer 
 avanserte problemstillinger og har større tekniske muligheter.

Brit Lisa  
Skjelkvåle Monsen
Liker å få til ting
– Folk som utvikler seg, de trives, sier 
Brit Lisa Skjelkvåle Monsen. Vekten på 
enkeltpersonen og utviklingsmulighetene 
til hver enkelt medarbeider er noe 
av det som gjør NIVA til en moderne 
arbeidsplass, mener hun. 

– Jeg liker å jobbe på NIVA fordi jeg liker å kjenne at 
jeg får til ting, sier Brit Lisa. Hun har vært her siden hun 
fikk et doktorgradsstipend i 1988. – Jeg ville jobbe med 
sur nedbør og fikk muligheten med stipendiatstillingen. 
Det «ballet på seg» med spennende oppgaver i gode 
faglige prosjekter med interessante resultater, og siden 
har jeg blitt her.

Hun beskriver NIVA som en dynamisk arbeidsplass 
med mye flinke folk i et aktivt fagmiljø. Hun er fors-
kningsleder med administrativt ansvar for 15 forskere, 
i tillegg til egne forskningsprosjekter. Sur nedbør er 
fortsatt det viktigste fagområdet, men forskningen er 
utvidet til å gjelde effekten av flere langtransporterte 
forurensningskomponenter. 

Hun trekker fram den internasjonale aktiviteten som 
en annen inspirerende del av jobben på NIVA. Institut-
tet gjennomfører egne forskningsprosjekter over hele 
verden, og er stadig involvert i internasjonale prosjekter 
med deltagere fra mange land. 

– Vi har et stort nettverk, og samarbeider mye med 
forskere både i Europa og Nord-Amerika. På denne må-
ten kan vi utveksle tanker og erfaringer med kolleger i 
andre fagmiljøer.

Susanne Schneider
Som hånd i hanske

Hun reiste fra hjemlandet til en jobb 
hun mente var skreddersydd for akkurat 
hennes bakgrunn og kunnskaper. 
Susanne Schneider er en av de mange 
tyske forskerne på NIVA.

Da Susanne Schneider leste utlysningsteksten til  jobben 
på NIVA, fant hun mer eller mindre en beskrivelse av 
akkurat det hun jobbet med i Tyskland. Det skjer visst-
nok ikke ofte for tyske limnologer, så dette var en mu-
lighet hun ikke kunne la gå fra seg. Hovedområdet fra 
Tyskland er bioindikatorer, der hun brukte forekomsten 
av forskjellige vannplanter til å si noe om den økologiske 
tilstanden i elver og innsjøer. 

Selv om jobben på NIVA innebærer mye kontor-
arbeid, er Susi også ofte ute og vasser eller ror for å 
samle sammen eksemplarer av vannplanter å studere. 
Utstyrt med en tannbørste for å skrubbe alger av stein 
på bunnen av elver, kan man lure på om hun egent-
lig er ute etter å rengjøre elvene stein for stein. Det er 
imidlertid bare et utvalg av alger, siv og vannplanter 
som hentes med tilbake, og som deretter blir studert 
under mikroskop eller analysert på laben. Målet er å 
klassifisere artene, finne ut hvilke planter man finner i 
de forskjellige områdene, og hva plantene kan fortelle 
om forurensing og økologiske endringer. 

Det var også i forbindelse med dette arbeidet at 
Susanne Schneider så det hun ble mest overrasket over 
da hun kom til NIVA.

– Det som overrasket meg mest her har mer med 
Norge å gjøre enn med NIVA, forteller hun. – Jeg hadde 
vokst opp med inntrykket av at Norge er landet med 
blå sjøer og rene elver, så det var en stor overraskelse å 
se hvor mye forurensing det faktisk er her. Og da skal 
det sterkere virkemidler til enn en tannbørste.

Barbro Silde
Lab-tekniker med lang fartstid

Da Barbro Silde trengte jobb som 
laboratorietekniker i Oslo i 1969, var  
NIVA ett av de få stedene som var aktuelle. 
Den gang lå lønningene på NIVA et par 
tusen kroner høyere enn på Universitetet. 
Resten er, som de sier, historie.

Nå er Barbro den som har vært ansatt på NIVA lengst, 
med nesten 40 år. På den tiden har hun vært innom 
alle de ulike arbeidsoppgavene man kan ha på NIVAs 
laboratorium. For øyeblikket er det manuelle analyser 
på spektrofotometer som er hovedgeskjeften. Hun gjør 
klar prøvene for hånd, setter til måling, og leser av re-
sultatene uten bruk av maskiner. Hun trives godt med 
å ha hatt så forskjellige arbeidsoppgaver, og hun liker å 
ha fingrene i mange ulike prosesser.

I løpet av den tiden hun har vært her har hun sett 
en endring generelt på NIVA, etter hvert som instituttet 
har utviklet seg over årene.

– Før var NIVA «vi», nå er det mer «jeg», mener hun. 
– Det var mer samarbeid mellom avdelingene og mer 
kontakt på tvers av arbeidsoppgaver før. Vi er mange 
flere her nå, og alle er mer spesialiserte innenfor sitt 
fagfelt enn vi var før. Forskerne gjør også mye mer selv 
enn tidligere. Det var i det hele tatt mer kontakt mellom 
forskerne og medarbeiderne på labben før. 

Men de kollegene hun treffer, trives hun godt sammen 
med. – Det gode arbeidsmiljøet og alle de hyggelige kol-
legene er det beste ved jobben på NIVA, sier Barbro, som 
fortsatt stortrives etter 40 år på labben på NIVA.

Fra bokstavelig talt klipp og lim i forsknings-
rapportene, til wordfiler, pdf-rapporter og 
weblenker på et markedsrettet institutt for 
anvendt forskning. Birger Bjerkeng har sett mer 
enn bare tekniske endringer på NIVA siden han 
kom inn som fersk forsker tidlig på 70-tallet.
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En revolusjon for vannmiljøet

EUs Vanndirektiv ble skrevet inn i norsk lov med Vannforskriften som kom i 2006, og i løpet av 
2008 kommer direktivet til å bli forankret enda sterkere gjennom en stortingsbehandling og 
forankring i EØS-avtalen. Vanndirektivet stiller nye og harde – men også nødvendige – miljøkrav 
til blant annet vannkraftsektoren, oppdrettsnæringen og landbruket.

Av senior forsker 
Anne Lyche 
 Solheim
NIVAs seksjon 
for integrert 
vannforvaltning

Målet i EUs Vanndirektiv (VD), som 
ofte blir kalt Vannrammedirektivet, er at 
alle naturlige vannforekomster, dvs. elver, 
innsjøer, kystområder og grunnvann som 
ikke er sterkt modifisert av fysiske inn-
grep, skal være i «god tilstand» økologisk 
og kjemisk innen 2015. For sterkt mo-
difiserte vannforekomster (for eksempel 
regulerte vassdrag og havner) er målet 
«godt potensial», dvs. at de skal ha «god 
tilstand» med unntak av de økologiske 
effektene som er uunngåelige for å opp-
rettholde en funksjon som for eksempel 
energiressurs eller havnevirksomhet.

Dette er meget ambisiøse mål, da 
foreløpige analyser viser at bare halv-
parten av Norges vannforekomster er 
antatt å være i det som kan kalles god 
tilstand. For ca. 25 prosent av Norges til 
sammen ca 15 000 vannforekomster må 
det gjennomføres forbedringstiltak, og 
for de siste 25 prosentene er tilstanden 
usikker pga. manglende undersøkelser. 
Dersom VD-målene ikke nås, eller hvis 
EU-landene ikke oppfyller rapporterings-
forpliktelsene, kan EU-kommisjonen 
iverksette juridiske og økonomiske straf-
fetiltak som rettssaker eller dagbøter. For 

Norges vedkommende blir det EFTAs 
overvåkingsorgan ESA som kommer til 
å svinge denne pisken.

Kan gi tapte kraftinntekter
De ambisiøse målene i VD kan gi po-
tensielle konflikter i forhold til en rekke 
norske sektorinteresser. Vannmyndighe-
tene i Norge kan søke om unntak dersom 
oppfyllelsen av målet om god tilstand 
eller godt potensial ikke kan nås uten å 
skade vitale samfunnsinteresser, men da 
må disse unntakene begrunnes. Det må 
også komme klart fram at det ikke fin-
nes andre og mer miljøgunstige måter å 
ivareta disse samfunnsinteressene på.

I Norge er dette en stor utfordring for 
vannkraftsektoren. Direktivet krever nemlig 
i prinsippet at en større del av vannet i elva 
skal få renne i sitt naturlige løp, istedenfor 
gjennom turbinene. Vannkraften utgjør 
fortsatt mer enn 90 prosent av Norges 
energiforsyning, og kravet om god tilstand 
eller godt potensial i det som kalles sterkt 
modifiserte vannforekomster (SMVF) vil 
kunne medføre tapt kraftproduksjon ved 
at minstevannføringen i regulerte vassdrag 
må økes, og at vannstandsendringer i regu-
leringsmagasiner vil måtte reduseres. Såkalt 
«effekt-kjøring» av vassdrag må kanskje 
begrenses, dersom det kan dokumenteres 
at dette skader den økologiske tilstanden el-
ler potensialet. En slik situasjon er selvsagt 
politisk krutt i alle kraftkommuner og for 
OED/NVE, og kan få effekt på strømpri-
sene og dermed angå folk flest.

Kravene til «godt potensial» for SMVF 
er svakere enn til god tilstand for naturlige 
vannforekomster. Regulantene vil derfor an-
takelig tilstrebe at flest mulig av de regulerte 
vannforekomstene defineres som SMVF. 
Men en slik praksis er ikke uproblematisk, 
da denne definisjonen vil bli nøye vurdert 
av EUs (og EFTAs) kontrollorganer. Det vil 
bli stilt strenge krav til begrunnelse og faglig 
dokumentasjon for definisjonen. 

Oppdrettsnæringen trenger  
ny teknologi
Også oppdrettsnæringen rommer et 
betydelig konfliktpotensial i forhold til 
VD. Akvakultur er nemlig en betyde-
lig utslipps kilde for næringssalter langs 
kysten og bidrar til eutrofieringen av 
vannforekomster i kystområdene, særlig 
på Vestlandet. Det er dokumentert at 
økte næringssaltkonsentrasjoner gir økt 
frekvens av algeoppblomstringer i kyst-
vann, og disse algene kan i noen tilfeller 
være giftige og innebære en trussel mot 
oppdrettsanleggene. Det kan derfor være 
i bransjens egen interesse å endre tek-
nologien for oppdrett, slik at utslippene 
minsker. Men endret teknologi krever nye 
og store investeringer, så VD er en stor 
utfordring for næringen.

Utslippene fra oppdrettsnæringen, 
i kombinasjon med klimaendringer, 
bidrar antakelig også til at taresko-
gen er blitt borte over store områder 
langs kysten i Sør-Norge. Tareskogen 
er oppvekstområde for mange viktige 

fiskestammer, og tareskogdøden kan i 
neste omgang føre til at de tradisjonelle 
fiskeriene blir svekket.

Utfordring også for industrien
VD er også en utfordring for industrien, 
fordi det settes strenge miljøstandarder for 
en rekke miljøgifter i vannforekomstene. 
Disse grenseverdiene er fremkommet via 
økotoksikologiske tester. Bransjeorganisa-
sjoner har engasjert seg kraftig i dette, da 
de hevder at sikkerhetsfaktorene er altfor 
strenge, og at de vil få svært vanskelige 
produksjonsvilkår dersom disse blir stå-
ende. På internasjonalt nivå i EU foregår 
det intense diskusjoner om dette, da så 
vel arbeidsplasser som prisen på produk-
ter vil kunne bli påvirket negativt. 

At EU mener alvor med VD, vises 
blant annet ved at en organisasjon som 
bygger på fri konkurranse har innført et 
direktiv som kan komme til å virke kon-
kurransevridende. Det er nemlig slik at en 
industribedrift eller en annen virksomhet 
som ligger nær en sårbar vannforekomst, 
vil måtte gjennomføre strengere tiltak enn 
en tilsvarende bedrift ved en mer robust 
vannforekomst. Det kan til og med tenkes 
at enkelte bedrifter nær sårbare resipienter 
ikke lenger vil kunne være levedyktige. 

Landbruket: Pisk og gulrot
Mange av de vannforekomstene som antas 
å være i dårlig tilstand i dag, er blitt slik 
på grunn av avrenning fra land bruket. En 
rekke tiltak vil være nødvendig for å kunne 
nå målet om god tilstand: Redusert gjøds-
ling, redusert bruk av pesticider, endret 
jordbearbeiding (for eksempel forbud mot 
høstpløying), etablering av brede bufferso-
ner mot vassdrag, og omlegging av arealer 
til mer ekstensiv eller økologisk drift. Kon-
fliktene her må ses i forhold til matproduk-
sjonen, som vil kunne bli redusert, samt de 
økonomiske rammebetingelsene. 

Det er først og fremst de landbruksin-
tensive områdene på Østlandet, Rogaland 
og i Trøndelag som kommer til å få pålegg 

om driftsendringer og gjennomføring av 
tiltak for å beskytte de lokale vassdragene. 
Mange av miljømålene vil ikke kunne nås 
uten en betydelig innsats fra landbruket, og 
landbruksmyndighetene blir antakelig nødt 
til å bistå med økonomiske virkemidler 
som er en blanding av «pisk og gulrot».

Arealbruk og transportsektoren 
VD vil også kunne medføre restriksjo-
ner på bygging i vassdrags- og kystnære 
områder, dersom utbyggingen ikke tar 
tilstrekkelig hensyn til tilstanden i vann-
forekomstene. Ekspropriering av eien-
dommer kan bli aktuelt for å etablere 
buffersoner mot vassdragene, slik de nå 
gjør i Nederland. Slike soner vil beskytte 
vassdraget mot avrenning av partikler, 
salter og miljøgifter fra veier og tette 
flater, og samtidig beskytte bebygde 
områder og veier mot flom. Dette er 
en stor utfordring med betydelige øko-
nomiske konsekvenser, og berører også 
transportsektoren. Kommunalt avløp vil 
måtte reduseres der avløpet kan forår-
sake dårlig tilstand i vannforekomstene. 
Kontroll med spredt avløp er en stor ut-
fordring, men også tiltak mot overløp 
og feilkoblinger i kloakksystemene kan 
kreve store investeringer.

Mye arbeid gjenstår
Den første VD-oppgaven har vært å dele 
landet inn i vannregioner (nedbørfelt-
distrikter) og underliggende vannom-
råder (nedbørfelt) og peke ut ansvar-
lige myndigheter. Etter lange politiske 
diskusjoner ble det til slutt bestemt at 
Vanndirektivet skulle være MDs, og ikke 
OEDs ansvarsområde. Den neste opp-
gaven var å identifisere vannforekomster 
og karakterisere tilstanden i disse ut fra 
en kartlegging av alle belastningene. 

Men mesteparten av arbeidet gjen-
står før Norge kan sies å ha innfridd 
kravene i VD: 
•  Nye klassifikasjonssystemer for øko-

logisk og kjemisk status må utvikles. 
Klassifikasjonssystemene for økologisk 

Vansjø i Østfold har to hovedbassenger som 
er eksempler på henholdsvis god og dårlig 
status i forhold til VD-kravene. Store fjorden 
i Østre basseng (øverst) mottar store meng-
der næringsstoffer fra Morsa-vassdraget, 
men er stor og dyp og tåler dermed ganske 
mye. Men når de allerede næringsrike 
vannmengdene kommer over i det grunne 
vestre bassenget (nederst) nærmere Moss, 
og blir tilført enda mer nærings stoffer fra 
landbruket i det lokale området, blir natu-
rens tålegrense passert. Resultatet blir at 
vannet i kortere eller lengre perioder blir 
forvandlet til en uappetittlig «algesuppe». 
(Foto: Knut Bjørndalen).
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status må interkalibreres med andre 
land som har felles vanntyper. Dette 
arbeidet er i gang, og Norge har tett 
samarbeid med andre nordiske land i 
denne prosessen, men mer kunnskap 
om dose-respons forhold må til før 
dette kan fullføres.

•  Vannforekomstene må overvåkes for å 
finne ut om den foreløpige tilstanden 
som ble kartlagt ut fra belastningene 
i 2005 er korrekt. Tilstanden for alle 
vannforekomster skal rapporteres til 
ESA med angitt presisjon og nøyaktig-
het. Eksisterende overvåkingsprogram-
mer må legges om for å tilfredsstille VDs 
vekt på biologiske parametre og krav til 
stasjonsnett og observasjonsfrekvens.

•  Tiltaksplaner må utarbeides for alle 
vannområdene i hver vannregion. De 
planlagte tiltakene må også gjennomfø-
res, og effekten på tilstanden i de aktuelle 
vannforekomstene må dokumenteres.

En riktig vei å gå
VD innebærer at et nytt prinsipp er 
innført i den norske og europeiske 
miljølovgivningen. Mens myndighe-
tene tidligere var mest opptatt av å 
innføre generelle utslippsreduksjoner, 
har man nå snudd problemstillingen på 
hodet og tatt utgangspunkt i naturens 
tålegrense i forskjellige typer vannfore-
komster. Dette er, etter NIVAs mening, 
den eneste riktige veien å gå. Hvis vi 
isteden skulle fortsette med dagens 
praksis, vil våre akvatiske økosystemer 
fortsatt bli dårligere og dårligere. Vi må 
respektere og opprettholde naturens 
tålegrenser, hvis vi vil bevare levedyk-
tige økosystemer med naturlig biolo-
gisk mangfold, som også i fremtiden 
kan gi oss god drikkevannsforsyning, 
levedyktige fiskestammer, en sunn opp-
drettsnæring, og muligheter til bading 
og fritidsfiske. 

Hvordan kan NIVA bidra?
NIVA har i flere år vært en sentral aktør 
for utvikling og interkalibrering av nye 
VD-kompatible klassifikasjonssystemer 
for måling av økologisk status, både i 
ferskvann og for kystområdene. Arbei-
det er basert på sammenstilling av store 
regionale datasett og statistiske analyser 
av forholdet mellom biologiske og kje-
miske komponenter. Disse analysene gir 
mulighet til å kunne vurdere hvor store 
belastninger vannforekomstene tåler før 
man ser klare endringer i biologien.

Fortsatt gjenstår mye arbeid med 
utvikling av biologiske indikatorer 
og etablering av presise dose-respons-
funksjoner for mange kombinasjoner av 
biologiske og fysisk-kjemiske kompo-
nenter og vanntyper, både i ferskvann og 
for kystområdene. NIVA er derfor tungt 
involvert i flere nye prosjekter og har tett 
dialog med SFT og DN, med andre land 
i Norden, og med EU-kommisjonens 
Joint Research Centre, som er ansvarlig 
for arbeidet på europeisk nivå. 

Utvikling av ny teknologi
VD krever betydelig mer omfattende 
overvåking enn den som drives i dag. 
Utvikling av ny teknologi for overvåking 
og datahåndtering er derfor et viktig 
satsingsområde, både nasjonalt og inter-
nasjonalt. Mye av den nye overvåkingstek-
nologien er basert på fjernmåling og bruk 
av sensorer for et stadig økende utvalg av 
parametre, bl.a. algepigmenter, partikler 
og miljøgifter.

Slike sensorer montert på ferger gir 
rask og hyppig informasjon om algesi-
tuasjonen i store deler av Nordsjøen/
Skagerrak og langs norskekysten, og 
er derfor av stor verdi for bl.a. akva-
kultur-industrien. Bruk av fjernstyrte 
mini-ubåter (ROV) eller avanserte 
undervannskameraer for kartlegging av 
tareskog og andre makroalger marint, 
samt vannvegetasjon i innsjøer, er også 
under utprøving. Bedre hydroakustiske 

metoder (ekkolodd) vil kunne brukes 
for å kartlegge tetthet og aldersstruktur 
i fiskebestander. Kombinasjoner av GIS-
teknikker og kunnskap om habitater 
som er velegnet for forskjellige marine 
organismer, har gitt grunnlag for nye ha-
bitatmodeller for bl.a. referansetilstand i 
kystvann. Molekylærbiologiske metoder 
har et stort potensial for entydige arts-
bestemmelser, noe som etter hvert kan 
erstatte eller supplere artsbestemmelser 
i mikroskop. En forutsetning for at alle 
disse moderne metoder skal kunne fun-
gere godt er at de er godt korrelert og 
kalibrert med tradisjonelle metoder, og 
at de er kostnadseffektive. 

Når det gjelder håndtering av over-
våkingsdata har NIVA kommet langt i 
å integrere både kjemiske og biologiske 
databaser i et helhetlig, brukervennlig 
system for vannregionene: (AQUAMO-
NITOR). Dette må etter hvert kobles 
til det nasjonale Vann-nett (www.vann-
portalen.no) for automatisk overføring 
av VD-relevante overvåkingsdata, og 
videre mot WISE (Water Information 
System for Europe: http://water.eu-
ropa.eu/), som er det nye europeiske 
vanninformasjons-systemet der alle 
EEA-data og VD-rapporter fra ulike 
land legges inn. 

Tiltaksplaner og -teknologi
Erfaringsmessig er tiltak meget kostbare, 
sammenlignet med kostnadene for over-
våking og utarbeiding av tiltaksanalyser. 
Gode data og modeller som kan gi et mest 
mulig presist beslutningsgrunnlag for 
kostbare tiltak innen forskjellige sektorer 
er derfor viktig. NIVA har lang erfaring 
med tiltaksanalyser og bruker forskjellige 
modelleringsteknikker til å finne hvor stor 
del av belastningene som må fjernes for å 
kunne nå VD-målet om god status. 

Tiltaksteknologi er også et stort sat-
singsområde på NIVA. Dette gjelder både 
mht. teknologi for reduksjoner i utslipp 
fra industri og befolkning (VA), men også 
mht. habitatforbedringer i fysisk modifi-
serte vannforekomster og andre restaure-
ringstiltak i vannforekomstene, slik som 
terskler, fisketrapper, kunstige våtmarker, 
etablering av buffersoner, høsting av vege-
tasjon, styrt utfisking av enkelte fiskearter, 
fjerning av fiskeparasitter etc. 

