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På så mange måter har 1994 vært et særlig
hendelsesrikt år for oss. Vi kan ikke minst
glede oss over at stiftelsen fra 1. september
ble utvidet til også å omfatte kulturminne-
forskningen. Med etableringen av NIKU
har vi nå en organisasjon som trolig er
ganske unik, også i internasjonal sammen-
heng. Jeg kjenner bare til Smithsonian Insti-
tution i USA som på en tilnærmet samme
måte har organisert naturforskning og kul-
turminneforskning under sarmne tak.

Med NINA-NIKU har vi blant annet fått
særlige utfordringer og muligheter med
hensyn til nyskapende tverrfaglig forskning
i grenseflaten mellom natur og kultur og
mellom den naturvitenskapelige og huma-
nistiske vitenskapelige tradisjon.

Vi ser allerede nå konturene av en rekke
spennende problemstillinger som samtidig
vil være sentrale for miljøvernforvalt-
ningen. Blant annet dreier det seg om å søke
å forstå samspillet mellom naturgrunnlag og
samfunnsutvilding i et historisk perspektiv.
Også for miljøvernet gjelder at bare den
som er i stand til å forstå fortida kan skape
en bærekraftig framtid.

Vår ambisjon på lengre sikt skal være å
framstå med renomme som en forskningsin-
stitusjon i front med vilje og evne til å løse
miljørettede forskningsoppgaver som krever
tverrfaglige eller flerfaglige tilnærminger.
Når vi med dette legger lista såpass høyt,
er det samtidig med den erkjennelse at dette
vil ta flere år og kreve samarbeid med andre
forskningsinstitusjoner. NIKU vil også
trenge tid for å bygge opp sin egen faglige
plattform på alle ansvarsområdene.

1994 har også vært et merkeår ved at NINA
ble evaluert etter fem års virksomhet. Vi har
all grunn til å være tilfreds med resultatet av
denne omfattende undersøkelsen som blant
annet involverte internasjonale komiteer og
viktige brukergrupper. Vi berømmes både
for vitenskapelig kvalitet og for å levere på-
litelige og relevante beslutningsunderlag for
forvaltningen. Samtidig peker imidlertid
evalueringsrapporten på flere områder hvor
vi bør bli bedre. Dette har vi begynt å ar-
beide med allerede i beretningsåret.

Vi er imidlertid i en paradoksal situasjon:
Samtidig som evalueringen gir oss god ka-
rakter for samfunnsgagnlig forskning, så har
vi for andre år på rad opplevd kraftige øko-
nomiske innstramninger. NINAs basis-
bevilgning er redusert med nær 25 prosent i
løpet av tre år.

Det er da heller ikke til å legge skjul på at
de økonomiske motbakker de siste par
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årene har tæret på motivasjonen både hos
ledelsen og den enkelte medarbeider. Vi får
altså nå dokumentert at vi gjør en god jobb.
Da er det forståelig at endel litt resignerte
kommentarer har gått på at «hva er vitsen
med å gjøre en god innsats når responsen er
kutt i bevilgningene?»

Det avgjørende spørsmålet er nå om Miljø-
verndepartementet og Norges forskningsråd
tar på alvor evalueringsrapportens anbefa-
linger om å sikre N1NAs økonomiske
grunnlag framover. Det dreier seg egentlig
om man nå i konkret handling vil følge opp
flere års intensjonserklæringer: Å belønne
god og relevant forskning. La i alle fall en
sak stå fast: Vi har gjort og skal fortsatt
gjøre vår del av jobben i denne sammenhen-
gen.

For den langsiktige kompetanseoppbyg-
gingen er en institusjon som NINA.NIKU
helt avhengig av et nært og godt samspill
mellom stiftelsen, miljøvernmyndighetene
og Norges forskningsråd som den nasjonale
forskningsstrategiske institusjon. Vi er også
i økende grad beroende på vår egen offen-
sive innsats i forhold til internasjonale
forskningsprogrammer, for eksempel EUs
rammeprogrammer.

Som for alle øvrige miljøforskningsinstitut-
ter er det også for oss et overordnet mål å
bidra med forskningsbasert kunnskap, slik
at det treffes beslutninger som er miljømes-
sig forsvarlige. I den senere tid har vi imid-
lertid sett en klart økende tendens til at en
rekke etater og bedrifter med ansvar for at
det blir utført konsekvensutredninger, først
og fremst ønsker å få gjort en billigst mulig
jobb, uten tanke på faglig kvalitet.