Klimaendringene er «joker»
Forventede klimaendringer er en «joker» 
for implementeringen av VD, da disse 
kan komme til å endre så vel naturtil-
standen i vannforekomstene som belast-
ningene på disse i form av økt erosjon og 
avrenning fra landbruket, økt hyppighet 
av kloakkoverløp, og økt avrenning fra 
veier og andre tette flater. Belastningene 
av både næringssalter, partikler, salter 
og miljøgifter vil dermed kunne øke. En 
annen potensiell fare er forskyvning av 
de biologiske tersklene som brukes til å 
fastsette miljømålgrensen. Da økosys-
temene er svært ustabile i nærheten av 
disse tersklene, vil selv små forskyvninger 
kunne gi dramatiske effekter.

En slik effekt av klimaendringer vil 
medføre at tiltaksplanene må revideres, 
noe som kan få store økonomiske kon-
sekvenser for ulike sektorer. Et stort EU-
prosjekt (Euro-limpacs) og flere nasjonale 
prosjekter finansiert av Norges forsknings-
råd over NORKLIMA-programmet har 
allerede gitt noe kunnskap om dette, og 
nye forskningsprosjekter planlegges.

Økosystemenes respons på tiltak
Kun fragmentert kunnskap finnes om re-
sponstid på tiltak i ulike akvatiske økosyste-
mer. For å kunne måle effekten av kostbare 
tiltak, samt vurdere behovet for justering av 

tiltaksplaner, trengs betydelig mer kunnskap 
om dette. Erfaringer tilsier at responstiden 
kan variere fra noen få år til flere tiår, men 
det finnes få, om noen, modeller som kan 
beregne denne responstiden for forskjellige 
økosystemkomponenter og forskjellige be-
lastingsreduksjoner og -typer. Slik kunn-
skap er helt nødvendig for vannregionene 
i kommende forvaltningsperiode. 

Kjemisk status måles ved bruk av 
miljøstandarder for alle miljøgifter der 
slike standarder finnes. For andre stof-
fer må mulige effekter på økologisk 
status undersøkes ved feltobservasjoner 
kombinert med modeller som sammen-
stiller økotoksikologisk informasjon fra 
mange arter og grupper av organismer. 
Ny forskningsaktivitet foregår bl.a. med 
EU-prosjektet Modelkey.

Mangler mye kunnskap
Svært lite kunnskap finnes om effekter av 
flere samtidige belastninger på økologisk 
status. To eller flere belastninger kan ha 
potensielt større eller mindre effekt enn 
summen av enkeltbelastningene, men 
her trengs mye mer forskning før slike 
effekter kan forutsies. 

Vi har også altfor lite kunnskap om 
hvilken kombinasjon av tiltak som må 
til for å nå miljømålet. Selv effekten av 
enkelt-tiltak kan være vanskelig å forutsi, 
så lenge dose-respons-forholdet er til 
dels ukjent og tidsforsinkelsen ikke kan 
beregnes. Bayesiske modeller kan være 
en velegnet teknikk for å se nærmere på 
slike problemstillinger, men også andre 
multivariate statistiske teknikker eller 
modell-verktøy kan være aktuelle. 

Sammenstilling av resultater fra rapporteringen fra EUs medlemsland om 
tilstanden for vannforekomster i Europa, karakterisert ut fra belastninger (i hht. 
VD paragraf 5). Foreløpige resultater for Norge er vist i midten. Rød strek angir 
andelen vannforekomster i Norge som enten er i antatt dårligere status enn 
miljømålet i VD, eller som har usikker tilstand pga. manglende data.  
(Fra Skauge 2007). 

Andel av tre forskjellige algeklasser 
langs eutrofieringsgradienten, uttrykt 
ved klorofyll a, for moderat kalkrike 
innsjøer i lavlandet i Norden. Gullalger 
(blå kurve), kiselalger (gul kurve) og 
blågrønnalger (rød kurve) kan brukes 
som henholdsvis følsomme, «early 
warning» og tolerante indikatorer for 
eutrofiering (Fra Ptacnik et al. 2008). 
Knekkpunkter (terskler) og krysnings-
punkter mellom indikatorgruppene 
er brukt til å sette grensene for god 
økologisk status. Blå vertikal strek er 
grensen mellom høy og god status, 
mens grønn vertikal strek er grensen 
mellom god og moderat status, som er 
ekvivalent med miljømålet i VD.  
(Fra Lyche Solheim et al. 2008).

Ca 15 000 vannforekomster
Norge har ca 15 000 vannforekomster i hht. kriteriene i Vanndirektoratet. 
Hver vannforekomst skal være homogen i forhold til vanntype og miljø
status. Innsjøer over en halv kvadratkilometer regnes for  eksempel som 
én vannforekomst. Indre Oslofjord er også en vannforekomst, i likhet med 
Ytre Oslofjord, og Skagerrak-kysten sør til  Lindesnes. Mindre elver og 
bekker er som regel integrert i større vannforekomster, og små innsjøer 
kan være en del av et større elvenettverk. 
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Teknologiutvikling skal løse utfordringer  
i vann- og avløpssektoren

I løpet av de kommende årene vil NIVA etablere seg som et nasjonalt kompetansesenter for 
utvikling og testing av integrerte teknologiske løsninger for komplekse forurensningsproblemer. 
Dette kan bli et viktig bidrag til å realisere nasjonale mål og behov, visjonene i EUs Vanndirektiv 
og FNs tusenårsmål.

Av forsknings-
leder Helge 
Liltved,
NIVAs seksjon 
for vann, avløp 
og miljøteknologi

NIVA besitter en tverrfaglig vannkompe-
tanse som gir en unik mulighet for å iden-
tifisere fremtidige problemer og trusler 
innen vann- og avløpssektoren, kartlegge 
best tilgjengelig teknologi og integrerte 
løsninger, samt å bidra til utvikling og 
verifisering av ny miljø teknologi. Denne 
kompetansen blir stadig mer verdt fordi 
vannkvaliteten i Norge og store deler av 
verden for øvrig er under press: Klima-
endringer, vekst i folketall, endret areal-
bruk og urbanisering, samt industri- og 
landbruksaktiviteter er noen faktorer som 
påvirker vannressursene.

Store deler av verdens grunnvann- og 
overflatevannforekomster er i dag av en 
slik kvalitet at de representerer en risiko for 
vannlevende organismer og mennesker. For 
å bedre situasjonen har EU implementert 
Vanndirektivet med underliggende direk-
tiver som Avløpsdirektivet, Slam direktivet, 
og direktiver for drikkevann, badevann og 
grunnvann. I direktivene legges det opp 
til bærekraftig bruk av vannressursene og 
tiltak for å beskytte vannforekomster mot 
forurensning. For å oppfylle målsettingene 
kreves utvikling av integrerte teknologiske 
systemer for restaurering av forurensede 

vannforekomster, ny teknologi for  rensing 
av utslipp fra industri, landbruk og bebyg-
gelse, samt helhetlige løsninger for drik-
kevannsforsyningen. 

Den rivende teknologiske utviklingen 
som har foregått de siste tiårene gjør at 
det i dag finnes en rekke nye muligheter 
innen rensing av vann, og innen styring 
og overvåkning av renseprosesser. Nyvin-
ninger innen nanoteknologi, membran-
teknologi, bioteknologi og IT-teknologi 
gjør det mulig å etablere integrerte løs-
ninger med forbedret styring og  kontroll 
ved hjelp av nye stabile sensorer og må-
letekniske løsninger. Utfordringen er å 
kjenne problemene og prosessene for å 
skissere gode tekniske løsninger, utvikle 
og sette sammen teknologi for det enkelte 
formål, og ta teknologien i bruk. 

Effekter av klimaendringer
Klimaendringer skaper økte utfordringer 
både når det gjelder drikkevannsforsyning 
og håndtering av avløpsvann og overvann 
i byer. Vi har sett en utvikling i retning av 
oftere og større skadeflommer på grunn av 
økende nedbørsmengder og mer  intense 
regnskyll. I eldre byområder går ofte 
overflatevannet og kloakken i de samme 
rørene, og det betyr at avløpssystemene 
ikke klarer å håndtere de store vannmeng-
dene som kommer når det styrtregner. 
Resultatet blir at en blanding av kloakk og 
regnvann renner urenset ut i vassdrag og 
i fjorder. Det er, ikke minst i Oslofjorden 
og på Sørlandet, registrert forurensning av 

badeplasser og i havneområder på grunn 
av dette. Avrenning fra utette kloakk-
systemer og landbruk er også en trussel 
for våre drikkevannsforekomster, som 
oftest er sårbare overflatekilder. Kraftig 
nedbør vasker ut sykdomsfremkallende 
mikroorganismer, partikler og humus-
stoffer til drikkevannskildene.

Dette blir igjen en utfordring for 
vannverkene og tilsier økt behov for 
vannrensing og overvåking av kvali teten. 
Mange vannverk må oppgraderes for å 
håndtere de nye utfordringene. At det 
fortsatt er langt fram til vi har full kontroll 
viste Giardia-epidemien i  Bergen i 2004. 
Den førte til at anslagsvis 5000-6000 
mennesker ble syke pga.  dårlig drikke-
vann. Problemene med  parasitter i Oslos 
drikkevann høsten 2007 er et eksempel 
på det samme. 

Modellering, overvåking og 
 styring av vannstrømmer og 
renseprosesser
De nye klimatiske utfordringene i 
vann- og avløpssektoren gjør det nød-
vendig å ta i bruk nye teknologiske 
verktøy. Utvikling av bedre verktøy for 
å  modellere og beregne overvannsmeng-
der og flomrisiko i urbane  områder, 
samt bedre overvannshåndtering, er 
felt det arbeides med på NIVA. Over-
vann og vann fra snøsmelting kan være 
svært forurenset av miljøgifter, så sepa-
rat behandling av slikt vann kan være 
hensiktsmessig.

NIVA har utviklet et konsept for styring  
av kjemikaliedosering som vil kunne gi 
5-20 prosent reduksjon i kjemikaliefor-
bruket ved renseanlegg. Systemet er nå i 
ferd med å bli tilpasset for det kinesiske 
markedet. (Foto: NIVA)
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Det finnes også en rekke muligheter 
for å modellere hva som skjer med ulike 
stoffer i ledningsnett og renseanlegg. Dette 
er nyttig for å forutsi hvordan klimastyrte 
endringer, som for eksempel endringer i 
vanntemperatur og vannmengde, vil på-
virke renseprosesser. Rensing av vann er ofte 
basert på kjemiske eller biologiske prinsip-
per, noe som gjør dem sårbare for endringer 
i konsentrasjon, mengde og temperatur.

I kjemiske renseanlegg er det svært 
viktig med god styring av kjemikalie-
doseringen, både for godt renseresultat, 
men også av økonomiske grunner da 
fellings kjemikaliene er dyre. En feildose-
ring på noen prosent vil kunne gi årlige 
ekstrakostnader i millionklassen på store 
anlegg. NIVA har utviklet et konsept for 
styring av kjemikaliedoseringen (DOS-
CON) som vil kunne gi 5-20 prosent 
reduksjon i kjemikalieforbruket. Gjennom 
et prosjekt støttet av svenske myndigheter 
skal NIVA, i samarbeid med Tsinghua-
universitetet i Beijing, tilpasse systemet til 
det enorme kinesiske markedet. Det skal 
bl.a. gjennomføres en testperiode ved et 
kinesisk renseanlegg som håndterer avløps-
vann fra 1,5 millioner mennesker. 

Avansert modellering, styring og 
overvåking benyttes også i et annet Kina-
prosjekt støttet av norske myndigheter. 
Et av prosjektets mål er å gi opplæring 
i bruk av verktøy for oppgradering av 
drikke vanns- og avløpssystemer i Qing-
hai-provinsen og byen Xining, omtrent 
to timers flyreise vest for Beijing.

Drikkevann og drikkevanns-
rensing
Norges forskningsråd har bevilget penger 
til et prosjekt hvor NIVA skal se nær-
mere på sammenhengene mellom klima-
endringer og redusert drikkevannskvali-
tet. Der jobber NIVA sammen med flere 
andre institutter for bl.a. å undersøke 
hvordan ekstreme nedbørsepisoder kan 
påvirke drikkevannskvaliteten, og hvilke 
tiltak som kan settes i verk for å redusere 

de negative effektene. I framtiden vil det 
være nødvendig å øke overvåkningen av 
drikkevannskvaliteten. Dette for å ha 
kontroll med kvaliteten i vannkildene 
og ut fra vannverkene, men også for 
hyppigere kontroll ute på ledningsnettet 
nærmere forbruker. 

Problemet med dagens bakteriolo-
giske overvåkning er at prøver tas sjelden, 
og at det ofte tar flere dager før resulta-
tene foreligger. Da går det alt for lang tid 
fra en forurensning finner sted til den 
blir oppdaget og tiltak kan iverksettes. 
Det er et stort behov, og marked, for ut-
vikling av automatiserte hurtigmetoder 
og «on-line» systemer for tidlig varsling 
ved kontaminering av drikkevann. Innfø-
ring av molekylærbiologiske metoder har 
gitt nye muligheter, for eksempel til mer 
spesi fikk og hurtig påvisning av patogene 
mikrober og bedre mulighet for sporing 
av kilden til forurensning. Metodene er 
i bruk ved forskningslaboratorier, men 
det gjenstår fortsatt problemer som må 
løses før de kan innføres for rutineover-
våkning av drikkevannskvalitet. NIVA 
har mye kompetanse innen utvikling 
av hurtigmetoder, og bidrar aktivt til å 
utvikle praktiske løsninger.  

NIVA har videreutviklet en rensetek-
nologi som kan fjerne mikroorganismer 
og humusforbindelser fra drikkevann, 
og som nylig ble tatt i bruk ved et lite 
renseanlegg som leverer drikkevann til 
ca 200 personer ved Østerbo Evangelie-
senter i Halden. Normalt blir jern- eller 
aluminiumsholdige kjemikalier tilsatt for 
å felle ut humusforbindelser, partikler og 
mikroorganismer som deretter kan  fjernes 
i et sandfilter. Tidvise problemer med å 
holde nivået av metall i rentvannet på 
et lavt nivå, og problemer med å hånd-
tere de store slammengdene, har vært 
drivkreftene for en overgang til andre 
fellingsmidler. Renseanlegget i Halden 
bruker kitosan, som er et miljøvennlig og 
ufarlig naturstoff fra rekeskall, sammen 
med jernklorid. Dette gir en klar syner-

gisk effekt ved at kjemikaliemengdene 
kan reduseres, vannkvaliteten bedres, og 
slammengden halveres. Erfaringene fra 
Halden er veldig gode, og NIVA har tro 
på at denne løsningen også kan tilpasses 
for større vannverk som sliter med høyt 
humusinnhold i råvannet. 

Rensing av avløpsvann og 
 sigevann fra deponier
Det er en stor utfordring at det stadig 
blir introdusert nye miljøgifter i industri 
og husholdninger. Mye av dette havner 
i avløpssystemene, hvor man finner 
en kompleks blanding av naturlige og 
 syntetiske stoffer. «Tradisjonelle» miljø-
gifter som PCB og PAH er fortsatt et 
problem, men i tillegg har vi fått en 
mengde nye stoffer som for eksempel 
 ftalater og bromerte flammehemmere, 
samt ulike legemidler og pleieprodukter. 
Det er foreløpig ikke satt utslippsgrenser 
for slike stoffer i renseanlegg, men gjen-
nom Vann direktivet er det sannsynlig at 
det vil bli fastsatt krav til 33 prioriterte 
stoffer (organiske miljøgifter, inkludert 
såkalte hormonhermere og tungmetaller) 
i våre vannforekomster, noe som igjen 
kan utløse krav om fjerning av disse i 
avløpsrenseanleggene.

NIVA gjennomfører flere prosjekter 
for å kartlegge mengdene som slippes ut 
via avløpssystemene, miljørisiko knyttet 
til slike utslipp, og hvilke renseproses-
ser som i størst grad fjerner miljøgifter. 
Det er vist at utslippskonsentrasjonene 
ved enkelte anlegg er så høye at de kan 
ha hormonforstyrrende effekter på livet 
i vannet nær utslippspunktet. Avansert 
rensing (kombinert kjemisk/biologisk 
rensing) vil i større grad enn kjemisk 
rensing avgifte avløpsvannet. 

Eksisterende renseanlegg er bygd for 
å fjerne organisk stoff og næringssalter 
som fosfor og nitrogen, og ikke miljø-
gifter. Framtidige krav om fjerning av 
slike forbindelser i renseanleggene krever 
videre utvikling og tilpassing av tekno-

logi. NIVA er med i et stort EU-prosjekt 
som skal utvikle teknologi for fjerning av 
miljø gifter. I prosjektet har NIVA utvi-
klet en avansert renseprosess som kombi-
nerer kjemisk oksidasjon med biologiske 
prosesser for å omsette tungt nedbrytbare 
organiske forbindelser i avløpsstrømmer. 
Teknologien prøves for tiden ut i liten 
skala på sigevann fra avfallsdeponier, 
hvor man finner høye nivåer av de aktu-
elle miljøgiftene.  Teknologien skal avgifte 
avløpsstrømmene før de ledes ut i våre 
vannforekomster. 

Utvikling og testing av teknologi 
for rensing av ballastvann 
NIVA er verdensledende innen testing 
av teknologi for rensing av ballastvann 
fra skip. Den internasjonale skipsfarts-
organisasjonen IMO har vedtatt regler 
for behandling av ballastvann, og NIVA 

opprettet i 2007 datterselskapet Ballast-
Tech NIVA AS for å etablere det første 
senteret i verden som kan gjennomføre 
tester av teknologi etter IMOs regel-
verk. Testsenteret er plassert ved NIVAs 
forskningsstasjon på Solbergstrand sør 
for Drøbak.

Til nå er det gjennomført utviklings- 
og testoppdrag for flere europeiske og 
asiatiske leverandører i liten og stor 
skala. Som første i verden er det gjen-
nomført fullskala landbasert testing i 
henhold til IMOs regelverk for svenske 
Alfa Laval og norske OceanSaver. NIVA 
jobber  kontinuerlig med å oppgradere 
testsenteret og utvikle avanserte metoder 
for å påvise levende og døde organismer  
i ballastvann. NIVA tar også mål av seg  
å bli ledende innen testing av rensetekno-
logi om bord på skip, samt overvåking av 
kvaliteten på ballastvann under fart. 

I de siste årene har også oljebran-
sjen sett hvilke muligheter NIVA har 
for å bidra innen utvikling og testing 
av renseteknologi. På Solbergstrand 
gjennom føres prosjekter innen rensing 
av produsert vann fra Nordsjøen, og for 
rensing og desinfeksjon av vann som skal 
injiseres i borebrønner i samarbeid med 
olje selskap og teknologibedrifter. Det 
tas sikte på at økende aktivitet innen 
offshore-markedet, sammen med akti-
vitetene knyttet til ballastvann, vil bidra 
til at vi når målsettingen om et nasjonalt 
senter for utvikling og verifisering av 
 renseteknologi ved NIVA.  

NIVA vil etablere seg som et nasjonalt kompetansesenter for utvikling og testing av integrerte teknologiske løsninger for komplekse 
forurensningsproblemer. Forskningsstasjonen på Solbergstrand sør for Drøbak er et viktig ledd i satsingen. (Foto: NIVA)
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Arktis må beskyttes  
mot langtransporterte miljøgifter

Til tross for stor avstand til industri og jordbruk, er det påvist høye nivåer av forurensende 
miljøgifter i naturen og dyrene i Arktis. For å sikre sunne økosystemer i nordområdene også i 
fremtiden, må arbeidet med å utfase eller forby langtransporterte miljøgifter fortsette med full 
styrke. Forskning og overvåking i Arktis er også viktig.

Av Senior-
rådgiver Anita 
Evenset, Akva-
plan-NIVAs 
avdeling for 
marint miljø

Forsker Katrine 
Borgå, NIVAs 
seksjon for mil-
jøgifter  
i marint miljø

Organiske miljøgifter har i de siste tiårene 
blitt funnet i høye nivåer i arktiske dyr. 
Disse miljøgiftene brukes i liten grad i 
Arktis, men har sin opprinnelse i  industri 
og jordbruksområder lenger sør.  Eksempler 
på slike miljøgifter er bromerte flamme-
hemmere (brukes i PC-er, ulike tekstiler 
mm), perfluorerte forbindelser (brukes i 
vanntette fibrer i regntøy, teflonbelegg, 
brannskum mm) og ulike plantevern-
midler (for eksempel DDT og tok safen). 
Grunnet miljøgiftenes egenskaper, for-
damper de i bruksområdene og fraktes 
nordover med luftstrømmene. En mindre, 
men også betydelig, transport skjer med 
havstrømmene. For våre nordområder er 
Golfstrømmen spesielt viktig. 

Transport av miljøgifter skjer ikke 
bare på stor skala ved fysiske prosesser, 
men også lokalt ved hjelp av biologiske 
prosesser. Fisk som vandrer mellom sjø-
vann og ferskvann (for eksempel laks og 

sjøørret) eller sjøfugl som henter næring 
i havet, men tidvis bader i ferskvann, kan 
ta med seg miljøgifter fra havet til innsjø-
er. På Bjørnøya har det for eksempel blitt 
påvist veldig høye nivåer av organiske 
miljøgifter i en innsjø som benyttes mye 
av sjøfugl. Innsjøen er sterkt påvirket av 
guano (fugleskitt) som inneholder mil-
jøgifter som blir holdt tilbake i innsjøen. 
Denne biologiske transporten har ført 
til at røya i innsjøen på denne arktiske 
utposten inneholder nivåer av miljøgif-
ter som overskrider grenseverdier for fisk 
anbefalt til menneskelig konsum.

Mange av de organiske miljøgiftene 
er persistente, dvs. at de brytes langsomt 
ned i miljøet. Nedbrytningen skjer spe-
sielt langsomt i områder hvor temperatu-
ren er lav. Miljøgifter som først havner i 
Arktis, vil derfor kunne gjenfinnes mange 
tiår etter at de er avsatt. 

Opptak i dyr og effekter 
Problemet med miljøgiftene oppstår 
fordi de tas opp av planter og dyr og kan 
forårsake negative effekter på individer 
og populasjoner. Om miljøgiftene ble 
værende i det fysiske miljøet, ville det 
ikke være noe problem. 

De fleste organiske miljøgiftene er lite 
løselige i vann, men de er lett løselige i fett 
i planter og dyr. Dette medfører at orga-
niske miljøgifter i liten grad finnes fritt 
oppløst i vann. De fester seg også til par-
tikler, eller tas opp av planter og akvatiske 
dyr, enten direkte over respirasjonsflater 

(løste miljøgifter) eller via maten (partik-
kelbundet). Dyr har ofte en begrenset 
evne til å skille ut miljøgifter. Dette fører 
til at konsentrasjonen i dyr gradvis øker, 
og at de etter hvert blir betydelig høyere 
enn i omgivelsene (biokonsentrasjon og 
bioakkumulering). Ettersom miljøgiftene i 
liten grad brytes ned, vil konsentrasjonene 
gradvis øke oppover i næringskjeden (bio-
magnifikasjon), slik at de høyeste nivåene 
oppstår i såkalte topp-predatorer som for 
eksempel isbjørn eller mennesker. Det 
er derfor topp-predatorene som er mest 
utsatt for effekter av miljøgifter. 

I de senere år er det blitt gjennomført 
en del studier som har avdekket at de ni-
våer av miljøgifter som i dag finnes i våre 
nordområder med høy sannsynlighet har 
negative effekter på dyr. Et sentralt funn 
er at nivåene av viktige hormoner i dy-
rekroppene påvirkes negativt av miljøgif-
tene. Det kan bety at viktige biokjemiske 
prosesser i kroppen blir skadelidende. 
Videre er det påvist at immunforsvaret 
er svekket hos fugler og isbjørn med høye 
miljøgiftnivåer, noe som igjen medfører 
at dyrene har en redusert evne til å mot-
stå sykdom og parasitter. Det er også 
påvist adferdsendringer hos sjøfugl med 
høye miljøgiftskonsentrasjoner i blodet. 
Også mennesker kan være utsatt. 

Klima og miljøgifter
Kunnskapen om transport av miljøgifter 
til nordområdene har gradvis blitt bedre, 
men en ukjent faktor som sannsynligvis 
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vil få stor betydning i fremtiden er de 
varslede klimaendringene. All forskning 
tilsier at klimaendringer vil få stor be-
tydning i Arktis. Økende temperaturer 
kan føre til nedsmelting av is, stigning 
av havnivå og endringer i havstrøm-
mer. Slike endringer vil også kunne få 
betydning for transport, avsetning og 
opptak av miljøgifter i arktiske økosys-
temer. Foreløpig har vi liten kunnskap 
om sammenhengene, men vi håper å 
kunne besvare spørsmål innen dette 
området etter gjennomføringen av en 
feltbasert studie på Svalbard. Som en del 
av Det Internasjonale Polaråret samar-
beider NIVA med en rekke norske fors-
kningsmiljøer og sammenlikner ulike 
klimatilstander og de respektive miljø-
giftstatusene i tilhørende næringsnett. 
Kongsfjorden på Svalbard er valgt som 
hovedstudieområde og representerer et 
klimascenario i miniatyr der det både 
er arktisk og Atlanterhavs-påvirkning 
på forekomsten av miljøgifter og dyrs 
og planters levevilkår.

Samfunnsrelevans
Marin mat inneholder som kjent marine 
fettstoffer, særlig flerumettet fett, som vir-
ker forebyggende mot hjerte- og karsyk-
dommer, styrker immunforsvaret, inngår 
i utvikling av cellemembraner, med mer. 
De fleste kjenner til de positive effektene 
av tran (fett fra torskelever) som innehol-
der vitaminer og omega-3-fettsyrer.

Fokus på organiske miljøgifter i fisk 
i havområdene i nord gjør at folk kan-
skje spør seg om det fremdeles er sunt og 
trygt å spise fisk og annen marin mat. I 
Norge kommer Mattilsynet med jevnlige 
kostholdsråd for å veilede folk i å spise 
trygg mat, og forhindre stort konsum 
av næringsstoffer med høyt innhold av 
miljøgifter. Kostholdsrådene er gitt ut fra 
internasjonalt regelverk og direktiver om 
grenseverdier for tillatt miljøgiftinnhold. 
De baserer ofte sine råd på resultater fra 
forsknings- eller overvåkingsprosjekter. 
Sammenliknet med mange andre havom-
råder er fisk fra Barentshavet lite foruren-
set, og miljøgiftsinnholdet er lavere enn 

grenseverdier for hva som er akseptabelt 
nivå i mat. Mattilsynet har derimot gitt 
råd om å begrense konsum av fisk, fiskele-
ver, skjell og måkeegg fra flere havområder 
og fjorder langs norskekysten. 

For å sikre sunne økosystemer i Arktis 
også i fremtiden, er det viktig at arbeidet 
med å utfase eller forby miljøgifter som 
langtransporteres og biomagnifiseres i 
næringskjedene fortsetter med full styrke. 
Forskning og overvåking i Arktis er viktig, 
ettersom langtransport av et kjemikalie 
benyttes som et av kriteriene som må opp-
fylles for at kjemikaliet skal prioriteres for 
utfasing i FNs miljøprogram (Stockholm-
konvensjonen). På denne måten kan man 
si at Arktis fungerer som vaktbikkje for 
FN. Studier og forskning som vi gjen-
nomfører i Arktis resulterer dermed i data 
som brukes direkte inn mot internasjonale 
avtaler. Mye av dette arbeidet, og dataene, 
koordineres av Arctic Monitoring and As-
sessment Programme (AMAP), som er et 
sirkumpolart overvåkingsprogram under 
Arktisk Råd.

Miljøgifter fra pol til pol
Vi har i denne artikkelen fokusert på 
nordområdene, eller Arktis, der ho-
vedparten av vårt arbeid i polare strøk 
foregår. Nordområdene er viktige, ikke 
bare på grunn av fiske, men også siden 
hovedparten av langtransportert foruren-
sing brukt på den nordlige halvkule har 
sine endepunkt her. 

Tilsvarende er også Sørishavet aktuelt, 
både siden det er vist at miljøgifter som er 
i bruk på den sydlige halvkule ender her, 
men også grunnet økt fiskeaktivitet av 
krill i dette havet. Med bakgrunn i arbeid 
utført i Arktis har vi derfor gjennomført 
et tilsvarende prosjekt i Antarktis, for 
sammenlikning av prosesser i disse polare 
strøkene.  

Fakta: For mer informasjon om pågående 
forskning og prosjekter vedrørende miljø-
gifter og klimaendringer:
http://copol.net
http://feltdagbok.copol.net

Sjøfugl transporterer miljøgifter fra hav til land og ferskvann via guano (fugleskitt).Røya i Ellasjøen på Bjørnøya inneholder høye 
konsentrasjoner av organiske miljøgifter.

Prøvetaking av plankton i Kongsfjorden på Svalbard (Alle foto: Guttorm N. Christensen, Akvaplan-niva).

Næringspyramide med økende konsentrasjon av miljøgifter.  
(Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt)
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Det finnes visstnok et ordtak som sier at det er bedre å gi en sulten mann en fiskestang enn en 
fisk, for da kan han fange mat resten av livet. NIVAs erfaringer etter 30 års arbeid i mer enn 70 
utviklingsland og land med overgangsøkonomi viser at forskningsbaserte bistandsprosjekter  
og kompetanseutvikling – hjelp til selvhjelp – er enda bedre enn fiskestenger.

Av Harsha  
Ratnaweera,
Prosjekt- og 
innovasjons-
direktør NIVA

NIVA er et ledende nasjonalt og tverrfag-
lig kompetansemiljø innen vannfaglige 
problemstillinger – og ser det som en 
viktig oppgave å bidra effektivt til reali-
seringen av norske politiske forpliktelser 
og bistandsmål. NIVAs internasjonale 
innsats er ofte initiert som respons på 
henvendelser fra myndigheter eller etter 
henvendelser fra kolleger i utviklingsland. 
Vår ambisjon er at vi gjennom prosjek-
tene skal overføre og bygge opp kompe-
tanse i utviklingslandene, slik at landene 
selv blir i stand til å løse oppgavene.

NIVA som nasjonalt institutt har 
lenge sett behovet for å delta i iverkset-
tingen av norske myndigheters priori-
teringer innenfor miljørettet bistand. I 
tillegg har norske myndigheter vært den 
viktigste finansieringskilden for NIVAs 
prosjekter, og våre geografiske prioriterin-
ger har derfor fulgt norske myndigheters 
prioriteringer. På slutten av 1970-årene 
og utover på 80-tallet var prosjekter i 
Afrika prioritert, men tidlig på 90-tallet 
ble fokuset flyttet til Øst-Europa og land 
innen den tidligere Sovjetunionen. Flere 
av prosjektene handlet om modernisering 
for å bidra til rask oppbygging av vestlig 

kunnskap i de lokale forskermiljøene. Te-
maer var både institusjonsoppbygging og 
kunnskapsoverføring med hensyn til bedre 
vannressursforvaltning, samt økonomisk 
og effektiv rensing av vann og avløp.

Mot slutten av 90-tallet ble Kina og 
andre asiatiske land prioritert, bl.a. med 
store prosjekter innen viktige miljø- og 
vannfaglige spørsmål. Etter Balkan-
krigene ble det satt i gang betydelige 
gjenoppbyggingsaktiviteter i mange av 
landene i Sørøst-Europa. Fokuset i våre 
prosjekter i disse landene har vært rettet 
mot tilpasning av de lokale vannmil-
jølovene til EUs forskrifter, samt lokal 
kompetanseoppbygging. 

Kina gjennomgår store  
endringer 
Kina er det landet hvor NIVA har hatt 
det største og mest langsiktige engasje-
mentet. Etter 1995 har NIVA hatt pro-
sjekter i flere provinser. Vi har underveis 
bygd et unikt nettverk basert på faglig og 
mellommenneskelig tillit mellom NIVA 
som organisasjon og mange av våre med-
arbeidere og kinesiske myndigheter, fag-
lige organisasjoner og fagpersoner.

De viktigste satsingsområdene har 
vært miljøinformasjonssystemer; kartleg-
ging av sur nedbør, kvikksølv og andre 
toksiske utslipp; restaurering av innsjøer 
og elver, miljøteknologi og rensetekno-
logi; samt moderne miljøforvaltning.

NIVA har bidratt til at Kina har 
åpnet for kartlegging av miljø- og hel-

seskadelig forurensning. Dette har vært 
mulig ved at man har fått etablert tillit 
hos de lokale miljømyndigheter i by- og 
provinsadministrasjoner, samt at partnere 
på alle nivåer i beslutningsprosessen er 
aktivt involvert i prosjektene.

Flere NIVA-medarbeidere har fått 
anerkjennelse for sitt faglige engasjement 
bl.a. ved at de er blitt utnevnt til gjeste-
professorer ved kinesiske universiteter og 
æresborgere i provinser. NIVA har mange 
positive erfaringer fra denne satsingen, 
og vi er tilfreds ved å ha bidratt med 
rådgivning til både kinesiske og norske 
myndigheter innen viktige områder re-
latert til vann og miljø.

Balkan: Fra rivalisering  
til tillitsbygging
Etter Balkan-krigene har norsk bistand 
blitt særlig fokusert på gjenoppbyg-
gingsaktiviteter i de nye landene som 
ble dannet etter at Jugoslavia ble opp-
delt. Vår innsats i disse landene begynte 
med deltagelse i FNs delegasjoner for 
identifisering av behov for gjenoppbyg-
gingsaktiviteter. Flere store prosjekter ble 
initiert med kunnskapsoverføring innen 
vannressursforvaltning/miljørestaurering, 
institusjonell oppbygging med moderne 
analysefasiliteter, samt rådgivingsstøtte 
til miljømyndighetene for tilpasning av 
lokale systemer til EUs vanndirektiv. 
Selv om prosjektene hadde et vannfaglig 
hovedformål, møtte man ofte diplo-
matiske utfordringer i å gjenskape tillit 

mellom myndigheter og organisasjoner 
fra land med ulike politiske prioriterin-
ger, for å kunne arbeide sammen mot et 
omforent felles mål.

Et av de største prosjektene på Bal-
kan, som ble ledet av Akvaplan-niva med 
NIVA som samarbeidspartner, er et ek-
sempel på dette. Landene som nettopp 
hadde vært i krig mot hverandre, valgte 
å arbeide sammen for å gjenetablere en 
felles fiskeriforvaltning i de deler av el-
vene Donau og Sava som følger grensene 
mellom Kroatia, Bosnia-Hercegovina og 
Serbia. NIVA-gruppen bidro til å etablere 
kommunikasjons- og informasjonskana-
ler mellom fagmiljøer og myndigheter 
med ansvar for fiskeriforvaltning i de 
respektive landene.

Latin-Amerika: Olje, gass  
og akvakultur
NIVA har hatt relativt liten bistandsak-
tivitet i Latin-Amerika. Den største og 
viktigste satsingen er industrifinansierte 
miljørådgivningsprosjekter til olje- og 
gassvirksomheten i Venezuela, hvor vi 
benytter den kompetansen som er bygd 
opp fra norsk olje- og gassindustri. I 
mer enn 15 år har NIVA gjennomført 
mange prosjekter for det nasjonale olje-
selskapet (PDVSA) og for norske virk-
somheter med engasjementer i landet. 
NIVA er anerkjent for faglig og kon-
struktiv innsats, og det venezuelanske 
nasjonale oljeselskapet vil nå utnevne 
NIVA som en av hovedrådgiverne innen 
miljøområdet. 

Chile har utviklet en stor laksefisk-
produksjon i løpet av kort tid, men 
industrien sliter med dårlig produk-
sjonseffektivitet og en rekke store mil-
jøutfordringer. NIVA har i løpet av kort 
tid bidratt til reduksjon av dødelighet av 
smolt i flere anlegg. Spesialisert kunn-
skap innen vann- og analytisk kjemi, 
samt erfaringer med miljøproblemer 
i akvakultur, har vært nøkkelen til vår 
virksomhet i Chile.

NIVAs innsats er høyt verdsatt av 
både norske og chilenske bedrifter. NIVA 
har etablert et godt forskningssamar-
beid med Chile, bla. gjennom en avtale 
med et senter for økosystemstudier ved 
Ponticia Universidad Catolica de Chile. 
NIVA Chile SA ble etablert i april 2008 

Forskningsbaserte bistandsprosjekter  
er «hjelp til selvhjelp»

Mot slutten av 1990-tallet ble Kina og andre asiatiske land prioritert, bl.a. med store prosjekter innen viktige miljø- og vannfaglige 
spørsmål. Bildet er fra prøvetaking i innsjøen Wuliangsuhai nord i Kina. (Foto: Bjørn Faafeng)
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med kontor i Puerto Varas, like nord for 
«laksehovedstaden» Puerto Montt, for 
å styrke den chilenske satsingen ytter-
ligere. I tråd med Norges nysatsing i 
Latin-Amerika, satser NIVA på å bidra 
konstruktivt til forsknings- og næringsliv 
i årene fremover. 

Afrika: Vannforsyning  
og analyseteknikk
NIVA har vært involvert i prosjekter på 
det afrikanske kontinentet i mer enn 30 
år. Behovet for bistand er fortsatt stort. 
Fra å bidra med begrenset innsats i store 
bistandsprosjekter som underleverandør 
til norske konsulentfirmaer i de første åre-
ne, har NIVA nå endret innsatsen til en 
mer målrettet bistand mot lokale partnere 
innen våre spesialområder. Eksempler på 
dette er oppbygging av kompetanse innen 
forskning på blågrønnalger som påvirker 
vannforsyningen til millioner mennesker 
rundt Victoriasjøen, oppbygging av det 
sentrale vannkvalitetslaboratoriet i Ghana 
og bruk av passive vannprøvetakere – og 
analyser i Sør-Afrika.

Dette er typiske eksempler hvor er-
faring og kunnskap fra Norge kommer 
til nytte i Afrika. Et annet eksempel er 
anvendelse av grunnvann fra uvanlig 

store dyp som en innovativ løsning for 
vannforsyningen i Tanzania. NIVAs inn-
sats har gitt synlige resultater. 

Lokal kompetanseoppbygging
De fleste NIVA-prosjekter i bistands-
land har karakter som demonstrasjons-
prosjekter og tjener dermed som ek-
sempel på at problemene kan løses. Vår 
ambisjon er at vi gjennom prosjektene 
skal overføre og bygge opp kompetanse 
i utviklingslandene, slik at landene selv 
blir i stand til å løse oppgavene. Dermed 
blir behovet for NIVAs kompetanse et-
ter hvert mindre eller overflødig. NIVA 
har derfor satset sterkt for å etablere 
mekanismer og modeller som sikrer 
bærekraftighet og en bred spredning av 
løsningskonsepter og resultater. 

Fra utviklingshjelp til nærings-
finansiert innsats
De fleste av våre prosjekter i utviklings-
land er hittil blitt finansiert av industri-
land eller utviklingsbankene. I tillegg 
til norske bistandsmidler, har både den 
svenske og danske stat i betydelig grad 
finansiert våre prosjekter. Verdensbanken, 
Asiabanken og FN er også eksempler på 
oppdragsgivere og finansieringskilder.

NIVA ønsker å bidra til større invol-
vering av lokalt næringsliv i finansiering 
av aktiviteter, også som et ledd i sikringen 
av bedre bærekraftighet. Vi har lykkes 
med dette i flere land, slik som Vene-
zuela, Chile, Sør-Afrika og Kina, og vi 
ønsker i vårt videre arbeid å bidra til økt 
fokusering på bærekraftig utvikling.

Vi er derfor svært positive til at norsk 
næringsliv involveres i bistandsprosjek-
ter. NIVA bistår norske aktører med å 
komme i bedre inngrep med lokale myn-
digheter og bidrar med kostnadseffekti-
visering av deres innsats i utviklingsland 
og i land med overgangsøkonomi. 

Vi opplever en endring i våre akti-
viteter i utviklingsland -- fra ren utvi-
klingshjelp med kompetanseoppbygging 
i sør, til forsknings- og utviklingsrettet 
kompetanseutveksling i begge retnin-
ger. Dette skjer samtidig med at lokalt 
næringsliv involveres i våre aktiviteter. 
Begge trendene er med på å bygge opp 
mer bærekraftig samarbeid og utvikling, 
og vi er stolte av kunne være en viktig 
partner i denne endringsprosessen. 

På Balkan har NIVA blant annet vært involvert i flere store 
prosjekter med kunnskapsoverføring innen vannressurs-
forvaltning/miljørestaurering. (Foto: NIVA )

I Afrika bidrar NIVA blant annet til oppbygging av kompe-
tanse innen forskning på blågrønnalger, som påvirker vann-
forsyningen til millioner mennesker rundt Victoriasjøen.  
(Foto: Shutterstock)
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Kina – en raskt voksende forskningsnasjon

Det norsk-kinesiske forskningssamarbeidet knyttet til vann og miljø har gjennomgått store 
endringer siden NIVA etablerte sitt første prosjekt i Kina for 13 år siden. Vi ser en gradvis 
endring fra bistandsfinansierte prosjekter til et mer likeverdig forskningssamarbeid. Den  
raske utviklingen i Kina gjør samtidig at kinesiske forskere blir stadig mer attraktive partnere.

Av forsker 
 Thorjørn 
 Larssen,
NiVAs seksjon 
for miljøgifter  
og forsuring1

NIVA har hatt prosjekter knyttet til 
vann og miljø i Kina siden 1995 og vi 
er nå mer aktive i landet enn noen gang. 
I jubileumsåret har vi tre store, norsk-
finansierte miljøprosjekter, et svenskfi-
nansiert innovasjonsprosjekt, og flere 
nye prosjekter under utvikling. Vi har 
også etablert tett samarbeid med ledende 
kinesiske miljøforskningsinstitusjoner og 
samarbeider godt med kinesisk miljø-
forvaltning både nasjonalt og lokalt. En 
målrettet styrking både av oppdragspor-
teføljen og forskningssamarbeidet gjør at 
NIVA er en viktig norsk partner innen 
miljøsamarbeid med Kina. 

Begynnelsen
NIVAs første prosjekter i Kina kom 
i gang i forbindelse med daværende 
statsminister Gro Harlem Brundtlands 
statsbesøk i Kina i 1995, da den første 
avtalen mellom Kina og Norge om mil-
jørelatert samarbeid ble inngått. Vi ble 
som et resultat av dette involvert i fire 

prosjekter ulike steder i Kina. To av disse 
var knyttet til miljøovervåking, særlig 
tilrettelegging for bedre lagring og bruk 
av data om vannkvalitet og forurensning. 
Det norskutviklede miljøinformasjons-
systemet ENSIS ble introdusert hos 
miljømyndighetene i byen Yantai på 
østkysten og i provinsen Heilongjiang i 
nordøst. Systemet er fortsatt i bruk i det 
daglige arbeidet hos de lokale miljømyn-
dighetene. ENSIS ble senere også etablert 
som databasesystem hos den nasjonale 
miljøovervåkingsenheten i Beijing. 

Det tredje prosjektet var et demon-
strasjonsprosjekt for integrert forvaltning 
av kommunalt og industrielt avløpsvann, 
lokalisert i byen Jiaxing nord for Shang-
hai. Mange kinesiske byer står foran 
store utfordringer for å håndtere sitt 
avløpsvann tilfredsstillende. Utdaterte 
renseanlegg eller ingen rensing i det hele 
tatt, kombinert med dårlige avløpsnett, 
gjør at mange kinesiske byer har mye 
ugjort på dette området. Utfordringen 
ligger både i å velge egnet teknologi og 
styrke kunnskapsgrunnlag og prosedyrer. 
Kontaktene som ble etablert i Jiaxing på 
1990-tallet er fortsatt gode, og vi har tatt 
disse med oss i et av dagens prosjekter, i 
byen Xining i nordvest-Kina. 

Det siste av «de fire første prosjektene» 
var knyttet til å bedre vannkvaliteten i elva 
Suzhou Creek i Shanghai, som var svært 
forurenset fra urenset avløpsvann fra byen 
og nedbørfeltet forøvrig. Prosjektet bidro 
med en plan for miljørestaurering.

Bistand til fattige provinser
I neste epoke av NIVAs historie i Kina 
ble geografisk fokus flyttet vestover 
og innover i landet, i tråd med norske 
prioriteringer om i større grad å støtte 
en bærekraftig utvikling i de fattigere 
områdene i innlands-Kina.

I 1998 startet et prosjekt med svensk 
og norsk finansiering om restaurering av 
innsjøen Wuliangsuhai i Nord-Kina. Wu-
liangsuhai er den åttende største innsjøen 
i Kina og den største i de tørre områdene 
i nordvest. Selv om hele innsjøen dekker 
et areal på 300 kvadratkilometer er bare 
litt over halvparten i dag åpent vannareal, 
fordi store deler av innsjøen er dekket 
med tette bestander med siv. Massiv 
forurensning fra kommunalt avløp, in-
dustri og landbruk bidrar til gjengroing, 
forsalting og uttørking av denne grunne 
innsjøen. Hovedproduktet fra prosjektet 
var en plan for forvaltning av innsjøen og 
dens nedbørfelt på en bærekraftig måte.