Dette er allerede et betydelig problem for
miljøvernet, og det vokser i takt med at
ulike sektorinteresser skygger unna å skaffe
til veie solide beslutningsunderlag med hen-
syn til miljøvirkninger av planlagte inngrep.
De enkelte sektorer har sitt eget soleklare
ansvar i så måte, og miljømyndighetene et
pådriveransvar. Fra miljøforskningens side
har vi selv et ansvar i å overbevise om at vi
faktisk har kunnskap å tilby som både sam-
funnet, miljøet og den enkelte oppdrags-
giver er tjent med å utnytte på lengre sikt.

Utfordringene for NINA.NIKU er formida-
ble i de nærmeste årene. Vi skal videreut-
vilde en slagkraftig organisasjon med basis i
et nytt NIKU og en konstruktiv evaluerings-
rapport for NINA. Behovet for ny kunnskap
er udiskutabelt, men miljøvernets plass på
den politiske dagsordenen her hjenune er
usikker. Vårt utgangspunkt skal imidlertid
være at vi har en viktig rolle å fylle, og
svært mye taler for at også våre oppgaver
utenfor landets grenser vil øke betydelig i
årene som kommer.

Trondheim, 2. juni 1995

Karl Baadsvik
adm. direktør



Etableringen av NIKU
Stiftelsen for naturforskning og kulturmin-
neforskning (NINA•NIKU) ble etablert 1.
september 1994 gjennom opprettelsen av
Norsk institutt for kulturminneforskning
(NIKU) fra samme dato og samorganise-
ring med Norsk institutt for naturforskning
(NINA), opprettet i 1988.

NIKU ble opprettet ved å skille ut forsk-
nings-, dokumentasjons- og konserverings-
virksomheten hos Riksantikvaren i et eget
institutt. Hensikten var å sikre en slagkraf-
tig og fremtidsrettet forsknings- og utred-
ningsvirksomhet innen kulturminnevernet.
Dette var tidligere preget av sterk organisa-
torisk oppsplitting, ulike faglige tradisjoner
og en uheldig sammenblanding av Riks-
antikvarens rolle som utreder og vedtaks-
myndighet.

Ved å etablere et eget institutt for kultur-
minneforskning, ble den anvendte forsk-
ning innen kulturvernet bragt på linje med
den øvrige miljøvernforskning. Organise-
ringen sammen med NINA åpnet også for
nye og spennende forskningsområder i
grenseflaten mellom natur og kultur. Samti-
dig ville NIKU dra nytte av den organisa-
sjon og de erfaringene som var høstet gjen-
nom etableringen av NINA. En betydelig
administrativ gevinst ville derved oppnås.
Felles for de to instituttene var også at
miljøforvaltningen på ulike nivå var viktig-
ste oppdragsgiver.

Organisering
Organiseringen av NIKU og av den felles
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stiftelse preget virk-
somheten ved de to
instituttene i hele
1994. Blant enhetene
som var overført fra
Riksantikvaren til
NIKU, var også
Utgravningskonto-
rene i middel-
alderbyene Bergen,
Tønsberg, Oslo og
Trondheim, samt
«Norske kirker» (i
Bergen) og Registre-
ring av automatisk
fredede kulturminner
i økonomisk kart-
verk. Hovedkontoret
for NIKU ble etablert
i Dronningens gate
13 i Oslo og i dis-
triktskontorer i Ber-
gen, Tønsberg, Oslo,
Trondheim og
Tromsø.

Forskningsrådets eva-
luering av NINA (se
styrets beretning)
nødvendiggjorde en
gjennomgang også av
NINAs interne orga-
nisasjon. Denne på-
gikk høsten og vinteren 1994/95 og ble
sluttført i april 1995. Stiftelsens endelige
organisasjon er vist på figuren til høyre.

Oppdragsgiver

Miltøverndepartementet
- basisbevilgnIng

Natur- og kulturforvaltningen
- DN, RA, FMA og MD (prosj

Andre forvaltningsorgan

Offentlige og private bedrifter

Norges forskninpråd

Diverse inntekter
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Akvatisk økologi Terrestrisk økologi  I
Tor G. Heggberget Kjetil Bevanger

iøstlandsavdelingen
Erik Framstad

IArktisk økologi
Anders Klemetsen

Offentlige forvalt-
ningsorgan og be-
drifter og Norges
forskningsråd sto
også i 1994 for
over 90% av
NINA•NIKUs
inntekter. Den
samlede omset-
ning på 116,2
mill. NOK for-
delte seg fra kil-
der som vist på
figuren til venstre.