I 1999 startet det største prosjek-
tet Norge har finansiert i Kina, med 
NIVA som norsk koordinator. Tema for 
dette prosjektet, som fikk kallenavnet IM-
PACTS, var sur nedbør, basert på Norges 
lange og brede erfaring på dette området. 
Her var hele sju norske institusjoner 
involvert (NIVA, NILU, UiO, UMB, 
NIJOS, Skogforsk, NUPI), sammen med 
10 kinesiske partnere. Prosjektet etablerte 
overvåkingsstasjoner fem ulike steder i sør- 
og sørvest-Kina for effekter av sur nedbør 
på jord, vann, skog og vegetasjon, samt for 

luftkvalitet og nedbør. Data samlet inn og 
forskning knyttet til prosjektet har blant 
annet resultert i to norske og flere kinesiske 
doktorgrader og 15 artikler i internasjonale 
vitenskapelige tidsskrift. 

Samarbeid med ledende 
 forskningsmiljøer
Samarbeidet etablert i IMPACTS dannet 
også grunnlaget for et NORAD-finansiert 
forskningssamarbeid mellom NIVA, CI-
CERO og Kinas ledende universitet Tsing-
hua University. Dette dannet igjen grunn-
laget for det svært gode samarbeidet vi har 
mellom NIVA og Tsinghua University i 
dag. Vi signerte en samarbeidsavtale med 
Department of Environmental Science 
and Engineering ved Tsinghua University 
i 2006, med daværende miljøvernminister 
Helen Bjørnøy til stede. I dag har vi samar-
beid innen en rekke felt, inkludert kvikk-
sølvforurensning, organiske miljø gifter, 

rensing av avløpsvann, slambehandling 
og effekter av sur nedbør.

Våre forskerkolleger ved Tsinghua 
University er dyktige, også i internasjo-
nal målestokk. Samarbeidet gir derfor 
kunnskapsoverføring begge veier, ikke 
bare kompetansebygging i Kina, som i 
mye større grad var tilfellet i begynnelsen 
av Kina-samarbeidet. Som et ledd i dette 
hadde en av våre forskere et gjesteprofes-
sorat med to års opphold ved Tsinghua 
University. Vi satser framover på mer 
forskningssamarbeid, utveksling av for-
skere og Ph.D. studenter mellom NIVA 
og Tsinghua University, og vil fra 2008 
i samarbeid arrangere et årlig kinesisk-
norsk symposium om vann og miljø. 

Vannforvaltning, miljøgifter  
og innovasjon
I dag har NIVA tre store norskfinansi-
erte prosjekter i Kina, pluss et mindre, 

svenskfinansiert innovasjonsprosjekt. De 
norskfinansierte prosjektene dreier seg 
om sentrale og viktige miljøproblemer 
i Kina, som også har betydelige interna-
sjonale dimensjoner: kvikksølv, organiske 
miljøgifter og integrert vannressursfor-
valtning. 

I kvikksølvprosjektet tar vi utgangs-
punkt i Kinas store utslipp av kvikksølv, 
både til luft og direkte til vann. Utslippene 
til vann gir stedvis store effekter lokalt, 
mens utslippene til luft kan spres over 
hele den nordlige halvkule før det avset-
tes. I samarbeid med kinesiske forskere og 
lokale myndigheter i Guizhou-provinsen 
kartlegger vi konsentrasjoner av kvikksølv i 

1 Thorjørn Larssen er også professor II ved Univer-
sitetet i Oslo og var gjesteprofessor ved Tsinghua 
University i Beijing 2006-2007.

Massiv forurensning fra kommunalt avløp, 
industri og landbruk har bidratt til gjen-
groing, forsalting og uttørking av Kinas 
åttende største innsjø Wuliangsuhai. Et 
NIVA-prosjekt har vist hvordan innsjøen  
og nedbørfeltet kan forvaltes på en bære-
kraftig måte. (Foto: Bjørn Faafeng, NIVA)
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Klimaet er i endring, og samfunnet står overfor store utfordringer når vi skal tilpasse oss endringene. 
Men før en kan sette i verk konkrete og fornuftige tiltak, er det stort behov for å vurdere sannsynlige 
konsekvenser av klimaendring på natur og samfunn. Det er nødvendig med effektforskning for å 
belyse komplekse sammenhenger, selvforsterkende prosesser og terskeleffekter.

Av forsknings-
leder Øyvind 
Kaste, NIVAs 
seksjon for 
klima- og miljø-
modellering

Ifølge den fjerde rapporten fra FNs 
Klimapanel (IPCC) utgitt i 2007 er det 
sannsynlig at mesteparten av endringene 
er menneskeskapte. Store, koordinerte 
forskningsprosjekter som RegClim, ledet 
av Meteorologisk Institutt, og oppfølgeren 
NorClim, som ledes av Bjerknes-senteret i 
Bergen, har bidratt til å utvikle stadig mer 
detaljerte scenarier for fremtidig klimaut-
vikling ved en global oppvarming. Alt 
tyder på at samfunnet står overfor store 
utfordringer med hensyn til tilpasningstil-
tak. Men før en kan sette i verk konkrete 
tiltak, er det stort behov for å vurdere 
sannsynlige konsekvenser av klimaendrin-
ger på natur og samfunn. I mange tilfeller 
kan det være snakk om komplekse sam-
menhenger, selvforsterkende prosesser og i 
noen tilfeller terskeleffekter som fører til at 
hele systemer endrer karakter eller bryter 
sammen. Det er nettopp innenfor denne 
problematikken at effektforskningen har 
en nøkkelrolle. 

NIVA – et tyngdepunkt  
i forskningen
NIVA har med sitt brede fagmiljø en 
betydelig samlet kunnskap om sammen-

henger mellom klimavariasjon og effekter 
på fysiske, kjemiske og biologiske forhold 
i ferskvann og marine områder. Forsknin-
gen på klimaeffekter i NIVA kan grovt 
sett deles i tre hovedaktiviteter:

•  Overvåking av responser på dagens 
klimavariasjon

•  Storskala-eksperimenter for å teste 
hypoteser om klimaeffekter

•  Bruk av matematiske modeller for  
å simulere framtidige klimaeffekter

Den første aktiviteten innebærer langsiktig 
overvåking av fysiske, kjemiske og biolo-
giske forhold, men også kortvarige studier 
med mer spesifikke mål. Eksempler på 
førstnevnte er de landsomfattende over-
våkingsprogrammene som NIVA leder på 
oppdrag for Statens forurensningstilsyn 
SFT (mer info på www.niva.no).

En viktig oppdagelse i forbindelse 
med de marine overvåkingsprogram-
mene er bortfallet av sukkertareskogen 
langs store deler av sørlandskysten og 
deler av Vestlandet, og hvor endret kli-
ma trolig er en av hovedforklaringene. 
I tillegg til dette jobbes det aktivt med 
ulike former for overvåkingsteknologi, 
eksempelvis bruk av automatiske sen-
sorer med on-line overføring fra faste 
stasjoner eller rutegående ferjer, satel-
littdata, passive prøvetakere og nye mo-
lekylærbiologiske metoder for påvisning 
av helseskadelige mikrober inkludert 
sporing av forurensningskilder.

Et unikt eksperiment
NIVA var tidlig ute med bruk av stor-
skalaeksperimenter som verktøy i klima-
effekt-forskningen. CLIMEX-prosjektet 
(1994-2000) var, og er fortsatt i dag, 
unikt ved at et 1000 m2 stort nedbørfelt 
på Risdalsheia ved Grimstad ble overbygd 
med gjennomsiktige tak og vegger. Etter 
tre kontroll-år ble temperaturen inne i 
drivhuset økt med 3,5 grader på årsbasis, 
og konsentrasjonen av CO2 i lufta ble økt 
til om lag det dobbelte. Begge faktorer 
var i tråd med gjeldende scenarier for 
de neste 50-100 år. Siden det har NIVA 
gjennomført flere storskala-eksperimenter 
både knyttet til ferskvann (bl.a. effekter 
av økt vind, mer nedbør og mindre snø) 
og marint miljø (effekter av klimaendring 
på tang/tare og bunndyr). 

Lange dataserier fra overvåkingspro-
grammene, samt resultater fra eksperi-
mentelle forsøk med manipulering av én 
eller flere klimavariable, danner et viktig 
grunnlag for å forstå hvordan naturen 
reagerer på klimavariasjon. Dette er imid-
lertid ikke nok til å kunne forutsi hvor-
dan framtidige klimaendringer vil kunne 
påvirke miljøkvaliteten i større systemer 
som f.eks. et vassdrag eller en fjord. Da 
er det behov for matematiske modeller, 
som på en komprimert og forenklet måte 
simulerer hvordan et økosystem fungerer, 
og som kan kjøres 50-100 år fram i tid på 
basis av scenarier for sannsynlig klimaut-
vikling. Modeller brukes i dag aktivt på 
NIVA innenfor mange fagdisipliner som 

Forskning på klimaeffekter er en  
forutsetning for riktige tilpasningstiltak
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miljøet lokalt og vurderer mulige tiltak for 
å redusere både lokale problemer og utslipp 
som kan spres internasjonalt. Prosjektet er 
det første internasjonale samarbeidspro-
sjektet knyttet til kvikksølvforurensning 
som kinesiske myndigheter deltar i. 

Kina har kommet betydelig lenger 
med internasjonalt samarbeid om reduk-
sjon av utslipp av organiske miljøgifter 
enn med kvikksølv. Blant annet har 
Kina signert Stockholmskonvensjonen, 
en internasjonal avtale for å redusere 
og fase ut en rekke organiske miljøgif-
ter, og vier problemstillingen betyde-
lig oppmerksomhet. Det er imidlertid 
stort behov for kapasitetsbygging og 
internasjonal ekspertise. NIVA leder et 
prosjekt i megabyen Chongqing (som 
har over 30 mill innbyggere og et areal 
som Østerrike) på organiske miljøgifter, 
hvor målet er å kartlegge omfanget av 
miljøgiftutslipp og -effekter, og å lage en 
lokal handlingsplan for gjennomføring 
av Stockholmskonvensjonen. 

Innen vannressursforvaltning le-
der vi et kapasitetsbyggingsprosjekt 
i byen Xining (2 mill innbyggere) i 
nordvest-Kina for blant annet å be-
dre lokale myndigheters behandling 
av miljøinformasjon, og forbedring 
av kloakkrensing, slambehandling og 
drikkevannsystemet. Byen ligger ved en 
sideelv til Huang-elva (Yellow River) og 
er den første store forurensningskilden 
til denne viktige elva. 

Innovasjonsprosjektet vi er i gang 
med er knyttet til optimal kontroll av 
kjemikaliedosering i renseanlegg. Dette 
er et felt hvor vår kompetanse på kjemisk 
felling er svært aktuelt i Kina, blant an-
net på grunn av skjerpede utslippskrav 
for kinesiske renseanlegg. Vårt konsept 
for optimalisering av kjemikaliedosering 
kan bidra til at disse kravene kan møtes 
for en lavest mulig drifts- og investe-
ringskostnad. Vi ser også flere nye mu-
ligheter for innovasjonsprosjekter innen 
andre områder.

NIVA: 
En ledende norsk aktør 
NIVAs engasjement i Kina er større enn 
noen gang, og med Kina som en nasjon 
med økende innflytelse i verden, også 
på det internasjonale miljøområdet, vil 
samarbeid med Kina få stadig større be-
tydning. I tillegg er Kina raskt voksende 
som forskningsnasjon, og flere kinesiske 
forskere blir viktige også internasjonalt. 
Som et ledd i å styrke forskningssamar-
beidet på miljøfeltet mellom Norge og 
Kina deltar NIVA aktivt i et nyetablert 
kinesisk-norsk miljøforskningssenter 
(SINCIERE – Sino-Norwegian Centre 
for Interdisciplinary Environmental Re-
search) sammen med Universitetet i Oslo 
og de andre CIENS-instituttene. Her er 
ambisjonen å etablere et bredt, tverrfag-
lig samarbeid om forskning på viktige 
miljøproblemer. NIVA har initiert et 
årlig forskersymposium om vannrelatert 
miljøforskning i to landene fra 2008. 

Vi ser en gradvis endring fra bistandsfi-
nansierte kapasitetsoppbyggingsprosjekter 
til et mer likeverdig forskningssamarbeid 
og næringslivsfokuserte prosjekter i årene 
som kommer. Den raske utviklingen i 
Kina, også innen miljøforskning, gjør at 
kinesiske forskere blir stadig mer attraktive 
partnere internasjonalt. Vår allerede lange 
historie med miljøsamarbeid i Kina gjør at 
vi har et godt grunnlag for videre styrking 
av forskningssamarbeidet. 

Den norske regjeringen lanserte sin 
Kina-strategi høsten 2007. Denne inne-
bærer fortsatt satsing på miljørettet sam-
arbeid med Kina. I tillegg til videreføring 
av samarbeid knyttet til kapasitetsbyg-
ging på viktige miljøområder, er norsk 
miljøteknologi et satsningsområde. Her 
vil NIVA kunne bidra med innovative 
ideer og kunnskapsbaserte løsninger.   

Kina har mange primitive smelteovner  
for produksjon av kvikksølv, som slippes 
ut både til luft og direkte til vann. NIVA  
og kinesiske samarbeidspartnere kart-
legger konsentrasjoner av kvikksølv i 
miljøet lokalt og vurderer mulige tiltak.  
(Foto: Thorbjørn Larsen, NIVA) 

NIVAs første prosjekter i Kina kom i gang 
etter Gro Harlem Brundtlands statsbesøk i 
Kina i 1995. (Foto: Gunnar Kagge, Scanpix)
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f.eks. hydrologi, hydrofysikk, vannkjemi, 
vannbiologi og populasjonsdynamikk, og 
kan danne  viktig grunnlag for tiltakspla-
ner og forvaltningsplaner både marint og 
i ferskvann. 

Eksempler på utfordringer
NIVA har lang erfaring med planleg-
ging og design av tiltak for å møte ulike 
utfordringer på vannsektoren. Dette 
innebefatter også ulike former for ri-
sikovurdering, konsekvensanalyser og 
tiltaksanalyser. Denne erfaringen dan-
ner et viktig grunnlag for å kunne foreslå 
effektive tiltak i forbindelse med tilpas-
ning til fremtidige klimaendringer, både 
i innland og utland. Noen eksempler på 
utfordringer som må møtes:
•  Kraftig nedbør vasker ut sykdomsfrem-

kallende mikroorganismer, partikler og 
humusstoffer til drikkevannskildene. 
Dette blir igjen en utfordring for vann-

verkene og tilsier økt behov for vann-
rensing og overvåking av kvaliteten.

•  Økt avrenning av nitrogen- og humus-
stoffer med elvene kan føre til over-
gjødsling og nedslamming i fjorder og 
kystfarvann

•  Oppblomstring av giftige alger som 
følge av høyere temperatur og økt næ-
ringsstoffavrenning 

•  Forurensning av bynære sjøområder og 
badeplasser ved ekstremnedbør. I eldre 
avløpssystemer går ofte overflatevannet 
og kloakken i de samme rørene, og ved 
ekstremnedbør vil systemene lett over-
belastes slik at en blanding av kloakk og 
regnvann renner urenset ut i nærmeste 
vassdrag eller fjord

•  Introduksjon av nye arter som følge 
av varmere klima. Eksempelvis jobber 
NIVA for tiden med utvikling av en 
risikomodell for spredning av havabbor 
langs norskekysten. 

•  Økende havforsuring på grunn av økt 
CO2-innhold i atmosfæren. NIVA er 
med i et europeisk forskernettverk som 
jobber med fangst og lagring av CO2 i 
geologiske formasjoner på havbunnen, 
som et tiltak for å redusere menneske-
skapte CO2-utslipp.

Tverrfaglig samarbeid viktig
Selv om NIVA har et tungt fagmiljø 
innenfor klimaeffekter på vann, er det 
viktig å understreke at klimaeffekt-
forskning i stor grad krever samarbeid 
på tvers av fag- og instituttgrenser. En 
nødvendig forutsetning for å kunne drive 
forskning på klimaeffekter, er at vi har 
tilgang til de nyeste og beste modellbe-
regningene (scenariene) for sannsynlig 
klimautvikling de nærmeste tiårene, 
og kanskje også langt som 100 år inn 
i framtida. Da trengs samarbeid med 
meteorologer, luftforskere og havforskere 
som – på basis av prognoser for fremti-
dige utslipp av klimagasser (bl.a. CO2 og 
metan) og sin kjennskap til klimasyste-
met – kan utarbeide stadig mer detaljerte 
framskrivninger av klimaforholdene. For 
landet vårt er dette gjort i forbindelse 
store prosjekter som RegClim og det ny-
lig oppstartede NorClim – begge støttet 
av Norges forskningsråd.

Innenfor Norges forskningsråds store 
klimaprogram NORKLIMA er det lagt 
stor vekt på å få fram store, tverrfag-
lige prosjekter. Dette gjelder ikke minst 
innenfor effektdelen av programmet. 

For å kunne dekke hele effektkjeden fra 
klimapåvirkning via fysiske, kjemiske og 
biologiske effekter til større samfunns-
messige konsekvenser, er det behov for 
samarbeid mellom meteorologer, hy-
drologer, oseanografer, vannkjemikere, 
biologer, så vel som naturforvaltere, 
samfunnsvitere og økonomer. Fra og 
med høsten 2006 ble det tilrettelagt for 
nettopp denne typen samarbeid gjennom 
opprettelsen av CIENS, hvor NIVA er 
blitt del av et strategisk forskningssamar-
beid mellom sentrale forskningsinstitut-
ter og Universitetet i Oslo.

Må være forberedt på klima-
overraskelser
Noen klimaeffekter kan være relativt 
enkle å forutse, men vi må trolig også 
forberede oss på en del ubehagelige over-
raskelser. Naturen er i utgangspunktet 
et balansert system som har relativt stor 
bufferevne mot miljøendringer. Ved store 
endringer i ytre påvirkning, enten i form 
av ekstreme hendelser eller en vedvarende 
endring i middeltilstanden, kan imidler-
tid balansen forrykkes midlertidig eller 
permanent. Dette kan skje gjennom 
samvirkning mellom flere faktorer, selv-
forsterkende prosesser, eller at systemene 
passerer en kritisk terskel, hvor det ikke 
er mulig å snu utviklingen i etterkant.

Et eksempel på de to førstnevnte fak-
torene kan være at kombinasjonen økt 
temperatur og økt nedbør til sammen 
gir økt frigivelse og transport av nærings-

stoffer til vassdrag og marine områder, 
slik at algene i innsjøer og fjorder blir 
dobbelt stimulert av både økt nærings-
stofftransport og økt vanntemperatur. 
Et eksempel på mulige ikke-reversible 
økosystemendringer kan være bortfall 
av nøkkelarter eller introduksjon av 
fremmede arter som endrer økosyste-
mene våre, truer kommersielt viktige 
naturressurser, eller skaper helsemessige 
problemer. I noen tilfeller kan endrin-
gene føre til introduksjon av kommersielt 
interessante arter (f.eks. havabbor), men 
som samtidig representerer en usikkerhet 
i forhold til bestående økosystemer. 

Behov for et betydelig løft
For å kunne gjennomføre samfunnsøko-
nomisk forsvarlige tilpasningstiltak mot 
klimaendringer trengs det et solid beslut-
ningsgrunnlag basert på en fornuftig og 
realistisk risikovurdering. Det er ikke 
tilstrekkelig å basere disse beslutningene 
på klimascenarier alene. En må også få 
en oversikt over sannsynlige effekter på 
miljø og samfunn, tidsaspektet for en 
gitt utvikling, samt ekspertvurderinger 
av hvilke tiltak som vil være mest egnet 
for å motvirke eller avbøte ulike trussel-
faktorer. På mange områder trengs det 
fortsatt betydelig forskningsinnsats før 
en kan få fram god nok dokumentasjon 
på dette.

I tillegg bør det være et konstant fokus 
på å bruke forskningsresultatene til å skape 
anvendelige forvaltningsverktøy til bruk i 

beslutningsprosesser rundt aktuelle tilpas-
ningstiltak. Med bakgrunn i dette er det 
derfor behov for et betydelig løft for klima-
effekt-forskningen i de nærmeste årene, 
både gjennom Forskningsrådets budsjetter, 
men også etter hvert via miljøforvaltningen 
og det private næringsliv. 

Når klimaet er i endring, blir det viktig  
å tilpasse seg til klimaendringene. Noen 
klimaeffekter kan være relativt enkle å 
forutse, men vi må også forberede oss  
på en del ubehagelige overraskelser.  
(Foto: Stock)

CLIMEX-prosjektet (1994-2000) var unikt 
ved at et 1000 m2 stort nedbørfelt på Ris-
dalsheia ved Grimstad ble overbygd med 
gjennomsiktige tak og vegger. (Foto: NIVA)

Den frodige sukkertareskogen er en viktig 
del av naturmiljøet langs sørlandskysten. 
Nå er mye av sukkertaren blitt borte, og 
klimaendringer er trolig en av hovedfor-
klaringene. (Foto: NIVA)
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EU-forskning – krevende og givende

Når NIVA deltar i EUs mange store forskningsprosjekter og utredninger, tar vi samtidig del i 
en kompetansevekst som er minst ti ganger så stor som vår egen forskningsinnsats. Det er 
krevende å søke om midler fra EU, men det innledende arbeidet mer enn kompenseres ved den 
store kompetanseveksten og nettverkssamarbeidet vi får ta del i. 

Av  Merete 
Ulstein, 
 forskningssjef 
NIVA

Det er ingen tvil om at Norge – og nor-
ske forskningsinstitusjoner – har hatt stor 
nytte av deltakelsen i EUs forskningssam-
arbeid, og at det er riktig både å fortsette 
og utvide dette samarbeidet i fremtiden. 
NIVAs erfaringer fra EU-forskningen så 
langt viser nemlig at vi deltar i en samlet 
kompetansevekst som er om lag ti ganger 
så stor som NIVAs egen innsats. Vurderin-
gen blir enda mer positiv hvis vi tar med i 
betraktningen at EU finansierer en vesent-
lig del av NIVAs innsats i prosjektene.

Norges forskningsråd har også støttet 
EU-prosjektene. Forskningsrådets støtte i 
prosjektetableringsfasen (PES-ordningen) 
har kommet til som et viktig element som 
senker kostnadene i etableringsfasen. 
Planlegging og utvikling av prosjektsøk-
nader har tidligere vært en stor økonomisk 
risiko for aktørene. Finansiering av EU-
prosjekter har alltid vært et spleiselag med 
ulike prosenter, men med Forskningsråd 
og basisbevilgning i ryggen har NIVA 
kommet godt gjennom dette.

I 2007 var NIVA med i hele 23 
ulike EU-aktiviteter. En gjennomgang 
av 11 sentrale prosjekter viser at NIVAs 
forskningsinnsats – målt i omsetning – i 

disse prosjektene var på 47 mill.kr., mens 
den samlede verdien av prosjektene var 
480 mill.kr. EU-samarbeidet gir dermed 
tilgang på innsikt og kompetanse som er 
verdt temmelig nøyaktig ti ganger mer 
enn NIVAs andel av omsetningen. 

Dette forholdet gjelder både NIVA 
som institutt og Norge som nasjon. 
Den positive effekten forsterkes ved at 
EU-prosjektene er store i forhold til det 
som er vanlig i det norske forskningsråd-
systemet. Det innebærer at vi både deler 
vår kompetanse med andre og lærer av 
andre med tilstøtende kompetanse. På 
den måten skyter NIVAs egen kom-
petanseutbygging fart innen både eget 
forskningsfelt og tilstøtende områder. 

Eksemplet Euro-limpacs
Euro-limpacs er et EU-prosjekt hvor 
NIVA er en sentral aktør og leder en 
av de ti arbeidspakkene. Prosjektets 
mål er å forstå hvordan vannforskning 
og vannforvaltning vil fortone seg i en 
fremtid hvor mange trusselfaktorer – 
blant dem klimaendringer, sur nedbør 
og eutrofiering – vil påvirke økosystemet. 
Programmet har hittil resultert i over 500 
vitenskapelige  publikasjoner.

Hovedutfordringen i Euro-limpacs 
er det syntesearbeidet prosjektet er inne 
i: Hvordan kan den nye kunnskapen bli 
overført med klare beskjeder til forvalt-
ningsmiljøene? NIVAs fremste bidrag 
til prosjektet er solid kompetanse innen 
vannfaglige modeller som viser endringer 

i vannkvalitet over tid, som følge av end-
ringer i nedbørsmønster og nedbørskva-
litet. I prosjektet er disse endringene satt 
inn i et samspill med andre endringer 
som klimascenarier, slik at det utvikles en 
helhetlig forståelse for konsekvenser av 
ulike endringer som nødvendigvis kom-
mer til å skje samtidig. De resulterende 
endringer over tid blir den kunnskapen 
vi sitter med som felleseie.

NIVA i EU siden 1991
NIVA ble med i sitt første EU-finansierte 
forskningsprosjekt i 1991 og har siden 
alltid hatt et titalls prosjekter løpende 
til enhver tid. Prosjektene har vært 
finansiert gjennom EUs «STEP»- og 
«Framework»-programmer. NIVA har 
ved flere anledninger vært initiativtager i 
prosjekter. Noen av prosjektene har vært 
ledet av NIVA, og vi har som regel hatt 
en sentral posisjon som leder av en eller 
flere arbeidspakker i prosjektene.

Når NIVA er sentral i prosjektutvi-
klingsfasen, kan vi i stor grad styre den 
faglige utviklingen i et stort prosjekt med 
flere partnere. Etter hvert har EUs forsk-
ningsprosjekter blitt så store at de setter 
særlige krav til prosjektadministrasjon og 
regnskapsmessig oppfølging. NIVA har 
vist at vi takler denne oppgaven, og vi 
ønsker også i fremtiden å gå inn i slike 
sentrale posisjoner. 

Listen over EU-prosjekter er blitt 
lang. De fleste av NIVAs EU-aktiviteter i 
2007 var forskningsprosjekter, men noen 

av dem var også utredningsoppgaver for 
EUs administrasjon. 

NIVA har sin naturlige plass innen 
det forskningsprogrammet som i dag 
heter «Climate and Environment». 
Imidlertid ser vi stadig at vannrelaterte 
problemstillinger også er aktuelle innen 
områder som «Helse», «Food, Agricul-
ture, Fisheries and Biotechnology» og 
«Space». NIVA har klart å hevde seg også 
innen disse områdene. 

Mange utfordringer må møtes
Den største utfordringen for et forsk-
ningsmiljø som vil være med i EU-
prosjekter er å ha en kompetanse som er 
attraktiv internasjonalt. Det betyr at du 
må ha både en grunnleggende kompe-
tanse, en god «track record» med viten-
skapelige publiseringer i tidsskrifter med 
referee-ordninger, og gjerne leveranser i 
gjennomførte EU-prosjekter.

Det er også en utfordring for NIVA å 
bygge opp medarbeiderne i forhold til en 
internasjonal profil. Gjennom målrettet 
bruk av grunnbevilgningen støttes kom-
petansebygging og publiseringsarbeid, 
nettopp med tanke på utvikling av et 
tettere internasjonalt samarbeid.

Dette er for øvrig et sterkt kon-
kurranseutsatt marked. Vi opplever 
at mange aktører har vesentlig bedre 
rammebetingelser enn de norske fors-
kningsinstituttene, og det blir derfor 
særs viktig å forvalte de ressursene vi 
har på en optimal måte. 

Det er også avgjørende at institusjonen 
har «et godt navn» i det internasjonale 
forskningsmiljøet. Vi opplever at NIVA 
er et slikt godt navn. Det er særs viktig 
at vi klarer å beholde denne stillingen, 
slik at andre oppfatter at NIVA er til 
å stole på, og at vi leverer godt arbeid 
innen avtalte rammer. Dette er et re-
nommé som vi kontinuerlig må bygge 
opp under og verne om, slik at vi unn-
går riper i lakken. 

Kontroversielle aspekter
EU definerer sin egen forskningsagenda, 
men samtidig har norske myndigheter 
uttrykt at de vil sende en økende andel 
av forskningsbevilgningene via EU-
systemet. Dette kan oppfattes som kon-
troversielt, blant annet fordi det er mer 
krevende å konkurrere internasjonalt enn 
på en nasjonal arena. «Der ute» er det 
både flere interessenter, flere kriterier og 
flere føringer. Norske myndigheter har 
visse påvirkningsmuligheter når EU skal 
utforme sin agenda, men vi har ikke kon-
troll over hvilke forskningstemaer norske 
midler brukes til. NIVA ser dette som en 
realitet, men også en mulighet som vi må 
bruke på beste måte.

Forskningssamarbeidet i EU inne-
bærer at Norge som nasjon velger å dele 
sin egen kompetanse med Europa. Da 
blir det også maktpåliggende for norske 
myndigheter å trekke forskningsmidler 
og kompetanse hjem til norske fagmil-
jøer, og NIVA ønsker å bidra til dette.

Norge har en aktiv holdning i forhold 
til å spille inn ønsker om forskningsinnsats 
på temaer som er sentrale for Norge og 
norsk miljøpolitikk. Norske myndigheter 
har f eks. bidratt til å få marin forskning 
opp på dagsordenen. Balansen mellom eu-
ropeisk og nasjonal styring vil alltid være 
et tema. Imidlertid er det vår oppfatning 
at gevinsten ved å være med i det euro-
peiske forskningssamarbeidet er så stor at 
det mer enn tilsvarer innsatsen. 

EU-forskningen blir viktigere og 
viktigere
Deltakelse i EU-prosjekter blir viktigere 
og viktigere, ikke minst fordi EUs forsk-
ningsprogrammer også blir toneangivende 
overfor nasjonale prioriteringer. Med 
fokus på utvikling av ERA-NETs (Euro-
pean Research Area-nettverk) ønsker EU 
å se nasjonale satsinger og ønsker i sam-
menheng over landegrensene og forene 
forskning og industriell utvikling.

Forskningsrådet har ambisjoner om å 
øke forskningsinnsatsen mot Europa og tar 
ansvar for å være med på å finansiere en 
stadig større del av aktivitetene. EU knyt-
ter mye av sin forskning til utviklingen av 
direktiver og beslutningssystemer som også 
Norge er en del av, så dette får positive 
ringvirkninger for forvaltningen også.

For NIVA er det sentralt å kunne 
bidra i dette bildet. Vi har dokumentert 
at vi står støtt på vår faglige kompetanse, 
og at vi er attraktive partnere som kan 
levere. Det er samtidig utfordrende å 

Norske forskere deltar i EUs forskningsprogrammer. (Foto: Shutterstock)
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skulle etablere seg i de faglige nettverkene 
som etter hvert blir toneangivende. Det å 
være tilstede på den internasjonale arena 
krever både tid og krefter, samtidig som 
det er tilfredsstillende å lykkes. 

NIVA ønsker selvsagt å være en at-
traktiv partner, men vi ser også at kon-
kurransen stadig øker. Dette skyldes at 
EU har fått mange nye medlemsland, 
men også EUs ambisjon om integrert 
forskning med partnere i andre land 
(Asia, Afrika, Sør- og Latin-Amerika). 
Det betyr at forskere i EU-systemet må 
utvikle og utvide sitt kontaktnett og 
kompetanse ytterligere. 

Konkurrentene har bedre  
rammebetingelser
Det er en stor utfordring å skulle utvikle 
kompetanse i tråd med EUs utvidede 
forskningsområde og utvidede regionale 
posisjon. De spørsmål som stilles til fors-
kningsmiljøene og de forskningsoppga-
vene som etterspørres blir stadig mer 
holistiske. Det innebærer at det trengs 
helhetlig faglig innsats på tvers av fagom-
råder, integrert over naturvitenskap og 
samfunnsvitenskap, og sammenstilt over 
landegrenser hvor de faglige, samfunns-
messige og forvaltningsmessige forhold 
er helt forskjellige.

Dette er nye utfordringer for NIVA. 
Det må kunne spørres om instituttsek-
toren i Norge er riktig organisert for at 
vi skal kunne spille den sentrale rollen 
som forvaltningen og Forskningsrådet 

forventer på den internasjonale kon-
kurransearenaen. Sektorinstitutter vil 
nødvendigvis ha begrensede muligheter 
for å utvikle den integrerte kompetansen 
som etterspørres internasjonalt. Den in-
ternasjonale konkurransen skjerpes, og 
for NIVA er det bare å slå fast at våre 
konkurrenter og samarbeidspartnere for 
en stor del har vesentlig bedre rammebe-
tingelser (basisbevilgning) enn oss. For 
et lite land som Norge må en nasjonal 
forskningspolitikk utvikles i tråd med de 
store utfordringene vi står ovenfor i en 
stadig mer integrert forskningsverden.

Bruker vi påvirknings-
mulighetene godt nok?
Norsk forskning er med i EU på lik linje 
med andre europeiske forskningsmiljøer, 
og vi både har en stemme og bruker 

den. Men det er ikke sikkert at vi bruker 
denne påvirkningsmuligheten godt nok. 
Norge har tatt til orde for en sterkere sat-
sing på marine problemstillinger og har 
fått gjennomslag for dette, for eksempel 
ble Programmet «Food and Agriculture» 
omdøpt til «Food Agriculture and Fis-
heries» («Biotechnology» lagt til senere). 
Dette har vært sentralt for Norges fors-
kningsråd, som gjør en stor innsats for å 
påvirke EU-systemet.

Innenfor andre problemstillinger 
kunne det imidlertid vært gjort enda mer 
for å dreie EUs prioriteringer på fors-
kningsområdet mer i retning av temaer 
som vi er spesielt opptatt av. Dette gjelder 
først og fremst spørsmål knyttet til polar 
forskning, våre særegne naturforhold, og 
effekter av klimaendringer på vann og 
vannkvalitet – for å nevne noen. 

Prosjekt Periode Antall 
partnere Hovedoppgave

Innovatech 2007-2009 16 Nye behandlingsmetoder - Innovativ og integrert 
 behandling av industriavløp 

Exiopol 2007-2010 38 Verdsetting av miljøtjenester og miljøeffekter

Aquamoney 2006-2009 16 Utvikling og testing av praktiske retningslinjer for verdset-
ting av miljøtjenester i forbindelse med Vanndirektivet

STrIVEr
(ledes av NIVA) 2006-2009 14

Strategi for god og integrert vannressursforvaltning,
sammenligning og praksis i Europa, India, Vietnam  
og Kambodsja 

Thresholds 2005-2009 23 Økologisk og økonomisk vurdering av terskler i marine 
økosystemer; relatert til EUs Vanndirektiv

CO2 Geonet 2005 20 Nettverk om geologisk lagring av CO2; teknologi og 
 økologiske effekter

Euro-limpacs 2004-2009 32 Effekter av klimaendringer på innsjøer og elver, samvirke 
mellom flere stressfaktorer 

rebecca 2004-2007 19
Dose-respons-forhold mellom økologisk og kjemisk 
 tilstand, for fastsetting av vanndirektiv-kompatible tåle-
grenser for akvatisk flora og fauna

SArIb 2004-2007 11
Vannressursforvaltning - overvåking av Sava-elven  
(sideelv til Donau) ved hjelp av miljøgiftanalyser og 
 bestemmelse av potensialet for biologiske skadeeffekter.

EuroHarp
(ledet av NIVA) 2003-2006 22

Testing, sammenligning og anbefaling av ulike model-
ler for beregning av diffus forurensning fra landbruks-
områder, med vekt på næringssalter 

Emerge 2000-
2004 26

Høyfjellsøkologi, langtransporterte forurensninger, 
 betydningen av klimaendringer og samfunnsmessige 
 relasjoner; bygger på AL:PE og MOLAr fra 1991-2000

Noen av de sentrale EU-prosjektene viser den faglige bredden NIVA står for 

NIVA deltok i 2007 blant 
annet i SARIB-prosjek-
tet, som fokuserte på 
vannressursforvaltning 
i Donau-sideelven Sava 
på Balkan. (Foto: NIVA)
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NIVA innarbeidet innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater som et eget 
målområde i strategiplanen i 2006. Dette har allerede gitt tre nye datterselskaper, betydelig 
interesse for innovasjon i organisasjonen, og mer penger til spennende forskning. Erfaringene 
viser at NIVA har et betydelig innovasjonspotensial som vi bare så vidt har begynt å høste av.

Av Harsha  
Ratnaweera,
Prosjekt- og 
innovasjons-
direktør NIVA

Tradisjonelt har NIVA hatt liten oppmerk-
somhet på innovasjon og kommersialise-
ring av egne forskningsresultater. Dermed 
er merverdi og verdiskaping basert på egen 
kompetanse og rettigheter blitt enkelt 
og rimelig tilgjengelig for andre utenfor 
NIVA, men i mange tilfeller har den po-
tensielle merverdien gått tapt. Med basis 
i innovasjonsfokuset i forskningsmeldin-
gen Vilje til forskning (St.meld. nr. 20 
2004-2005), stadig bedrede virkemidler 
for innovasjonsprosjekter og NIVAs styr-
kede teknologi- og organisasjonsbasis, 

besluttet vi i 2006 å øke aktivitetene innen 
innovasjon og kommersialisering.

Først og fremst har vi tatt ansvaret for å 
utnytte potensialet som ny kunnskap repre-
senterer, både til nytte for NIVA og for sam-
funnet. I tillegg til å ”komplettere” verdiska-
pingskjeden, var det også en begrunnelse at 
NIVA trenger bedre forskningsfinansiering. 
I dag utgjør basisbevilgningen 11 prosent 
av omsetningen, og rammevilkårene for den 
frie instituttsektoren er dårlige. Innovasjon 
og kommersialisering ville kunne gi bedre 
finansiering av vår forskning, men økono-
misk risiko og mulig konkurranse med egne 
kunder var viktige motforestillinger. 

Samarbeidspartnere og virke-
middelapparatet  
I god tid før NIVA skulle flytte til 
CIENS i Forskningsparken ved Univer-
sitetet i Oslo, innledet vi samarbeid med 

Forskningsparken om innovasjonsledelse 
med finansiering gjennom FORNY-pro-
grammet. En politikk for nyskaping og 
innovasjon ble etablert, likeså systemer 
for håndtering av innovasjon og organi-
sering av denne virksomheten internt. 
Forvaltning av de immaterielle rettigheter 
er ofte av avgjørende betydning, og her 
har vi fortsatt et stykke å gå. Samarbeidet 
med Forskningsparken har vært meget 
konstruktivt, og vår erfaring med virke-
middelapparatet er også meget bra. Det 
tok imidlertid litt tid før rolleforståelsen 
mellom Innovasjon Norge og NIVA kom 
på plass, men dette er nå meget fruktbart 
og bekreftes bl.a. gjennom flere bevilg-
ninger og en industriell forsknings- og 
utviklingskontrakt (IFU).

Når innovasjonsprosjektene er 
gjennom den første vanskelige fasen, 
håndteres de videre gjennom det 

 heleide datterselskapet NIVA-tech AS. 
NIVAs styre og ledelse har full innsikt 
i og styring av virksomheten, slik at det 
sikres synergi og eliminering av mot-
setninger mellom forskningsmiljøet og 
innovasjonsselskapene. 

Testsenter for teknologi  
for ballastvannsrensing
Et av våre beste eksempler på innova-
sjonspotensialet i organisasjonen, er 
at NIVA har etablert verdens første og 
ledende testsenter for renseteknologi for 
ballastvann innen skipsnæringen.

Bakgrunnen er at fremmede orga-
nismer som transporteres fra forskjel-
lige kontinenter, som kjent kan forårsake 
uheldige konsekvenser for økosystemene 
i andre områder. Det er derfor innført in-
ternasjonale konvensjoner som vil forby 
utslipp av ballastvann med innhold av 
fremmede organismer. IMO (den inter-
nasjonale maritime organisasjonen) har 
utviklet retningslinjer for krav til testing av 
renseteknologi. NIVAs dybdekompetanse 
innen algekulturteknologi, erfaringer fra 
renseteknologi, akkrediterte laboratorier 
for spesielle analyser samt en storskala 
forskningsstasjon som har tilgang til både 
brakk- og saltvann, har gitt oss dette unike 
konkurransefortrinnet. Satsingen er orga-
nisert i et heleid aksjeselskap – BallastTech-
NIVA AS – som har gitt solide forsknings- 
og testoppdrag og samtidig overskudd 
allerede i det første hele driftsåret.

Dette er et eksempel hvor NIVA, ute-
lukkende med egen kompetanse og ressur-
ser, har utviklet og ledet en kommersiell 
satsing basert på egen innovasjon.

Simulering av miljøkonsekvenser 
ved olje- og gassinstallasjoner
Ikke alle ideer kan videreutvikles, verifiseres 
og kommersialiseres med egne ressurser. Et 
eksempel er hvordan forskning i NIVA ini-

tierte et konsept som resulterte i at NIVA og 
NILU etablerte EIF-Air AS sammen med 
NINA og Campus Kjeller. Selskapet skal 
utvikle en webbasert tjeneste for å simulere 
miljøkonsekvenser ved utslipp til atmosfære 
fra olje- og gassindustrien. Produktet gir in-
dustrien mulighet for å velge tiltak som gir 
minste miljøkonsekvenser samlet sett fra en 
installasjon, i motsetning til dagens praksis 
hvor tiltak velges uten hensyn til bakgrunns-
forhold og bidrag fra andre installasjoner.

I samarbeid med StatoilHydro og 
Innovasjon Norge har EIF-Air utviklet 
et kommersielt etterspurt produkt med 
finansiell innsats fra alle parter. I løpet 
av 1-2 år forventer vi tilbakebetaling 
av investeringen og deretter en rimelig 
god avskatning.

Optimal dosering av kjemikalier 
i avløpsrenseanlegg
Det tredje eksemplet gjelder optimalise-
ring av kjemikalieforbruk i avløpsrense-
anlegg ved bruk av doseringsestimering 
basert på sanntidsstyring av vannkvalite-
ten. Konseptet gir ikke bare besparelser i 
kjemikaliekostnader, men også like store 
besparelser i det etterfølgende slambe-

handlingstrinnet. Denne innovative ideen 
har vært i fokus for forskning i NIVA i 
en rekke år, men uten å ha fått konkret 
oppfølgning. Etter at vi har etablert en 
egen innovasjonspolitikk, har denne 
forskningen blomstret opp igjen.

Ideen er under verifikasjon og kom-
mersialisering gjennom et aksjeselskap 
(DOSCON AS) som er etablert sammen 
med Forskningsparken AS. I tillegg til 
utviklings- og kommersialiseringsstøtte 
fra det norske virkemiddelapparatet, 
har denne satsingen også mottatt svensk 
næringsutviklingsstøtte for å løse store 
miljøutfordringer i Kina, og til å etablere 
denne viktige miljøteknologien i det 
enorme kinesiske markedet.             

Ideer som vokser på hverandre
Innsikt i innovasjons- og kommersiali-
seringsaktiviteter gir en motivasjon for å 
styrke og utvikle eksisterende markedspo-
sisjoner samt erobre nye markeder. Her 
ser vi at et skjerpet konkurranseinstinkt 
blant forskere leder til økt kreativitet og 
motivasjon til innovasjon. Innen bal-
lastvannvirksomheten ser vi muligheter 
for videre utvikling, f.eks. innføring av 

Kommersialisering gir mer penger til forskning

NIVA har etablert verdens 
første og ledende test senter 
for renseteknologi for 
 ballastvann innen skips-
næringen. (Foto: NIVA)

Fiskeriene i Svartehavet ble rasert etter at 
den amerikanske kammaneten Mnemi-
opsis leidyi kom til området på 1980-tallet 
med ballastvann som ble pumpet ut fra 
et skip. Maneten ble observert i Norge 
 høsten 2006 i Vrengensundet mellom 
 Nøtterøy og Tjøme.
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automatisert identifisering og måling av 
levende og døde organismer via bildebe-
handling, DNA-merking og bioprospek-
tering. Slike satsinger kan være nøkkelen 
til opprettholdelse av vår markedsledelse. 
Og ikke bare det: Resulterende innova-
tive teknikker fra slike spinoff-aktiviteter 
kan anvendes i en rekke applikasjoner 
både kommersielt og innen forskning. 

Innen EIF-Air-satsingen ser vi mulig-
het for å utvide simuleringsteknikkene, 
slik at de får anvendelse langt utover Nord-
sjøen og problemstillingene innen olje- og 
gassindustrien. Innen virksomheten rundt 
doseringsestimering ser vi muligheter for 
å utvikle nye indirekte måleteknikker og 
utstyr for vannkvalitet samt tilpasning av 
systemet til drikkevannsrensing. 