Faglig pro-
duksjon
Den faglige pro-
duksjon i
NINA•NIKU var
meget høy i 1994.
Av NINAs 127
vitenskapelige
publikasjoner ble

Styret
Leder: Odd Halvorsen

Administrerende direktør
Karl Baadsvik

Direktør NINA  I  Direktør NIKU
Eivin Røskaft Anne Fikkan

Stab I Stab  I

Bevaringsbiologi
Odd Terje Sandlund I

Hovedadministrasjonen

Objekter og
bygninger
Lars Roede

Arkeologi og
landskap

Axel Christophersen

Distrikts-
kontor
Oslo

Distrikts-
kontor

Tønsberg

Distrikts-
kontor
Tromsø

92 publisert i tidsskift med refereebehand-
ling.

I NINAs egen serie ble det utgitt (1993-tall
i parentes):

• 12 NINA Forskningsrapport (10)
• 12 NINA Utredning (17)
• 71 NINA Oppdragsmelding (75)
• 30 NINA Fakta-ark (32)
• Årsmelding for 1993 i norsk og engelsk

utgave.

Fra 1. september til 31. desember produ-
serte NIKU:

• 12 vitenskapelige publikasjoner
• 11 populærvitenskapelige publikasjoner
• 28 konferansebidrag
• 3 diverse publikasjoner

Komplett publikasjonsliste er gitt i årsmel-
dingens midtsider.

Faglige høydepunkter
I tillegg til temaene som er omtalt i egne
artilder, kan følgende aktivteter og resulta-
ter i 1994 nevnes:

Akvatisk økologi
• En analyse av betydningen når det gjelder

sikringssoner (oppdrettsfrie soner) viser at



bare de største sonene (hele tjordsystemer
opprettsfrie) har noen særlig betydning
for utbredelse av rømt oppdrettsfisk, lakse-
lus og furunkulose. Eksempler på soner
som fungerer etter hensikten er sonene i
Tana og Trondheimsfjorden.

• I Orkla ble utvandring av smolt i perioden
1980-1992 analysert ved hjelp av genera-
liserte lineære modeller (GLIM). Resulta-
tene tyder på at det er klare sosiale inter-
aksjoner mellom smolt under utvandring.

• Høsten 1994 fikk NINA for første gang et
oppdrag i forbindelse med kraftutbygging
i u-land. I elva Nam Theun, sorn er et side-
vassdrag til Mekong i Laos, utføres arts-
beskrivelse og vandringsstudier av fisk.
Hittil er det registrert mer enn 50 fiskear-
ter, noen sannsynligvis ikke tidligere be-
skrevet.

• Høsten 1993 ble et symposium og work-
shop om feilvandring hos laksefisk i for-
bindelse med havbeite arrangert av NINA
på Røros. Konferansen samlet deltagere
fra 20 land, og proceedings ble publisert i
desember 1994 i et spesialvolum av Fish-
eries and Aquaculture Management.

• Instituttprogrammet «Innsjøers produkti-
vitet» nærmer seg slutten. Forskningen
har gitt betydelig ny kunnskap om økolo-
giske forhold hos innlandsfisk (aure, røye,
sik).

• Et merkeforsøk med avansert radiotele-
metri ble utført i Aurlandsvassdraget høs-
ten 1993/ våren 1994. Undersøkelsene
klarla at ingen av den merkede fisken
vandret gjennom kraftverket, men at alle
fiskene kom seg uskadd ut gjennom det
gamle elveleiet.

• Genetiske undersøkelser av laks og ørret
viser at hybridiseringsraten mellom de to
artene er økende i Norge, og at denne øk-
ningen kan knyttes til forekomsten av
rømt oppdrettslaks i elvene.

• Genetisk merket oppdretts- og villaks er
satt ut i Imsa. De første gjenfangstdataene
viser at oppdrettslaksen hadde mer enn
80% lavere reproduktiv suksess enn vil-
laksen. Imidlertid var avkom av opp-
drettslaks og av krysninger mellom vil-
laks og oppdrettslaks større enn avkom av
villaks.

• NINAs avdeling i Tromsø og Akvatisk
avdeling i Trondheim organiserte et inter-
nasjonalt røyesymposium i Trondheim
13.-18. juni 1994. På symposiet var det
100 deltagere fra 10 land, og symposiet
ble avsluttet med en ekskursjon til Møk-
kelandsvassdraget utenfor Harstad.

NINA-NIKU i året som gikk

Terrestrisk økologi
• 17 års forskning om hjortens økologi ble

oppsummert og presentert i Rolf Lang-
vatns arbeid for den filosofiske doktor-
grad ved Universitetet i Trondheim i
november 1994

• NINAs store og flerårige samarbeidspro-
sjekt med UNIT/Vitenskapsmuseet om
effektene av skogbruk på moser, lav og
sopp i barskog ble avsluttet i 1994.