Vi kan konstatere at vi, som følge 
av innovasjonssatsingen, har kommet 
inn i en selvforsterkende syklus hvor 
kommersialiseringen i seg selv motiverer 
videre innovasjon.

Forskningsfinansiering gjennom 
kommersialisering
Vi hadde ambisjon om at innovasjons- og 
kommersialiseringsvirksomheten skulle 
skape forskningsoppdrag i stiftelsen NIVA 
tilsvarende 10 prosent av omsetningen. 
Allerede i 2007 utgjorde denne delen av 
virksomheten 8 prosent. Erfaringen er at 
avkastningen fra egen kommersialisering 
bidrar til en unik forskningsfinansiering, 
som vi i stor grad styrer selv.

I utgangspunktet skal NIVA ikke 
bygge opp forskerstaber i datterselska-
per – forskningen skal foregå i stiftelsen. 
Selskapene skal heller utvikles og styrkes 
med dyktige fagfolk i ledelse, drift og 
forretnings- og markedsutvikling, og 
som dekker forskningsbehovet gjennom 
leveranser fra stiftelsen NIVA. Dette gir 
oss en mulighet til å kunne styre kompe-
tanseutviklingen helhetlig etter strategiske 
vurderinger, for å realisere synergier mel-
lom forskning og kommersialisering.

NIVA som aktør i norsk 
 innovasjonssatsing
NIVA har klart å etablere en innovasjons-
politikk som har gitt god avkastning og 
forskningsfinansiering. Innovasjon er også 
i større grad blitt en drivkraft og motiva-
sjon innen noen forskningsområder.

Vår vurdering er at NIVA har et be-
tydelig innovasjonspotensial som vi bare 
så vidt har begynt å høste av. Vi skal fort-
sette satsingen på innovasjon, men det er 
åpenbart mange muligheter for å gå seg 
bort når innovasjon og kommersialisering 
integreres i forskningsmiljøet. Åpenhet 
internt og kritisk vurdering av drift og 
strategier er nødvendig for å holde stø 
og riktig kurs. 

Selskapet EIF-Air AS skal simulere miljøkonsekvenser ved utslipp til atmosfære fra olje- og gassindustrien. (Foto: Shutterstock)
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Grunnvarme reduserer energiforbruk  
og klimgassautslipp

Forskningssenteret CIENS huser ca 500 ansatte i moderne lokaler med store glassflater og mye 
lys og luft, men energiforbruket og klimautslippene ligger langt under halvparten av det som 
er vanlig for norske kontorbygg. Årsaken er at både oppvarmingen om vinteren og kjølingen om 
sommeren foregår ved hjelp av borehullsbasert grunnvarme.

Selve borearbeidet var spesielt utfordren-
de, ettersom grunnen allerede var spekket 
av rør og kabler. Det var ikke mulig å 
skråbore inn under CIENS-byggene, på 
grunn av faren for å treffe pæler. CIENS 
er nemlig fundamentert på et stort antall 
pæler som er slått ned gjennom det ca 40 
meter tykke laget med kvikkleire. I slike 
borehullsbaserte anlegg med leireoverdek-
king, der grunnvann skal sirkuleres, er 
det av største betydning at alt vann som 

pumpes opp blir ført tilbake til grunnen, 
slik at poretrykket i leira ikke senkes. Det 
vil nemlig kunne føre til setningsskader. 
Alle produksjonsbrønnene er av samme 
årsak utført med ekstra god tetting mel-
lom stålforingsrørene og berggrunnen. 

Etter hvert som boringen skred fram, 
oppstod det en økende bekymring fordi 
flere påfølgende prøveboringer traff tørt 
skiferfjell med minimal grunnvannsytelse. 
Hvor gikk egentlig den porfyriske gan-

gen? Var det å betrakte som en tilfeldig 
lottogevinst at første boring traff? Tilslutt 
fikk man imidlertid klarlagt retningen og 
størrelsen på den porfyrgangen man var 
heldig å treffe i den første boringen.

Denne bergarten er så vidt synlig i 
dagen mellom noen gresstuster et par 
hundre meter sørvest for CIENS-byg-
gene og mange hundre meter nordøst 
for anleggsområdet, nær Rikshospitalet. 
Strukturen består av en smal 4 til 6 m 
bred struktur dekket av 40 m leire, og 
det var naturligvis ikke helt enkelt å treffe 
rett i denne gangen. Av 16 påbegynte 
boringer er det 9 brønner som er såpass 
gode at de benyttes i energianlegget. De 
står stort sett i par, én grunn og én dyp.

Ved dette arrangementet er det mulig å 
ta i bruk mest mulig av bergvolumet som 
den oppsprukne gangen representerer. 
Vannet, som ellers tar minste motstands 
vei, kan tvinges til å strømme gjennom 

Av John Rune 
Selvik, fors-
kningsleder, 
 NIVAs seksjon 
for miljøinfor-
matikk

Helge Skarpha-
gen, prosjekt-
ingeniør energi, 
NIVAs seksjon for 
miljøinformatikk

I planleggingen av CIENS − Forsknings-
senter for miljø og samfunn − var det 
naturlig å satse på energieffektive og 
klimavennlige løsninger. NIVA tok 
derfor initiativ til å løse varme- og 
kjølebehovet i det nye bygget med et 
borehullsbasert grunnvarmeanlegg. Det 
ble også besluttet å inkludere automatisk 
brukerstyrt ventilasjon og belysning, der 
bevegelsesdetektorer registrerer om det er 
folk til stede og tilpasser luftmengden og 
belysningen etter dette.

CIENS-byggene ble tatt i bruk høs-
ten 2006, og snaue to år senere er det 
gjort erfaringer som bekrefter at utnyt-
telse av varmeenergi fra grunnvarme har 
et stort potensial i Norge. Det er et pa-
radoks at nasjonen Norge ikke har tilret-
telagt mer for å utnytte denne betydelige 
ressursen, som kan gi svært klimavennlig 
kjøling og oppvarming. 

NIVA har vært en sentral aktør i den 

hydrogeologiske utformingen av det bo-
rehullsbaserte anlegget, planleggingen av 
boreoperasjonene, og dimensjoneringen 
av grunnvannsdelen av energianlegget som 
omtales i denne teksten. Både grunnforhol-
dene og betingelsene for plassering av brøn-
ner skulle vise seg å være ganske spesielle på 
denne tomta, fordi det var svært små arealer 
tilgjengelig for å etablere det nødvendige 
antall energibrønner. Utfordringene fram-
tvang innovative løsninger som har resultert 
i et helt spesielt og effektivt anlegg.

Det mange ikke vet, er at mange mo-
derne kontorbygg bruker like mye energi 
på årsbasis til kjøling om sommeren som 
til oppvarming om vinteren. Et borehulls-
basert anlegg gir mulighet for å benytte 
de relativt lave temperaturene i grunnen/
grunnvannet (rundt 8 °C) til kjøling av 
bygningene om sommeren, det vil si at 
man dumper varme fra bygningene ned 
i grunnen i sommersesongen. Grunnen 
oppfører seg da som et energilager – et 
såkalt termisk sesonglager – og med riktig 
design kan denne energien hentes ut igjen 
ved hjelp av varmepumpe om vinteren når 
bygningene krever varmetilførsel. 

Leteboring
I planleggingsfasen ble det klargjort at det 
tilgjengelige arealet rundt CIENS-byg-
gene var såpass begrenset at man måtte 
velge den teknologiske løsningen som ga 
det laveste antallet brønner. Det betød 
at man måtte finne tilstrekkelig med 
grunnvann, slik at man kunne sirkulere 

grunnvann direkte mellom brønnene og 
energisentralen ved hjelp av neddykkede 
pumper. Alternativet ville vært å benytte 
den mer vanlige løsningen med å sirku-
lere en frostvæske i et lukket kretsløp med 
kollektorslanger, som da ville fungere som 
varmevekslere direkte i borehullene. Det 
ble også vurdert å basere anlegget på rene 
fjellbrønner uten særlig grunnvannstilsig, 
men dette krever flere brønner. 

Rent geologisk ble det påvist en for-
kastningssone i grunnen under tomta, som 
kanskje kunne gi tilstrekkelig med vann 
hvis man klarte å presisjonsbore i denne. 
Det ble besluttet å gjøre en prøveboring på 
denne formasjonen, og det ble boret med 
stålrørsforing gjennom ca 40 meter med 
leire før man kom ned til fjellet. Jubelen var 
stor da det viste seg at boret hadde truffet 
en svært oppsprukket porfyrisk gang fra 
permtiden, og vannmengdene som kom 
opp viste seg å være i rekordklassen for den-
ne type brønner i krystallinsk berggrunn. 
Prøvepumping og påfølgende vannanalyser 
viste at det var fornuftig å gå videre med 
å lage et varmepumpesystem basert på 
grunnvann fra en serie med fjellbrønner.

En porfyrisk gang inneholder lava 
som trengte inn i en sprekk i de sedi-
mentære bergartene (skifer) i permtiden 
for 250-290 mill. år siden. Den stive 
porfyren sprakk senere som en glassplate 
da de omgivende bergartene beveget seg. 
Disse porfyrgangene kan i mange tilfeller 
transportere store mengder grunnvann.
Utfordrende borearbeid

Boring av energibrønner for CIENS ble gjennomført på meget begrensede arealer nær bygningskroppen. Grunnvannsåren 
går som et smalt belte dypt under bygget, så her måtte man bore med stor presisjon. Røde piler viser brønnlokalisering 
og retning på boringene. (Illustrasjon: Ole A. Krogness / www.perspektiver.no for Niels Torp Arkitekter AS)

Boring av energibrønner for CIENS 
ble gjennomført på meget begrensede 
arealer nær bygningskroppen. Grunn-
vannsåren går som et smalt belte 
dypt under bygget, så her måtte man 
bore med stor presisjon. (Foto: Bjørn 
Faafeng, NIVA).
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legg til rikelig ventilasjon, er 120 kWh/
m2 meget tilfredsstillende.

Dette lave energiforbruket skyldes 
ikke varmepumpe og frikjøling alene, 
men de to faktorene er utvilsomt hoved-
forklaringen til det lave energiforbruket. 
Det blir spennende å se om det virke-
lige forbruket stemmer med det stipu-
lerte forbruket – eller kanskje vi klarer 
det enda bedre? Det er nødvendig å få 
driftserfaring og lære seg å kjøre grunn-
vannspumpene riktig, slik at man oppnår 
maksimal uttelling av sesonglaringen.

Norge bør tilrettelegge bedre
Vi er naturligvis veldig glade for å kunne 
holde et lavt energiforbruk i eget hus, både 
ut i fra økonomiske betraktninger, og fordi 
dette er en av de mest effektive klimainves-
teringer som kan gjøres. CIENS-byggene 
på 14 950 m2 bruker 2,43 millioner kWh 
mindre på årsbasis enn et tilsvarende stort 
«gjennomsnitts» kontorbygg. Med en pris 
på 70 øre per kWh utgjør dette 1,7 mill.
kr. årlig, samtidig som utslippene blir 
tilsvarende redusert.

Ambisjonene våre strekker seg imid-
lertid lenger enn dette. De fleste norske 
byer og tettbygde områder ligger nær 
vann. Utnyttelse av varmeenergi fra sjø-
vann, ferskvann og grunnvann, enten 
man benytter borehullssystemer eller sjø-
ledninger, har således et stort uutnyttet 
potensial i Norge. Det er et paradoks at 
nasjonen Norge ikke har tilrettelagt mer 
for å utnytte denne betydelige ressursen 
med svært klimavennlig kjøling og opp-
varming. I Sverige har man hatt en politisk 
ambisjon om å bli mer uavhengig av olje/
gass, og klimatiltak har lenge vært høyt 

på den politiske agendaen. Den bevisste 
satsingen på grunnvarme har medført at 
det i Sverige nå tas ut 10 TWh årlig fra 
borehull. Til sammenlikning bidrar vin-
denergi foreløpig med ca 1 TWh årlig. 
Det er et tankekors at grunnvarmen gir ti 
ganger så mye energi som vindenergien, 
mens vindenergien får minst ti ganger så 
mye offentlig oppmerksomhet.

En annen fordel er det rent estetiske: 
Grunnvarmeanlegg ligger under bakken 
eller under vannflaten og verken synes 
eller høres. 

Visjonen: Et klimariktig tiltak
NIVA ønsker å benytte sin vannfaglige 
kompetanse til å utnytte denne energifor-
men på best mulig måte og med minst 
mulig miljøulemper. NIVAs brede kunn-
skap om temperaturvariasjonene i norske 
vannforekomster gir oss unike muligheter 
til å sikre optimal utnyttelse av dette store 
energilageret. I vannforekomster med be-
grenset volum, for eksempel en mindre 
innsjø, kan uttak av energi lede til et en-
dret temperaturregime, men NIVA besitter 
biologisk kompetanse som gjør det mulig 
å vurdere hva som er et bærekraftig uttak 
ut fra biologiske hensyn. I sjøen kan mu-
lighetene for begroing av ulike organismer 
i inntaksrør være en utfordring, men også 
her kan NIVAs hydrografiske og biolo-
giske kompetanse bistå i lokaliserings- og 
design-spørsmål. Pumping av dypvann kan 
også medføre problemstillinger knytte til 
innholdet av plantenæringsstoffer som kan 
gi uønsket algevekst i overflaten hvis dette 
ikke håndteres på en riktig måte.

Basert på energifaglige analyser kan 
man trygt si at bruk av termisk energi 

fra sjøvann, ferskvann og grunnvann/
fjellgrunn til varme og kjøleoppgaver 
er et av de mest klimariktige tiltak man 
kan iverksette. NIVA ønsker å bidra til 
en god og miljøriktig utnyttelse av det 
store potensialet som Norge har mht. 
denne type termisk energi.  

større deler av porfyrgangen. Porfyrgangen 
kan i denne sammenhengen betraktes som 
en porøs vertikalt stående 5 meter tykk 
skive, fra 40 m til ned mot 180 m dybde, 
og antakelig går den enda lenger nedover 
i jordskorpen. På begge sider av gangen 
er det uoppsprukket skifer som bidrar til 
energilagringen med ren varmeledning. 

Én del energi ga 50 deler kjøling
Driftsstrategien er i prinsippet enkel: Den 
går ut på å dumpe sommervarmt kjøle-
vann ned, for så å hente varmen opp igjen 
i vintersesongen. NIVA har nå erfaring fra 
nesten en hel sommersesong (2007) med 
frikjøling, dvs at grunnvannet brukes direkte 
til kjøling uten å kjøre varmepumpens kom-
pressor. I den varmeste perioden, med opptil   
30 °C utetemperatur, greide vi å kjøle hele 
CIENS-komplekset med en grunnvann-
spumpe som trekker kun 11 kW. Det 
ble i denne situasjonen dumpet 550 kW 
varme. Det betyr at 1 – én – del tilført 

energi (elektrisk strøm til pumpedrift) ga 
50 deler kjøling. 

I vintersituasjonen mangler vi fore-
løpig en del driftsdata for å kvantifisere 
energigevinsten entydig. Dette skyldes 
avbrutte driftsperioder pga ulike ombyg-
ginger i Forskningsparkens eldre bygg. 
I den tiden varmepumpen har gått, har 
imidlertid ytelsene vist meget gode resul-
tater. Ved ÷ 10 °C ble det tatt ut drøyt 
400 kW i effekt fra en enkelt brønn. Når 
anlegget tas i drift med full kapasitet, vil 
man pumpe vann fra flere brønner for å 
dekke varme- og kjølebehovet. 

Grunnvann som pumpes opp fra 
større dyp kan gi avgassing og utfellinger 
som følge av endrede trykkforhold, noe 
som kan lede til alvorlige driftsforstyr-
relser i slike anlegg. For å unngå slike 
uønskede fenomener, er det montert ven-
tiler i systemet som sikrer at grunnvannet 
som sirkulerer gjennom varmeveksleren 
alltid har et trykk som sikrer at gassene 

holdes i løst form, selv i kjølemodus.
Denne artikkelen skrives i slutten av 

april 2008, og vi nyter fortsatt godt av 
sommervarmen som ble ladet ned i fjor 
sommer. Vi måler nemlig fortsatt et par 
grader høyere temperatur (10 °C) inn på 
varmepumpen enn det som var starttem-
peraturen på 8 °C.

Oppsiktsvekkende lavt  
energiforbruk
Energistatistikk fra ENOVA – statsfore-
taket som skal fremme en miljøvennlig 
omlegging av energibruk og energipro-
duksjon i Norge – viser at det gjen-
nomsnittlige energiforbruket i norske 
kontorbygg ligger på 283 kWh/m2 i året. 
Helt nye bygg med store glassflater lig-
ger enda høyere. I CIENS-byggene har vi 
til sammenlikning beregnet å få et totalt 
årlig energiforbruk på ca. 120 kWh/m2. 
Tatt i betraktning at bygget har relativt 
mye vindusareal og gode lysforhold, i til-

Grunnvann kan inneholde mye løst jern 
som kan felle ut i rørsystemer og varme-
vekslere og skape driftsproblemer.  
Når NIVAs kompetanse innen vannkjemi 
og energiteknikk kobles sammen, finner 
man innovative løsninger på denne typen 
problemstillinger. (Foto: Helge Skarp-
hagen, NIVA)

En
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Varme

Kjøling

Vinter Vår Sommer Høst Vinter

Energibehovet til kjøling i den varme 
årstiden er omtrent like stort som 
energibehovet til oppvarming i den 
kalde årstiden. Begge deler dekkes 
av varmepumper og energibrønner. 
(Ill.: NIVA)
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NIVA-Chile: 
Forskning og rådgivning for 
akvakulturnæringen

Akvaplan-niva: 
rådgivning og forskning  
i akvakultur og miljø

Akvaplan-niva tilbyr tjenester innen forskning og utred-
ning for private selskaper, myndigheter, ikke-statlige 
organisasjoner og andre kunder over hele verden.

Tjenestene inkluderer miljøovervåking, konsekven-
sanalyser, miljøforskning i arktiske strøk, planlegging, 
prosjektering og drift av akvakulturanlegg, forskning og 
utvikling på nye oppdrettsarter og en rekke akkrediterte 
miljøundersøkelser og tekniske inspeksjoner.

Miljøsektoren
Hovedkundene er den internasjonale olje- og gass-
industrien, offentlige myndigheter, nasjonale og 
internasjonale forskningsinstitusjoner og andre med 
interesser i de nordatlantiske og arktiske områdene. 
Selskapet tilbyr forskning og tjenester innen miljø-
sektoren som:
•  Miljøovervåking og basisundersøkelser i kyst- og hav-

områder (akkreditert for bløtbunns-, hardbunns- og 
littoralsone-undersøkelser)

•  Oseanografisk kartlegging, fysisk og økologisk  
modellering

•  Miljøkonsekvensutredning (EIA), miljørisikoanalyse 
(ERA) og ressurskartlegging 

•  Forskning og rådgivning knyttet til klimaendring, 
forurensing, biodiversitet, økotoksikologi og utvikling 
av egnede miljørisikoverktøy for kalde farvann

•  Vann-, sediment- og jordkvalitetsundersøkelser

Akvakultur
Akvaplan-niva tilbyr konsulenttjenester og forskning 
innen akvakultur for akvakulturindustrien, forsknings-
institusjoner og andre interesserte parter, nasjonalt 
og internasjonalt. Vår stab har erfaring med en rekke 
 marine- og ferskvannsarter fra varme og kalde regioner, 
og tilbyr tjenester som:
•  Forskning og utvikling knyttet til oppdrett av marine 

kaldtvannsarter
•  Utvikling av oppdrettsteknologi for marine arter
•  Tidligfaseundersøkelser og masterplaner
•  Biologisk, teknisk og økonomisk rådgivning for akva-

kulturnæringen
•  Design av klekkerier, settefisk- og produksjonsanlegg, 

samt forsknings- og forsøksanlegg
•  Rådgivning innen management og bedriftsutviklings-

strategier
•  Sertifisering og teknisk inspeksjon av produksjons-

fasiliteter

Ekspertise og erfaring
Akvaplan-niva har ca 60 ansatte akademikere og en in-
ternasjonal stab med stor faglig bredde innen økologi, 
kjemi, økotoksikologi, oseanografi og akvakultur. Alle fast 
ansatte har akademisk grad, mer enn halvparten har PhD, 
med mange års erfaring fra internasjonale prosjekt.

Akvaplan-niva driver aktiv forskning innen sine akti-
vitetsområder, og kan derfor tilby markedet tjenester, råd 
og veiledning basert på oppdatert kunnskap om akvakul-
turdrift og -teknologi, og om bruk og vern av miljø.

Akvaplan-niva AS er et frittstående, uavhengig 
konsulentfirma, etablert i 1984 med hovedkontor 
og laboratorier i Tromsø. NIVA er hovedaksjeeier og 
samarbeidspartner. 
 
Internasjonale referanser
Akvaplan-niva AS har en verdensomspennende virksom-
het og tilbyr tjenester til kunder i Russland, ulike mid-
delhavsland, Midt-Østen, Nord- og Sør-Amerika, Asia 
og Afrika. Bedriften har personell stasjonert i Norge, 
Frankrike, Island og Spania. Selskapet har arbeidet i 
Russland med en rekke prosjekt tilbake til 1990, og 
har et rikt nettverk av samarbeidende institusjoner og 
kontakter innen myndigheter og industri. I 2006 ble 
datterselskapet Akvaplan-niva Barents Ltd etablert. 

Kontakt: 
Direktør Salve Dahle (sd@akvaplan.niva.no)

Adresse: Akvaplan-niva AS, Polarmiljø-
senteret, NO-9296 Tromsø

NIVA Chile S.A. tilbyr blant annet forskning og 
rådgivning om vannkvalitet og vannbehandling til 
akvakulturnæringen i Chile. Selskapet ble etablert i 
2008 og har allerede fått mange oppdrag for en hel 
rekke chilenske akvakulturbedrifter.

NIVAs aktiviteter i Chile startet i 2006 med et fore-
drag om Vannkvalitetsprosjektet (VK) for norske settefisk-
anlegg under den store Aqua Sur-messen.  Responsen var 
så god at det ble bestemt å gjennomføre et pilotprosjekt 
første halvår 2007, og i løpet av den tiden fikk NIVA 
prosjekter med nærmere 20 chilenske oppdrettsselskaper. 
Deretter ble NIVA Chile S.A. formelt stiftet i april 2008 
med kontor i Puerto Varas, like nord for «laksehoved-
staden» Puerto Montt. NIVA Chile har i 2008 to nor-
ske og to chilenske ansatte.  Etableringen ble støttet av 
Innovasjon Norge og den chilenske søsterorganisasjonen 
CORFO. Selskapet er eid 50 prosent av NIVA og 50 
prosent av NIVA Tech.