• NINA arrangerte i august 1994 et arbeids-
møte i Trondheim for den tekniskviten-
skapelige planleggingsgruppen for et nytt
globalt, terrestrisk miljøovervåkings-
system (GTOS - Global Terrestrial Obser-
ving System),

• NINA har i 1994 hatt første feltsesong i et
prosjekt om skogsøkologi. I en omlag
1 km2  stor granskog i Mosvik kommune i
Nord-Trøndelag skal et fragmenteringsek-
speriment utføres. Hovedmålet er å under-
søke effektene av fragmentering på bio-
diversiteten.

• «Antarktis-somrene» 1993/94 og 1994/95
studerte forskere fra NINA antarktis-
petrellenes bestandsforhold og overle-
velse i Svarthamaren på Dronning Mauds
Land. Siste opphold (det femte i rekken)
ble organisert i et samarbeid med sørafri-
kanske forskere.

• 11994 startet et større prosjekt på Sval-
bard for å se på reinens parasittbelastning
og populasjonsdynamikk.

• 11994 ble arbeidet med metodikken for
aldersbestemming av oter fullført, basert
på otere med kjent alder og en nøye gjen-
nomgang av villotertenner. Omkring 1500
otere er aldersbestemt og dette materialet
er enestående for eurasiatisk oter.

• En utredning om forvaltningsproblemer
knyttet til grågåsa, først og fremst knyttet
til jakt og beiteskader på dyrket mark, har
gitt et solid faglig grunnlag for det videre
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Storskarvens økologi
var tenw for Nils
Røvs doktorgrads-
avhandling i mars
1994.

Foto: NILS RØV

arbeidet med forvalt-
ningsplaner for flere
av våre gåsearter.

Kystøkologi
• Forskningsrådets

sjøpattedyrprogram
ble avsluttet med et

symposium i Tromsø 29. november - 1.
desember 1994, med NINA som teknisk
arrangør.

• Et treårig forskningsprogram og senere
overvåking av storskarvens økologi og
populasjonsforhold ble oppsummert i Nils
Røvs doktoravhandling ved Universitetet
i Trondheim i mars 1994.

• Langtidsstudiene av lundebestanden på
Røst ble videreført på tradisjonell måte.
Produksjonen av sildeyngel var meget
dårlig, og 1994 ble et svartår da ingen
levedyktige lundeunger kom på vingene.
Nær halvparten av parene oppgav hek-
kingen allerede i rugetiden, mens resten
av voksenfuglene forlot kolonien midtveis
i ungeperioden.

• Innen det norsk-russiske miljøsamarbei-
det er feltarbeid innen et prosjekt om
«Overvintrede sjøfugl på Kolakysten»
avviklet.

• I tidsrommet 5.-9. desember 1994 ble av-
slutningskonferansen i forskningspro-
grammet MARE NOR holdt, med stor
internasjonal deltagelse. NINA har hatt
betydelig finansiering fra dette program-
met, både på inne sjøfugl- og tareskogs-
økologi.

• 15. oktober 1994 disputerte Geir Wing
Gabrielsen for graden dr.-philos. Avhand-
lingen omhandlet energetikk hos nordlige
sjøfugler.

Kulturminneforskning
• NIKU gikk inn i det store treårige tverr-

vitenskapelige prosjektet «Religionsskif-
tet i Norden». Religionsskifteprosjektet
skal studere den kulturelle utviklingen i
Norden i tilknytning til overgangen fra
norrøn hedendom til kristendom. NIKU
bidrar med det fysisk-antropologiske del-
prosjektet «Skjelletter og graver: kilder til
studier av religionsskiftet».



• På oppdrag av Riksantikvaren er konser-
veringsarbeider på 16- og 1700-talls rus-
siske ikoner fra St.Georgs kapellet i Nei-
den, Sør-Varanger, påbegynt som et ledd i
samisk kultunninnevern.

• I løpet av høsten ble det satt i gang en
omfattende fargehistorisk undersøkelse
for å kartlegge dekor og farge/teknikk-
bruk på innvendige overflater i Det kon-
gelige slott i forbindelse med ominnred-
ningsarbeider. På oppdrag av Byantikva-
ren og Riksantikvaren er det foretatt ut-
vendige fargeundersøkelser på to verne-
verdige bygninger i Parkveien i Oslo, for
å kartlegge eksteriørets opprinnelige
farger.

• Klimatiseringsforsøket i Kaupanger stav-
kirke ble presentert på kongressen Pre-
ventive Conservation. Practice, Theory
and Research, arrangert av The Inter-
national Institute for Conservation (IIC) i
Ottawa i september. Foredrag og poster
over fargehistoriske undersøkelser av nor-
ske trehus 1650-1950 ble presentert under
kongressen Painted Wood. History and
Conservation, arrangert av The American
Institute for Conservation of Historic and
Artistic Works (AIC) i Williamsburg,
Virginia.

• Første del av bokverket Norges Kirkers
dokumentasjon av Hordalandskirkene ble
utgitt i serien Norske Miimesmerker.

• Dendrokronologiske prøver fra takkon-
struksjonen i Tanum kirke, Akershus,
viste at de eldste delene av denne byg-
ningen trolig er fra før 1150.

• To båter sunket på 1600-tallet ble utgravd
i forbindelse med arbeider for ny E-18 på
Sørenga i Oslo. Det dreier seg om en
mindre seilskute og en robåt. Båtene ble
dokumentert og tatt opp i enkeltdeler med
sikte på bevaring og eventuell rekonstruk-
sjon. NIKU har utviklet god ekspertise på
dette feltet.

• Flere bygningskonstruksjoner og funda-
menter for sjøboder fra middelalderens
Oslo er funnet og gravd ut i 1994 i E-18-
prosjektet. Ved feltdokumentasjon av
disse konstruksjonene og båtene er det
nyutviklet dataprogramvare for tegning
og funnregistrering.

• I forbindelse med en avskjærende kloakk-
ledning i Kjøpmannsgata i Trondheim,
avsluttet NIKU i oktober 1994 nesten 18
måneders arkeologiske utgravninger i de-
ler av traseen. Etterarbeidet skal fortsette
frem til våren 1997. Det er funnet rester
av en båtstø som er radiologisk datert til
700-tallet, altså 200 år før byen ifølge
sagatradisjon skal være grunnlagt av Olav

NINA•NIKU i året som gikk

Tryggvason. Når bearbeiding av utgrav-
ningsresultatene er ferdige, vil det være
mulig å si noe om utviklingen av elve-
havna i Trondheim.

Diverse faglige aktivitetet
• NINA har i 1994 gjennomgått kjente

introduksjoner av dyr og planter i Norge
og samlet dette i en utredning som også
innbefatter vurderinger av noen av de
kjente økologiske konsekvensene.

• 18 botanikere fra Estland besøkte Midt-
Norge mellom 7. og 17. august. I juni be-
søkte to NINA-forskere og 16 AVH-stu-
denter med tre lærere Estland.

• Ved vintersolverv organiserte NINA
Tromsø en samling av forskere innen
Polarmiljøsenteret, for å diskutere forsk-
ning rundt biodiversitet i nordområdene.

• Det flernasjonale og tverrfaglige forsk-
ningsprogrammet INSROP (International
Northern Sea Route Programme) gikk inn
i sitt første hele år. NINA har ansvaret for
gjennomføringen av programmets konse-
kvensutredning, som skal avsluttes i
1997.

• 4Ni-programmet «Miljøovervåking Tjeld-
bergodden» ble gjennomført etter planen,
og overvåkingsområdet i forbindelse med
metanolfabrikken er på det nærmeste fer-
dig etablert.

Informasjon og samfunnskontakt
NINA•NIKU har også i 1994 drevet en om-
fattende og aktiv målrettet informasjon om
sine forskningsresultater overfor andre fag-
miljøer, organisasjoner, forvaltninger på
ulike nivå og publikum. Våre Fakta-ark,
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De arkeologiske ut-
gravningene i Kjøp-
mannsgaten i Trond-
heim har gitt ny
kunnskap om byens
tidligere historie.

Foto: BRUCE SAMPSON

populærfaglige sammendrag av rapporter
og andre publikasjoner, er sentrale i denne
resultatformidlingen. Ved utløpet av 1994
var det vel 600 eksterne mottagere av disse
arkene, som også er gjort tilgjengelig blant
annet for skoleverket i elektronisk form fra
en database via telenettet.

NINA•NIKU var også sterkt synlig i
mediene. Vår presseovervåking av NINA i
1994 ga følgende resultat:

Nyhets- og magasininnslag
i NRK-TV og TV2: 13

Innslag i riksdekkende
radiokanaler: 16
Innslag i lokal/distrikts-
sendinger: 39
Avis/tidsskriftutldipp,
NINA/NINA nevnt: 1090

Totalt: 1158

Som det framgår av publikasjonsoversik-
ten, var de ansatte i NINA og NIKU svært
aktive i produksjon av populærvitenskape-
lige artikler i aviser, tidsskrifter og bøker.
Samlet antall registrerte artikler i 1994 var
over 180.

Etterspørselen etter rapporter og annet in-
formasjonsmatriell fra stiftelsen var stor.
Til sammen ble det i 1994 effektuert over
1000 bestillinger.