Store utfordringer
Akvakulturnæringen i Chile har svært store utfordringer 
med høy dødelighet på tidlige livsstadier av laks. Som 
et eksempel kan det nevnes at det pr. i dag brukes sju 
ganger så mye rogn som i Norge for å produsere samme 
mengde ferdig slakteklar laks. Et så stort svinn er et 
økonomisk problem for næringen, men også et miljø-
problem ettersom mye fisk som fôres opp dør underveis 
i prosessen før den havner på matbordet.

NIVA Chile har i 2007/2008 utviklet samarbeidet 
med en forskningsgruppe ved Centre for Advanced Stu-
dies in Ecology and Biodiversity (CASEB) ved Pontificia 
Universidad Catholica de Chile (PUC), Santiago de 
Chile. Dette er et av de tradisjonelle universitetene i 
Chile med høy forskningsprofil. Den aktuelle forsk-
ningsgruppen har bl.a. arbeidet mye med biologiske 
effekter av metallavrenning knyttet til kobbergruvene 
nord i Chile. I mars 2008 ble det inngått en samar-
beidsavtale med PUC.

Godt posisjonert
Et viktig prosjekt for NIVA Chile i 2008 er å lage en 
chilensk versjon av boken «Vannkvalitet og smoltpro-
duksjon» med finansiering fra bl.a. den ledende norske 
fôrprodusenten Skretting. Det er også et nytt forsknings-
program på gang rettet mot Latin-Amerika, og NIVA er 
godt posisjonert i forhold til dette etter forskningsminister 
Tora Aaslands besøk til bl.a. Chile i mars 2008.

 

Kontakt:
Direktør åse åtland (ase.@niva.no)
NIVA Chile, Del Salvador 264, Dep 302, 
Puerto Varas, CHILE

Akvaplan-niva AS har hovedkontor i Tromsø.  
(Foto: Akvaplan-niva)

Utsikt over Puerto Varas med Lago Llanquihue og vulkanene Osorno og Calbuco i bakgrunnen (Foto: Linda Marie Skryseth)
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GEOMOR-NIVA:  
Vannressursforvaltning 
med polsk utspring

Geomor-NIVA (The Geoscience and Marine Research 
& Consulting Co., Ltd.) er et polsk konsulentselskap 
som tilbyr tjenester innen vannressursforvaltning, 
modellering og GIS-applikasjoner, konsekvensutred-
ninger, kystsoneforvaltning, marine miljøspørsmål, 
flomvern-modellering og hydrologisk modellering.

Geomor ble etablert i 1987 og har samarbeidet 
med det uavhengige forskningsinstituttet DHI (Danish 
Hydraulic Institute) siden 1990. Selskapet ble en del 
av NIVAs konsortium i 2004. En av målsetningene er 
å fremme et økt samarbeid mellom norske og polske 
forskningsmiljøer.

Geomor-NIVA har initiert flere forskningspro-
sjekter med NIVA og deltar i NIVAs prosjekter med 
modelleringskompetanse. Selskapet har for tiden fire 
ansatte og hadde en omsetning på drøyt 2,3 mill. 
NOK i 2007.

Kontakt:

Kontakt: 
Daglig leder Andrzej Lewandowski  
(alewand@geomor.pl)

Styreleder Harsha ratnaweera  
(harsha.ratnaweera@niva.no)

Adresse: ul. Koscierska 5, 80-328, 
Gdansk, Polen

AquaBiota: 
bred virksomhet og  
dyp kompetanse

AquaBiota Water Research (AquaBiota) er NIVAs 
svenske datterselskap og ble etablert i august 2006. 
AquaBiota jobber med vannrelaterte problemstillinger 
både innenfor grunnforskning og anvendt forskning. 
Selskapet samarbeider tett med NIVA-gruppen, uni-
versiteter og myndigheter i Sverige og utlandet.

Virksomheten er bred og omfatter både feltarbei-
der, analyser og rådgivning. Den fremste nisjekom-
petansen ligger innenfor romlig marin modellering. 
Den biologiske modelleringen brukes til å produsere 
utbredelseskarter for marine organismer som alger, 
karplanter, invertebrater og fisk.

Den oseanografiske modelleringen omfatter først 
og fremst bølger og strømmer.

De fleste vitenskapelige publiseringene behandler 
metodologiske studier av modellering. AquaBiota 
bidrar til å fremskaffe kunnskap som kan brukes i 
forvaltningen og planleggingen av det marine miljøet 
i Sverige og internasjonalt. AquaBiota deltar i flere 
internasjonale prosjekter sammer med institusjoner i 
andre land rundt Østersjøen, og deltar i arbeidsgrupper 
innen blant annet HELCOM och ICES. 

Selskapet har for tiden sju ansatte forskere og regner 
med en omsetning på drøyt 4 mill. SEK i 2008.

Kontakt: 
VD Martin Isæus  
(info@aquabiota.se)

Adresse: Aquabiota Water research, 
Svante Arrhenius väg 21A,  
104 05 Stockholm

Geomor-NIVA har hovedkontor i Gdansk ved den polske 
østersjøkysten. (Foto: NIVA)

AquaBiota har blant annet beregnet bølgeeksponeringen  
i havområdet rundt Åland i Østersjøen. (Ill.: AquaBiota)

CIENS – et tverrfaglig  
og nyskapende samarbeid
CIENS er et strategisk forskningssamarbeid mellom 
selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet  
i Oslo. Senteret er basert på felles faglige strategier 
og forskningsprogram, samarbeid om forsknings- 
og formidlingsoppgaver, og samlokalisering av 
rundt 500 personer i et nytt miljøvennlig bygg i 
Forskningsparken i Oslo.

For NIVA er CIENS en plattform for et tverrfaglig 
og nyskapende samarbeid mellom samfunnsfaglige 
og naturvitenskapelige miljøer, og mellom anvendt 
forskning og grunnleggende forskning. Beliggen-
heten i CIENS gir også NIVA gode muligheter for å 
videre utvikle satsingen på innovasjon, som er en ny 
og viktig del av instituttets virksomhet.

CIENS skal være et ledende nasjonalt og interna-
sjonalt tyngdepunkt for tverr- og flerfaglig forskning 
om miljø og samfunn. Aktivitetene i CIENS skal 
 kjennetegnes av følgende verdier:
•  Kvalitet 
•  Innovasjon 
•  Samspill 
•  Samfunnsrelevans 

CIENS skal bidra til å styrke samfunnets evne til å løse 
de betydelige og komplekse utfordringene som ligger i 
skjæringsfeltet mellom miljø og samfunn. Kortnavnet 
CIENS er satt sammen av bokstaver fra det engelske 
navnet for senteret; Oslo Centre for Interdisciplinary 
Environmental and Social Research. Det uttales som 
det engelske ordet Science. 

Medlemmene
 
 CICERO Senter for klimaforskning
 47 ansatte som alle er lokalisert  
 i CIENS 
 

met.no (Meteorologisk institutt)
470 ansatte, hvorav Forsknings- og 
 utviklingsdivisjonen med 50 ansatte  
er lokalisert i CIENS

 

Norsk institutt for by- og region - 
forsk ning (NIBR) – 82 ansatte som  
alle er lokalisert i CIENS
 
  Norsk institutt for luftforskning 

(NILU) – 140 ansatte, har fem 
arbeids plasser lokalisert i CIENS

 

Norsk institutt for naturforskning 
(NINA) – 158 ansatte, hvorav 24 ved 
NINA Oslo er lokalisert i CIENS
 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
200 ansatte, hvorav 160 ved Hoved-
kontoret er lokalisert i CIENS
 

Transportøkonomisk institutt (TØI)
89 ansatte som alle er lokalisert i CIENS
 
 Universitetet i Oslo (UiO)
  30 årsverk i Institutt for geofag, 

Avdeling for meteorologi og
oseanografi er lokalisert i CIENS i tillegg 
til et stort antall studenter på bachelor 
og Master nivå

Assosiert medlem:
Norges vassdrags- og energidirekto-
rat (NVE) – 400 ansatte, disponerer fire 
arbeidsplasser i CIENS

Det nye CIENS-bygget ble offisielt åpnet 9. november 2006. 
(Foto: Stig Martin Solberg)
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Et viktig møte på nattoget Trondheim-Oslo

Norsk institutt for vannforskning ble formelt etablert 1. juli 1958 ved et vedtak i daværende 
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF). Men det var minst like viktig at 
NTNF-direktøren Robert Major og professor Trygve Braarud snakket sammen på nattoget 
mellom Oslo og Trondheim en vårdag i 1955. 

Den første kjente spiren til etableringen av NIVA er å 
finne i en lov om vassdragenes utnyttelse fra 1887, der 
ordet «forurensninger» er brukt. I 1911 og 1912 ble det 
utført biologiske og kjemiske undersøkelser av Dram-
menselva, og i 1939 oppnevnte Arbeidsdepartementet 
en «Kommisjon til å utrede spørsmålet om tiltak mot 
forurensning av vassdragene». Ett av medlemmene i 
kommisjonen var dr. philos Trygve Braarud, som senere 
skulle spille en sentral rolle i historien om etableringen 
av NIVA.

Vassdragsloven av 15. mars 1940 hadde et eget 
kapittel om vannforurensning, men krigen og den 
påfølgende gjenoppbyggingen førte til at arbeidet mot 
vannforurensninger ble nedprioritert. Riktignok ble 
NTNF opprettet i 1946 med Robert Major som direk-
tør, og i 1947 opprettet Universitetet i Oslo et personlig 
professorat for Trygve Braarud, men det skulle ennå ta 
noen år før vannhjulene begynte å rulle.

I 1955 tok professor Braarud direkte kontakt med 
Major. Braarud var opptatt av at stadig flere problemer 
oppstod som følge av forurensende utslipp. I den industri-
elle utviklingen i Norge, hvor NTNF spilte en sentral rolle, 
burde det være et ansvar nettopp for NTNF å engasjere seg 
i industrialiseringens negative sider, mente Braarud.

Da NIVAs første direktør Kjell Baalsrud fylte  
60 år i 1996, skrev Major ned sin erindring om et 
viktig møte:

Det var på nattoget mellom Trondheim og 
Oslo på vårparten 1955. Det var blitt sent, 
alle hadde lagt seg, men professor Trygve 
Braarud og jeg ble stående i korridoren i 
ivrig samtale.  Professor Braarud var dypt 
engasjert i våre kommende problemer i 
vannsektoren. Han så at vårt endrede leve-
sett, industrialiseringen og landbruksvirk-
somheten, var i ferd med å forurense våre 
vassdrag i foruroligende grad, og at det ville 
bringe vanskeligheter i vår vannforsyning og 
problemer på avløpssiden. Hans vitenskape-
lige bakgrunn ga ham evne til å se lengre 
enn andre – og han var bekymret for at 
manglende forståelse av problemene kunne 
få betydelige skadevirkninger som det ville 
ta lang tid og være kostbart å rette opp. Det 
krevdes større innsikt både vitenskapelig og 
teknisk for at man skulle kunne håndtere 
de voksende problemer på en rasjonell måte. 
Argumentene var overbevisende, og da jeg 
en gang ut i de små timer antydet at NTNF 
burde ta et initiativ, hadde åpenbart profes-
sor Braarud oppnådd sin hensikt.

Direktør Major kontaktet deretter sivilingeniør Kjell 
Baalsrud med spørsmål om han ville gå inn i NTNF-
systemet for å utrede forskningsbehovet for problemer 
med vannrensing og vannforurensninger. Baalsrud 
hadde på det tidspunktet søkt og fått en stilling som 
laboratorieleder i Fellesmeieriet i Oslo og var litt i tvil, 
men den handlekraftige Major tok direkte kontakt med 
Fellesmeieriets direktør Kobro og lurte på om det var 
mulig å få fristilt Baalsrud.

Kjell Baalsrud har følgende kommentar i et festskrift 
som ble utgitt i forbindelse med 60-årsdagen hans:

Jeg har mange ganger tenkt på hva slags liv jeg 
kunne hatt, om jeg hadde vært i Fellesmeieriet. 
Kobro ville vært en meget god sjef, og dessuten 
er jeg meget glad i ost. 19. april 1955 ble min 
skjebne endelig avgjort. Jeg ble engasjert av 
NTNF for å starte et arbeid med vannrensings-
problemer. Men på hvilken måte?

Svaret kom allerede 13. mai, da NTNF hadde sammen-
kalt til et møte med en rekke ressurspersoner. Major la 
frem forslag til et mandat for et utvalg som NTNF ville 
opprette i nær fremtid. Deretter ble «Utvalg for vann-
rensning» besluttet oppnevnt på et rådsmøte i NTNF 2. 
juni. Kjell Baalsrud ble utnevnt til sekretær for utvalget, 
som for øvrig bestod av kommuneingeniør Karl Olsen 
(Bærum kommune), professor Trygve Braarud, overlege 
Fredrik Mellbye (Helsedirektoratet) og vannverkssjef 
Sigbjørn Bechholm (Oslo kommune). Sammensetnin-
gen av utvalget viste hvor fremsynt NTNF var og bidro 
til den tverrfagligheten som senere har preget NIVA.

I de tre årene Utvalget fungerte inntil NIVA ble etablert 
sommeren 1958, ble det bygd opp en stab på ti personer 
og startet en praktisk virksomhet. I 1956 leverte Utvalget 
en innstilling til Industridepartementet med anbefaling 
om å opprette et nytt institutt, men statsråd G.A. Sjaastad 
hadde mange betenkeligheter. Enden på visa ble likevel at 
NTNF vedtok opprettelsen av NIVA 1. juli 1958, med 
Kjell Baalsrud som den første direktøren og Karl Olsen som 
den første styrelederen. Med Baalsruds egne ord:

Det ble servert en smørbrødlunsj hvor alle de 10 
ansatte var med… …. Det ble i beste norske stil 
talt og takket. Mellbye avsluttet med å si at han 
ikke hadde vært med på opprettelsen av noen 
institusjon hvor det forelå et så klart behov. 

Samtale på nattoget: Trygve Braarud og Robert Major. (Foto: NIVA)

Utvalg for vannrensing 30. april 1957: F.v. sekretær Kjell Baalsrud, cand.
real. John Erik Samdal, kontordame Aud Bøhn, laborant Hilde Børresen, 
Grete Davidson B.Sc. og siv.ing. Terje Simensen. (Foto: NIVA)

Prøvetaking med pumpe i sterkt lagdelt innsjø. Avdelingssjefene Terje 
Simensen og John Erik Samdal. Vinteren 1957. (Foto: NIVA)
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NIVA 2008 – En utvärderingFor 10 år siden gjennomførte Forskningsrådet 
en evaluering av NIVA og andre miljøinstitutter. 
Evalueringen, som ble ledet av Peringe Grennfelt, 
professor og forskningsdirektør ved Institut för 
vatten- og luftvårdsforskning i Sverige, ga NIVA klare 
råd om faglige og organisatoriske tiltak som burde 
iverksettes. Hovedkonklusjonene og anbefalingene 
fra evalueringen ble lagt til grunn i «Prosjekt 
fornyelse av NIVA», som startet høsten 2000 og  
ble avsluttet ved flyttingen til CIENS høsten 2006.

Vi vil bruke 50-årsmerket som en anledning til å se 
framover og utforme en solid plattform for institut-
tets videre drift. Erfaringene fra evalueringen for 10 
år siden og den fornyelsen av instituttet som den la 
grunnlag for, er gode. Vi har derfor engasjert Peringe 
Grennfelt til å foreta en ny evaluering og samtidig 
skissere framtidige utfordringer og muligheter for 
NIVA. I løpet av jubileumsåret vil vi revidere NIVAs 
strategiske plattform og gjøre organisasjonen enda bedre 
i stand til å møte framtiden.

Vi har valgt å bruke NIVAs jubileumsskrift til å pre-
sentere noen utdrag fra evalueringen. Peringe Grennfelts 
sammendrag med konklusjoner (Slutsatser) og anbefalin-
ger (Rekommendationer) er ikke forkortet. Den fullsten-
dige evalueringen er publisert på NIVAs nettsider.
 
Vi takker Norges forskningsråd for økonomisk støtte 
til evalueringen.

Odd Skogheim
Adm. dir. NIVA

Av professor og forskningsdirektør  
Peringe Grennfelt

Norge har en hög miljöprofil såväl nationellt som inter-
nationellt. Försurningsfrågan, miljöproblemen i Arktis, 
havsmiljöfrågorna och senast klimatfrågan har varit och 
är prioriterade frågor på den norska miljöagendan och 
frågorna har drivits framgångsrikt inom olika interna-
tionella organ. Den starka positionen hade dock inte 
varit möjlig utan en stark förankring i den nationella 
forskningen. Norska politiker och norska förhandlare 
har kunnat uppträda i internationella sammanhang med 
stor trovärdighet därför att man haft en väl utvecklad 
kunskapsbas att utgå från. 

Ett belysande exempel på hur forskningen påverkat 
den politiska agendan kan hämtas från försurningsom-
rådet. När Norge och Sverige i mitten av 1980-talet drev 
försurningsfrågan gentemot de stora förorenarländerna 
Storbritannien och länderna på kontinenten var forsknin-
gen en avgörande faktor för framgången. NIVA och flera 
andra norska institut spelade här en avgörande roll när den 
engelska kraftindustrin och brittiska politiker åkte runt i 
Skandinavien. Det var forskningen och forskningsresul-
taten som dominerade diskussionerna och utan en stark 
forskningsbas hade politiken inte blivit så framgångsrik. 

Tyvärr är man i det politiska arbetet idag inte alltid så 
medveten om forskningens betydelse, framför allt inte det 
internationella forskningssamarbetets betydelse. Från po-
litiskt håll ser man gärna frågans betydelse när den är ny 
och man kan hämta hem politiska vinster men glömmer 
sedan vikten av att ha en långsiktig kompetensbas, när frå-
gan börja bli allmänt accepterad och kanske inte minst när 
man behöver vidta ytterligare åtgärder gentemot «gamla» 
miljöfrågor. Men det är den långsiktiga forskningen som 
skapar det underlag i form av kostnadseffektiva lösningar 
med ny teknik och teknik som är inriktad mot problemet 
snarare än det som mediedebatten oftast fokuserar på. 

Övergripande strategi
För 10 år sedan konstaterade vi som då gjorde utvär-
deringen att NIVA saknade en övergripande vision och 
en strategi för sin verksamhet. Inom enskilda områden 

hade man ofta en idé och ett medvetet handlande men 
inte samlat över institutet. Idag däremot finns det en väl 
utvecklad strategi med tydliga mål såväl för verksamheten 
som helhet som för dess olika delar. Strategier och mål är 
samlade i enkelt tillgängliga dokument och det är lätt för 
såväl organisationen som en utomstående att förstå vilka 
mål och ambitioner som man arbetar med. Strategin är 
dock ofullständig när det gäller kommunikationsfrågor.
 
Forskningsområden – arbetar NIVA med  
rätt saker?
Sättet att se på vattenfrågorna har i ett norskt och euro-
peiskt perspektiv under det senaste decenniet förskjutits 
från att primärt vara ett föroreningsproblem till hur vi 
skall hantera vattenresurserna i stort. Vi talar allmänt om 
vattenplanering men begreppet täcker dåligt vad det är 
fråga om. Det engelska begreppet «water management», 
där det inte bara handlar om planering utan också för-
valtning täcker frågan på ett bättre sätt. 

Ser man till konsekvenserna av klimatförändringarna 
pekar alla studier på att det är inom vattenområdet de 
stora livsavgörande konsekvenserna uppträder. Klimat-
förändringarna kommer att leda fram till ökade oba-
lanser i vattentillgång. Många delar av jorden kommer 
att få ökade problem med vattenbrist medan andra får 
problem med för mycket vatten. Till detta kommer att 
de traditionella vattenfrågorna kring föroreningar, fiske, 
akvakultur alla kommer att ha en klimatdimension att 
förhålla sig till.  

De ovan nämnda tre aspekterna på vatten – förore-
ningar, resursfrågor och vattenplanering samt klimat-
frågan och hur NIVA har hanterar dem har jag valt att 
beskriva utifrån en triangel, där varje hörn representerar 
dessa tre aspekter (figur 1).  

För 10 är sedan var NIVAs verksamhet i stor ut-
sträckning förlagd i föroreningshörnet. Under de 10 
år som gått har man successivt rört sig mot höger och 
börjar i sin projektportfölj få en balans mellan förore-
ningar och vattenresursfrågor. Detta innebär inte att 
föroreningsfrågorna är mindre prioriterade. I vissa fall 
ser vi snarare ett ökat problem. Men det innebär att de 
traditionella föroreningsfrågorna i ökad utsträckning 

«Internationellt utgör NIVA ett av de 
främsta forskningsinstituten i Europa 
inom vattenområdet och uppträder 
med hög kompetens och trovärdighet 
inom forskning, gentemot EU och inom 
internationella konventioner».

«NIVA bör, tillsammans med andra 
organisationer inom CIENS, bättre 
utnyttja fördelarna med samlokalise-
ringen och utveckla verksamheter som 
bibehåller och stärker centret och dess 
institut som ett gemensamt kompe-
tenscentrum.»

«Miljödepartementet och andra statliga 
organ bör i ökad utsträckning utnyttja 
den expertis som finns inom NIVA och 
andra forskningsinstitut.» 

«Ett av de främsta  
forskningsinstituten  
i Europa inom 
vattenområdet»
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sätts in i ett övergripande sammanhang med vatten-
resurser och vattenplanering som en utgångspunkt. 

Inom det tredje hörnet i figuren – klimatet – har 
NIVA bedrivit en hel del forskning, både i form av 
EU-projekt och som projekt via forskningsrådet. Man 
var t ex mycket tidigt ute när det gällde experimentella 
studier av klimatpåverkan på ekosystem i CLIMEX-
projektet, där man utnyttjade den anläggning och 
erfarenheterna från ett experiment kring återhämtning 
av försurning. 

Klimatprofilen i verksamheten bör dock utvecklas 
ytterligare. Man bör utveckla ett mer strategiskt förhåll-
ningssätt till klimatförändringarna och också verka för 
att klimataspekterna kommer in i den övriga verksamhe-
ten kring föroreningar, vattenplanering, akvakultur etc. 
NIVA behöver utveckla sin kompetens och produktport-
följ för att kunna möta samhället behov av konsekvens- 
och riskanalyser men också när det gäller hur man skall 
vidta åtgärder för att begränsa effekterna. 