NINA-evalueringen i 1994 berømmet insti-
tuttet for dets evne til å formidle forsk-
ningsresultater på en instruktiv og god
måte, både ovenfor oppdragsgivere og et
bredere publikum. Spesielt ble Fakta-
arkene trukket frem som et meget vellykket



En milepæl
Året 1994 har vært en milepæl i stiftelsens
unge historie i og med inkorporeringen av
NIKU, Norsk institutt for kulturminne-
forskning, fra og med 1. september 1994,
på dagen 6 år etter at NINA ble opprettet.
Etableringen av NIKU ble markert med en
høytidelighet der blant andre miljøvern-
minister Thorbjørn Berntsen var til stede.

Med denne utvidelsen av stiftelsen kan sty-
ret med forventning konstatere at
NINA•NIKU har startet på en ny utfor-
drende vei: Vi er blitt tillagt de sentrale,
nasjonale oppgaver med å skaffe til veie
forskningsbasert beslutningsgrunnlag både
for natur- og kulturminneforvaltningen.

Faglig sett er NIKU i en tidlig fase. NINA
har på sin side vært gjennorn en omfattende
evaluering etter fem års virksomhet, også
en milepæl for stiftelsen. Evalueringsrap-
porten som ble lagt fram våren 1994 er det
stor grunn til å være tilfreds med. Samtidig
ligger det en betydelig utfordring i å følge
opp de forbedringstiltakene som rapporten
foreslår.

Organisasjon og personale
NINA•NIKU ble det utført tilsammen 175
årsverk i 1994. Pr. 31.12 1994 var det 225
ansatte i stiftelsen, fordelt på 156 i fast og
69 i midlertidig stilling. Ser en på NINA og
hovedadministrasjonen har staben vært
meget stabil i beretningsåret.

Andelen kvinner i NINA•NIKU har økt fra
29,7% til 36,7% i løpet av 1994, primært
som følge av at NIKU har kommet til.
Andelen kvinner i vitenskapelige stillinger
har økt fra 14,9% til 17,9% i samme tids-
rom. Dette er positivt, men etter styrets
oppfatning er det ennå langt igjen før
kvinneandelen av vitenskapelige stillinger
er på et akseptabelt nivå.

Beretningsåret har i stor grad vært preget
av NIKU-etableringen, også med hensyn til
organisasjon og personale. Det ble gjen-
nomført forhandlinger med arbeidstakeror-
ganisasjonene om lønns- og arbeidsvilkår
for de 25 ansatte hos Riksantikvaren som
var forutsatt å skulle gis tilbud om stilling i
stiftelsen. Alle disse takket ja til tilbudet.

Videre har styret fattet vedtak om endring
av navn og logo for stiftelsen, og besluttet
at den overordnede organisasjonsstruktur
skal være en to-instituttmodell med felles
toppledelse og en hovedadministrasjon som
skal yte tjenester til begge instituttene. Karl
Baadsvik ble tilsatt som administrerende
direktør for stiftelsen, mens Anne Fikkan
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En fornøyd statsråd Torbjørn Berntsen har
avduket stiftelsens nye logo under marke-
ringen av NIKU-etableringen i Oslo,
2. september 1994.

Foto: TOR B. GUNNERØD

og Eivin Røskaft ble tilsatt som direktører
for henholdsvis NIKU og NINA. Ansvars-
og arbeidsdelingen mellom sentral- og
instituttledelsen ble også avklart i denne
prosessen. Styret fastla også NIKUs interne
organisering høsten 1994, med to fagavde-
linger og en liten stab.

Inkorporeringen har i tillegg skapt behov
for en rekke tilpasninger i forhold til avta-
ler, regler og rutiner internt i organisasjo-
nen, foruten at det har vært nødvendig med
gjennomgang og klargjøring av mange for-
melle og praktiske for-
hold mellom NIKU og
Riksantikvaren. Det er
videre lagt ned et om-
fattende arbeid med å
tilpasse stiftelsens øko-
nomisystem til den nye
organisasjonsstruktu-
ren.

Etter styrets syn har ar-
beidet med inkorpore-
ringen og etableringen av NIKU i 1994 gått
svært bra. Dette skyldes i stor grad evne og
vilje til å finne løsninger hos alle impliserte
parter.

For NINAs vedkommende vedtok styret å
opprette en egen avdeling for arktisk øko-
logi i Tromsø, med virkning fra 1. mars

1994. Dette skjedde på grunnlag av Regje-
ringens satsing med etableringen av Polar-
miljøsentret der NINA nå er en av fire sam-
arbeidende forskningsinstitusjoner.

Positiv evalueringsrapport
følges opp
Utredningsinstituttet for forskning og høy-
ere utdanning la fram sin evalueringsrap-
port om NINA i mai 1994. Styret konstate-
rer med tilfredshet at NINA gjennomgå-
ende får god karakter. I hovedkonklusjo-
nene heter det blant annet at «NINA har
lykkes i å etablere seg som et nasjonalt og
internasjonalt kompetansesenter hvor det
utføres forskning av god, til dels meget
god, faglig kvalitet vurdert etter internasjo-
nale kvalitetsstandarder. NINAs oppdrags-
virksomhet holder gjennomgående en høy
faglig standard og danner et solid kunn-
skapsfundament for myndighetenes miljø-
forvaltning...»

Rapporten peker imidlertid også på en
rekke viktige forbedringsområder, blant
annet knyttet til ujevn produksjon, uheldig
aldersstruktur og utilstrekkelig samarbeid
på tvers av faglige og organisatoriske gren-
ser. Styret har drøftet oppfølging av rap-
porten og ga i oktober klarsignal til en om-
fattende intern prosess, med sikte på å ut-
meisle oppfølgingstiltak. Arbeidet blir av-
sluttet og en rekke tiltak satt i verk i 1995.

Et produktivt NINA-år
NINA arbeidet i alt med 352 fagprosjekter i
løpet av beretningsåret, en økning på ca.
25% fra 1993.

Den faglige virksomheten resulterte i 630
publikasjoner, en økning på 18,5% i for-
hold til 1993. Publikasjonsutvildingen i de
siste årene illustreres i denne tabellen:

For beretningsåret utgjør dette syv skrift-
lige bidrag pr. FoU-årsverk. Antall viten-
skapelige publikasjoner var 1,4 pr. FoU-
årsverk .

Fem NINA-forskere avla doktorgraden i
1994. Ved årsskiftet 1994/95 hadde således



39 eller 51% av de ansatte i vitenskapelig
stilling doktorgrad.

Styret er svært godt fornøyd med NINAs
faglige produksjon i 1994. Likeledes er det
gledelig for styret å kunne konstatere at en
allerede nå har passert målet for 1993-96
om at minst 50% av det vitenskapelige per-
sonalet skal ha doktorgrad innen utgangen
av perioden.

Det er ingen vesentlige endringer i forhold
til tidligere år når det gjelder hovedgrupper
av oppdragsgivere for NINAs vedkom-
mende. Over 90% av inntektene kommer
fra offentlige oppdrag, med Direktoratet for
naturforvaltning som den største oppdrags-
giveren. NINA fikk også betydelig gjen-
nomslag i Norges forskningsråd i beret-
ningsåret, men det er samtidig et stort pro-
blem at våre priser ikke får den nødvendige
aksept i NFR. På oppdragsmarkedet har
året budt på endel problemer med hensyn
til å være konkurransedyktige på pris, men
noen lyspunkter finnes. Blant annet kan
styret med tilfredshet konstatere at det i
1994 ble inngått avtale med Forsvaret om
et konsekvensutredningsprosjekt med en
ramme på vel 12 mill kr., det største enkelt-
prosjektet i instituttets historie.

NINAs bistandsrettede satsing begynte
også å bære frukter i 1994. Blant annet
kom forskningsaktiviteten i Afrika (Bots-
wana) igang, og instituttet fikk sitt første
oppdrag knyttet til vassdragsutbygging i
Sørøst-Asia. Det er gode grunner til å ha
forventninger om at den bistandsrettede
virksomheten vil øke jevnt i de nærmeste
årene.

Den faglige virksomheten har forøvrig vært
preget av at første generasjon av institutt-
programmer er inne i sitt nest siste virk-
somhetsår. Datainnsamling ble sluttført for
de fleste prosjektene, og rapporteringen er i
full gang. I beretningsåret startet dessuten
også planleggingen av nye instituttpro-
grammer, et arbeid som legger premissene
for den faglig strategiske satsingen i de
nærmeste årene.

Videreføringen av menneske-natur-forsk-
ningen har voldt problemer etter overfø-
ringen til Trondheim. Stillingen som leder
for aktiviteten ble lyst ut to ganger uten at
en fikk kvalifiserte søkere, og virksomhe-
ten har gått på sparebluss i beretningsåret.
For stiftelsens strategiske satsing mener
styret det er viktig at en samfunnsvitenska-
pelig kjernegruppe kan bli bygd ut så tidlig
som mulig i 1995.

Satsingen mot nordområdene i form av en
ny avdeling i Tromsø har stort sett gått etter

Fra sty ets årsberetning

planen, men etable-
ring av senterpro-
grammene i Polar-
miljøsentret har
gått noe tregere en
forutsatt.