 Några viktiga  
forsknings områden
Miljöövervakning
Insamling och kartläggning av miljödata har varit en 
kärnverksamhet ved NIVA och är fortsatt så. Myndigheter 
har en förkärlek att betrakta miljöövervakning som något 

som man kan handla upp över disk, som vilken vara som 
helst. Man bör dock komma ihåg att miljöövervakning 
i de flesta fall är en mycket kvalificerad verksamhet, vars 
värde i allmänhet blir uppenbart först då man har långa 
tidsserier av hög och känd kvalitet. Till detta kommer det 
värde som övervakningen ger genom utvärderingar och 
då data direkt utnyttjas för forskningsändamål.

NIVA är ett utmärkt exempel på hur miljödata kan 
och skall utnyttjas på ett effektivt sätt i forskningen. 
Tyvärr ser inte alltid de upphandlande myndigheterna 
till detta mervärde. Alltför många gånger har utmärkta 
dataserier förstörts genom att man byter utförare.

Akvakultur
Det hårda trycket på fisket runt om i världen gör akvakultur 
allt mer intressant. Norge är världsledande inom området 
och det har under de senaste åren utvecklats ett nationellt 
intresse för att akvakultur inte bara skall bli en exportpro-
dukt i form av fisk utan lika mycket i form av tekniskt, 
biologiskt och ekonomiskt kunnande. NIVA har utvecklat 
sin roll som en internationellt kunnig forsknings- och ex-
pertorganisation inom akvakultur med flera spjutspetsar. 

EU-forskning
Deltagandet i EU-finansierad forskning är en nödvän-
dighet för ett institut som skall spela en roll utanför 
Norge. NIVA har varit framgångsrik när det gäller EU-

projekt och man har koordinerat flera projekt av stor 
betydelse för såväl NIVA som för europeisk och norsk 
vattenförvaltning och politik. 

Innovation och produktutveckling
Under de senaste åren har NIVA på ett tydligare sätt än 
tidigare markerat innovation som ett centralt verksam-
hetsområde och ett område där man vill växa. Man ser 
både en möjlighet att medverka till lösningar på miljö-
problem och till att skapa en egen marknadsposition. 
Ett särskilt bolag, NIVA-Tech, har också etablerats för 
att ta hand om innovationerna. 

Området är fortfarande under uppbyggnad men erfa-
renheterna från främst BallastTech är goda. Min uppfatt-
ning är att NIVA utgör en bra miljö för innovation och 
utveckling av olika produkter. Även om man har en idé 
och process för hur innovationer vidareförs till företag 
saknar jag en diskussion kring hur idéer och företag skall 
hanteras långsiktigt (riskkapital, delägarskap, försälj-
ning etc.) samt, inte minst, hur immateriella rättigheter 
 (patent) skall hanteras gentemot uppfinnare mm. 

 Kommunikation och synlighet
Kommunikation och information är centrala ingredi-
enser i ett forskningsinstituts verksamhet, såväl internt 
som externt. NIVA har utarbetat en informations- och 
kommunikationsstrategi som i många avseenden in-
nehåller det man kan förvänta sig. 

Man talar i strategin om att man skall vara en ”pre-
misslevarandør i sammfunnsdebatten innen vannfaglige 
spørsmål”. Det låter både intressant och rimligt med 
NIVAs ambitioner. Samtidigt saknar jag en vidare 
utveckling av strategin, där man närmare beskriver 
målgrupper, innehåll, medel och så småningom upp-
följningsbara mål. Jag ser det som särskilt viktigt att man 
stärker sin roll som nationellt kunskapscenter och på det 
sättet blir ett förstaval för myndigheter och näringsliv 
när det gäller forskning och expertkunnande inom vat-
tenfrågor. Sedan är det naturligtvis en fråga hur långt 
man skall gå när det gäller att medverka i samhällsdebatt 
och samhällsutveckling? Det finns här många frågor som 
bör vara intressanta att utveckla vidare i en strategi. 

 Administration och ledning
NIVA har idag en väl fungerande organisation. Jag kan 
konstatera att NIVA har ett av de bäst fungerande sys-

temen jag träffat på inom institutssfären. Där vi för 10 
år sedan såg flera brister är det idag närmast omöjligt 
att finna något ogenomtänkt. 

Andelen forskare med doktorsgrad har successivt 
ökat inom NIVA. I stort sett har antalet fördubblats 
sedan 2002 från 32 till 59 enligt senaste statistiken. 
När dessutom en stor del av dessa nytillkommande 
är tidigt i sin karriär innebär detta en påtaglig för-
stärkning av den vetenskapliga kompetensen inom 
vattenområdet. 

 NIVAs och de norska 
 miljöforskningsinstitutens 
samhällsuppdrag
NIVA är liksom de övriga miljöinstituten en del av norsk 
miljöpolitik. Instituten finns där för att stödja samhället 
och samhällsutvecklingen med forskning, kunskap och 
kompetens. Det är ett av de grundläggande skälen till 
varför samhället ger sitt stöd till instituten. 

Kompetenscentrum och premissleverantör. 
Vid mitt samtal med miljödepartementet betonade 
man särskilt att man såg instituten som en premis-
sleverantör och en kunskapsbas för miljöpolitiken. 
Man förväntar sig att NIVA och andra miljöinstitut 
aktivt skall bidra till att utveckla den vetenskapliga 
basen för miljöpolitiken och att man skall vara en 
kunskapsbas i departementets arbete. Denna roll kan 
man dock knappast uppfylla utan att ha en nära dialog 
med departementet men också med samhället i övrigt. 
Interaktionen med departementet är dock ganska svag. 
Formellt sker bara ett sådant utbyte en gång per år och 
även om det finns många andra informella tillfällen 
så är kontakterna mellan departement och institut 
alltför svag för att motsvara förväntningarna och vad 
jag förstår målet i ändamålsparagrafen. 

Den svaga kontakten innebär att även om NIVA 
innehållsmässigt väl fyller rollen som ett nationellt 
kompetenscentrum så saknas incitamenten för att man 
skall spela den roll som förväntas. I en allt för liten grad 
är de experter och den expertis som finns inom NIVA 
och övriga miljöinstitut utnyttjad av departement och 
myndigheter som SFT och DN. Problemet ligger nog 
både hos de statliga organen och hos instituten men 
miljödepartementet har här ett särskilt ansvar för att 
bygga upp och formalisera relationerna. 

klima

översvämningar
torka

eutrofiering
miljögifter
försurning

dricksvatten
rekreation

fiske
akvakultur

vatten

föroreningar resurs – frågor

102   NIVA 50 år – jUbILEUMSSKrIFT NIVA 50 år – jUbILEUMSSKrIFT   103

EVALUErING AV NIVAEVALUErING AV NIVA



Konkurrensmässig aktör på marknaden. 
Forskningsinstitutens verksamhet internationaliseras 
allt mer och inom miljöområdet har institut med en 
väl utvecklad internationell verksamhet ofta mer än   
25 %  av sin verksamhet baserad på internationella fors-
kningsprojekt och uppdrag. NIVA har tidigare legat 
kring denna nivå men för 2007 är den betydligt lägre. 
Dessutom domineras den internationella portföljen av 
uppdrag för NORAD. En orsak är att EU-forskningen 
2007 befinner sig i skarven mellan sjätte och sjunde 
ramprogrammet och att det också sker omläggningar i 
den norska biståndspolitiken. Även med dessa hänsyn-
staganden anser jag att den internationella portföljen är 
alltför liten i relation till institutets ambitioner. Inter-
nationella forskningsprojekt och konsultuppdrag drivs 
till största delen genom konsortier och NIVA är här 
beroende av att man allierar sig på det strategiskt bästa 
sättet. Jag anser att portföljen bör upp på den tidigare 
nivån om man skall försvara sin ställning som ett en 
betydande internationell aktör. 

Situationen och rollerna för miljöinstituten gente-
mot konsultföretag och universitet och högskolor är 
väl känd sedan länge. Gentemot konsultföretag måste 
instituten arbeta på ett affärsmässigt sätt och man måste 
arbeta på ett affärsmässigt sunt sätt.

Det finns dock ett mer allvarligt konkurrenspro-
blem för miljöinstituten gentemot det som jag kallar 
förvaltningsinstitut, det vill säga institut som utgör en 
del av statsapparaten. Dessa opererar under helt andra 
villkor än övriga aktörer och har andra mer gynnsamma 
regler när det gäller t ex pensioner. De skilda förutsätt-
ningarna kan skapa problem vad avser såväl konkurrens 
som samarbete och departement och regering bör ägna 
dessa frågor en större uppmärksamhet då de också kan 
hindra institutens möjligheter att utvecklas på ett sunt 
ekonomiskt sätt. 

 NIVA och CIENS 
Den mest synliga förändringen under de senaste åren 
när det gäller NIVA är omlokaliseringen till universi-
tetsområdet och etableringen av CIENS. Kunder och 
brukare tar alla fram detta som den största och mest 
positiva förändringen i NIVAs verksamhet under de se-
naste åren. Svaret skiljer sig här från det svar jag fått när 
man frågat anställda och chefer inom NIVA, som anser 
att den största förändringen är förnyelsen av personal 
och ett mer strukturerat arbetssätt.

Eftersom så många utanför CIENS är överens om att 
etableringen av centret är en av de viktigaste händelserna 
inom norsk miljöforskning under de senaste åren är 
förväntningarna på CIENS stora. När jag sökt finna 
tecken på hur man utnyttjat den synlighet som det nya 
centret ger är min bedömning att man endast i mycket 
begränsad omfattning lyckats med detta. Frånsett att det 
är svårt för en utomstående att komma in på institutet 
via den byggarbetsplats som skymmer hela entrén så är 
synligheten mycket begränsad. På hemsidan finns inte 
mycket som visar på aktiviteter under de nära två år som 
gått sedan instituten flyttade in 2006. 

Den ambition som man hade med centret riskerar 
att gå förlorat om man inte på ett effektivt sätt utnyttjar 
möjligheterna. 

 NIVA och framtiden 
Det ökade intresset i klimatfrågan har i viss utsträckning 
tagit fokus från andra viktiga miljö- och resursfrågor. 
Vattenfrågan hör definitivt dit. I stället för att som nu 
klimatfrågan skymmer vattenfrågorna borde klimatfrågan 
tjäna som en förstärkare för samhällets behov av forskning, 
utveckling och kunskap på vattenområdet. Jag tror dock 
att detta bara är tillfälligt. När sårbarhet och klimatanpass-
ning blir en del av den klimatpolitiska agendan kommer 
också vattenfrågorna att få ett förnyat intresse. 

Exploatering av Arktis
Mitt intryck från bland annat utvärderingen av Norskt 
Polarmiljöcenter är att Norge fortsatt underskattar 
miljöfrågornas vikt i Arktis och i detta sammanhang 
även sin centrala roll.  Den omfattande exploatering 
som redan påbörjats och som kommer att accelerera 
över de närmaste decennierna kommer att kräva väl 
genomarbetade analyser och konsekvensbedömningar. 
Sådana är direkt avgörande när det gäller att sätta villkor 
för olika etableringar och för olika internationella för-
handlingar kring Arktis. Behoven täcker flera områden, 
som utvidgad övervakning, grundläggande forskning 
och inte minst modeller som också förmår analysera 
konsekvenserna i ett förändrat klimat. Här har NIVA 
och Akvaplan-niva otvivelaktigt en roll. 

Havet som resurs inklusive akvakultur
Norge är världsledande inom flera områden när det gäl-
ler utnyttjande och hållbar förvaltning av havsresurser. 
Denna roll är inte bara av betydelse för den havsbaserade 

näringen utan också en verksamhet som inrymmer stora 
exportmöjligheter. Även om NIVA inte är den största 
aktören i Norge inom detta område är NIVA viktig 
genom sin kompetens  och sin oberoende ställning i 
relation till sektorsintressen.
 
Miljögifter
Betydelsen av miljögifter för den akvatiska och marina 
miljön är fortfarande i stora delar okänd och jag förut-
ser att forskning och uppdragsverksamhet inom detta 
område inte bara kommer att kvarstå utan att den också 
kommer att utvecklas. REACH är en viktig komponent 
i detta men behovet av forskning kommer fortsatt att 
vara stort när det gäller Arktis. 

Näringsämnen
Synen på näringsämnen kommer inom de närmaste två 
decennierna att ändras radikalt. Tillgången på fosfor är be-
gränsad och det finns de som talar om en «peak phosporous» 
på samma sätt som man talar om «peak oil». Genom att de 
enkelt brytbara fosforfyndigheterna töms kommer behovet 
av att finna metoder för att återvinna fosfor att öka. 

Kvävefrågan är också intressant. De mer än 100 miljoner 
ton kväve som årligen fixeras via gödning, förbränningspro-
cesser mm utgör inte bara ett stort hot för övergödningen 
av havet. Kvävet utgör också ett hot på många andra plan 
– övergödning i terrestra system, klimateffekter via avgång 
av dikväveoxid samt behovet av stora energiinsatser för att 
binda kvävet för framställning av konstgödning. Inom detta 
område ser jag en viktig forskningsuppgift för NIVA och 
många andra forskningsorganisationer. 

  
Teknik och system för lösningar
Att omvandla miljöproblemen till affärsmöjligheter är 
centralt i många länder och man hyser stora förhopp-
ningar på en växande marknad för miljöteknikexport. 
NIVA befinner sig redan på denna marknad med viss 
framgång. NIVA är väl positionerat och bör genom 
smarta allianser ha en given roll inom området. 

NIVAs roll i utvecklingsländerna 
I många vattenfattiga områden kommer vattentillgången 
att bli ytterligare begränsad i framtiden. Här finns nästan 
oändliga möjligheter till utveckling och lösningar för 
att kunna i allt högre utsträckning utveckla vattensnåla 
och recirkulerande system till låga kostnader. NIVA bör 
naturligtvis vara med inom detta område eftersom man 
har både kompetens och möjligheter att finnas här. 

Miljöövervakning
Idag pågår en omfattande diskussion kring hur 
miljöövervakningen kan förändras i framtiden med 
utgångspunkt från de sattelitbaserade system som 
förväntas svara för en stor del av miljöövervakningen 
i framtiden. NIVA bör vara med på det tåget och 
utnyttja sin vattenkompetens för att både stärka de 
olika satellitsystemens möjligheter men också för att 
utveckla sin egen projektportfölj. 

Inget sattelitsystem kan dock ersätta den traditio-
nella miljöövervakningen. Den kommer fortsatt att vara 
viktig för kartläggning, dimensionering och lösning av 
miljöproblem. 

Organisatoriska frågor 
Kommer NIVA att kunna vara ett forskningsinstitut av 
den karaktär som det har idag om 10-20 år när behovet 
av tvärgående kunskap och av verktyg med vars hjälp 
man kan analysera problem och ge förslag till lösningar 
kommer att öka? Vattenfrågorna kommer inte, även om 
NIVA har en god förmåga att integrera vattenproble-
mets olika aspekter, att enbart ses som en isolerad fråga. 
I stället behövs angreppssätt och verktyg som förmår 
att integrera vattenfrågor med andra frågor, inte minst 
frågor kring samhällsutveckling och ekonomi. 

En viktig fråga är i detta sammanhang om NIVA 
– och de norska miljöinstituten i övrigt – kan och 
skall fortleva i den struktur de har idag. Jag har i min 
genomgång inte funnit speciellt många som föresprå-
kar en sammanslagning av instituten och det var 
kanske inte att vänta. Däremot, om jag ställer frågan 
om Norge skulle starta miljöforskning idag får jag 
genomgående svaret att det inte skulle vara aktuellt 
med dagens 5-6 forskningsinstitut utan det skulle bara 
bli ett eller möjligen två institut. 

Även om priset för att slå samman instituten av många 
kan anses för högt är det viktigt att instituten ser över sin 
situation och inser att världen förändras och att det också 
kommer att ha konsekvenser för institutssektorn.
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 Sammanfattning: Slutsatser
•  NIVA är ett väl fungerande miljöforskningsinstitut 

och fyller väl de intentioner som finns i institutets 
ändamålsparagraf. 

•  NIVA har sedan forskningsrådets utvärdering för 10 
år sedan utvecklats positivt på flera sätt och de syn-
punkter som framfördes har åtgärdats.  

•  NIVA ligger i framkant med utvecklingen inom vat-
tenområdet och har breddat sin verksamhet till att 
se vattenfrågorna som resurs- och planeringsfrågor, 
t ex genom att utveckla sin verksamhet i linje med 
EUs ramdirektiv för vatten. Man är sedan flera år väl 
etablerad när det gäller att inkludera klimataspekterna 
i sin forskning men medvetenheten och ambitionerna 
kan utvecklas bättre. 

•  NIVA har en internationell spetskompetens inom flera 
områden. Särskilt bör här nämnas kompetensen inom 
sjöförsurning, akvakultur och miljöeffekter i kustnära 
ekosystem. Publiceringsnivån ligger dock i underkant 
för vad man kan förvänta sig. 

•  NIVA har såväl kompetens som ambition att vara med 
och sätta den norska agendan inom vattenområdet. 
Väl medveten om de svårigheter som finns att som ett 
forskningsinstitut agera inom området kan man kon-
statera att de synliga resultaten från denna ambition 
hittills är begränsade.  

•  Överföringen av verksamheten till nya lokaler i CIENS 
forskningscenter har inneburit en viktig stimulans 
för verksamheten och en ökad synlighet för kunder, 
brukare och samhället i övrigt. De fördelar som eta-
bleringen av CIENS medfört har NIVA (och sannolikt 
inte övriga institut) endast tillgodogjort sig i begränsad 
utsträckning. 

•  NIVA begränsas inom vissa områden av en oklar kon-
kurrenssituation gentemot institut som utgör en del 
av statsförvaltningen. 

•  Förnyelsen av personal under de senaste åren har ge-
nomförts på ett medvetet och målinriktat sätt utan 
befarade kompetensförluster till följd av pensions-
avgångar. Personalförstärkningarna har dessutom 
inneburit en ökad andel forskare med doktorsgrad 
eller motsvarande. 

•  NIVA har ett väl utvecklat samarbete med universitet 
och högskolor i form av doktorander och adjungerade 
professorer (professor II) och liknande. 

•  Internationellt utgör NIVA ett av de främsta fors-
kningsinstituten i Europa inom vattenområdet och 
uppträder med hög kompetens och trovärdighet inom 
forskning, gentemot EU och inom internationella 
konventioner. 

•  Nationellt är medvetenheten och användningen av 
NIVAs och andra miljöforskningsinstituts kompe-
tens alltför liten, vilket riskerar att påverka miljö-
politiken negativt.

•  NIVA har ett mycket gott rykte bland kunder och 
brukare som en mycket kompetent organisation med 
hög leveranssäkerhet. 

 Sammanfatning:  
Rekommendationer
•  NIVA  bör fortsatt utveckla sin forskningsportfölj 

till att inkludera klimatfrågorna i de projekt man 
genomför. 

•  NIVA bör höja sin ambitionsnivå när det gäller veten-
skaplig publicering. 

•  NIVA bör ytterligare utveckla sin kommunikations-
strategi i relation till ambitionen att vara med och sätta 
agendan inom vattenområdet. 

•  NIVA bör tillsammans med andra organisationer 
inom CIENS bättre utnyttja fördelarna med samlo-
kaliseringen utveckla verksamheter som bibehåller och 
stärker centret och dess institut som ett gemensamt 
kompetenscentrum. 

•  NIVA bör tillsammans med aktuella departement söka 
finna en lösning på konkurrenssituationen gentemot 
förvaltningsinstituten.  

•  NIVA bör noggrant värdera om och på vilket sätt 
man skall utveckla sin verksamhet för att långsiktigt 
tillhöra de främsta forskningsinstituten i Europa. Den 
internationella projektportföljen – såväl forskning som 
uppdrag bör också utvecklas. 

•  Miljödepartementet och andra statliga organ bör i 
ökad utsträckning utnyttja den expertis som finns 
inom NIVA och andra forskningsinstitut. 
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NIVA Sør, Øst og Vest (1982-84) 

Solbergstrand (1980)Forsøksstasjon Kjeller

NIVA-tech (1987)

Akvaplan-niva (1992)

GeoMor-NIVA (2005)

Innflytting CIENS 2006)

AquaBiota (2006)

NIVA Midt-Norge (2004)

NIVA Chile (2007)

Første måleprogram i Oslofjorden (1962)

Kjølevann fra kjernekraftverk (1971)

Miljøgifter i Sørfjorden (1979)

Petrokjemianlegg  Kårstø (1981)

Samlet Plan (1980)

Akvakultur (1982)

JAMP-prosjektet starter (1981)

Tildekking Eitrheimsvågen (1987)

Oppblomstring av Chrysocromulina (1988)

Kystovervåkingen (1990)

Lokalisering av akvakulturanlegg (1986)

Habitatmodellering (2004)

Ubåt U268 (2003)

Skulberg isolerer Selenastrum (1959)

Den internasjonale hydrologiske dekade (1965)

Halmluting (1956)

Otra (1960)

Avrenning fra gruver (1970)

Vassdragsreguleringer: Øvre Otta, Gaular o.a. (1970-årene)

Vannressursforvaltning (1976)

Kalking (1975)

Mjøsaksjonen (1976)

Sur nedbørs virkning på skog og fisk  (1972)

Tålegrenser (1989)

RAIN-prosjektet (1984)

NV-Russland (1990) 
Palestina, Øst-Europa (1996) 

1000-sjøers undersøkelse (1986)

Flommen på Østlandet (1995)

Landsomfattende trofiundersøkelse (1988)

Første EU-prosjekter Al-PE (1991) VK-undersøkelsen (1999)

EUs vanndirektiv (2001)

Første gyro-behandling 
med AlS-metoden (2005)

Bærum Vannverk(1957)

Korrosjon i ledningsnett (1961)

Prosjekt rensing av avløpsvann (PRA) 1970

Fjernanalyse satellitt (1974)

Driftsundersøkelse renseanlegg (1970)

Tilføringsgrad for avløpssnett (1981)

Første NIVA-prosjekt i Kina; Jiaxing, Heilongjang (1995)

Første test av ballastvann 
på Solbergstrand (2007)

Ferrybox på Color Festival(2001)

Ringtestlab (ca. 1970)

Automatiserte metoder (1972)

Intern kvalitetskontroll (1979)

Akkreditert (1993)

Rocagil, Romeriksporten (1997)

Legemidler i miljøet (2004)

AquaMonitor (2004)
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