NIKU i en tid-
lig fase
Etablerin gen har
naturlig nok preget
NIKUs virksomhet
siden opprettelsen
1. september. Dette
gjelder blant annet
tilpasning til ram-
mebetingelsene for
et frittstående
forskningsinstitutt
og tilpasning/opp-
læring til stiftelsens
rutiner, utvikling
av intern organisa-
sjon mv.

Ved etableringen
var det 30 ansatte i
NIKU, hvorav bare
seks forskere. Styret
har fra starten forut-
satt at forskerandelen
må økes betydelig
dersom NIKU skal
kunne innfri forvent-
ningene om å bli et
slagkraftig forsk-
ningsinstitutt. Pro-
sessen med kompetansevurdering av de an-
satte som ble overført fra Riksantikvaren
og ansettelse av nye forskere ble innledet,
og ved årsskiftet 1994/95 var forskerande-
len økt fra 20 til 30%. En videre styrking
av forskningsprofilen ser styret som et høyt
prioritert mål.

Oppgavene som ble overført til NIKU fra
Riksantikvaren var konservering, doku-
mentasjon, bygningsantikvarisk forskning,
utgravinger i middelalderbyene og kultur-
minneregistre. Samtidig har miljøvernmyn-
dighetene forutsatt at NIKU skal betjene
hele kulturminnevernet. Styret ser således
blant annet konsekvensundersøkelser som
viktige nye oppgaver. I løpet av høsten star-
tet også arbeidet med å utvikle strategiske
instituttprogrammer for NIKU. Prioriterte
temaer er kulturminne og landskap, middel-
alderbyene i Norge, konserveringsteknikk,
og kulturminnevernets vernefilosofi.

Styret forventer at NIKUs viktigste opp-
dragsgiver i de nærmeste årene vil være
Riksantikvaren, fulgt av andre offentlige
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NINA.NIKUs styre og ledelse i 1994. Sittende fra venstre: Ass,
riksantikvar Sissel Rønbeck (vara for Riksantikvar Øyvind Lunde),
miljødirektør Gerd Halmø (Statoil), forsker Thrine Moen Hegg-
berget (NINA) og førstekonsulent Elin Dalen (Riksantikvaren).
Bak fra venstre: Direktør Eivin Røskaft (NINA), adm.direktør Karl
Baadsvik (NINA.NIKU), professor og styreleder Odd Halvorsen
(Universitetet i Oslo), bestyrer Jon G. Backer (NINA), avd. direk-
tør Bjørn Wold (NVE), direktør Anne Fikkan (NIK(f) og ass.
direktør Stein Lier Hansen (Direktoratet for naturforvaltning,
vara for direktør Peter Johan Schei). Foto: BIRGER R. LINDSTAD

sektorer på kommunalt, fylkeskommunalt
og statlig nivå. Norges forskningsråd ven-
tes også å bli en sentral oppdragsgiver i
årene framover.

Som for NINA er samarbeidet med univer-
sitetene svært viktig for NIKU. I beret-
ningsåret har arbeidet med å få til sam-
arbeidsavtaler med museene kommet godt i
gang, og avtale med Universitetet i Tromsø
er allerede undertegnet.

Etter opprettelsen 1. september utga NIKU
54 publikasjoner i 1994.

Internasjonaliseringen
fortsetter
Utviklingen av stiftelsens internasjonale
virksomhet er strategisk sentral og har vært
god i 1994. Virksomheten omfatter hi-
standsrettet arbeid, intemasjonalt prosjekt-
samarbeid, forskerutveksling og konferan-
sebidrag.

For NINAs vedkommende foreligger det nå
formelle samarbeidsavtaler med seks



utenlandske forskningsinstitutter, i tillegg
til CONNECT-nettverket som omfatter 10
institutter i ulike europeiske land. I beret-
ningsåret hadde NINA i alt konkret samar-
beid med 78 utenlandske institusjoner for-
delt på 25 land. Samarbeidet omfattet i alt
134 prosjekter. Det kan blant annet konsta-
teres en økning i prosjekter knyttet til tro-
piske og subtropiske strøk.

Storparten av det internasjonale samarbei-
det er for NINAs vedkommende finansiert
av norske institusjoner, og foreløpig kom-
mer ikke mer enn 2,5% av NINAs inntekter
fra utenlandske kilder. Styret mener det er
godt grunnlag for å øke denne andelen ve-
sentlig. Ikke minst gjelder dette KU-pro-
sjekter finansiert av multilaterale kilder, og
prosjekter innen EUs rammeprogrammer.

11994 hadde NINA seks prosjekter på EU's
tredje rammeprogram, med en samlet eks-
tern finansiering på vel 2 mill kr.

Stiftelsens personale markerte seg sterkt på
internasjonale konferanser i beretningsåret
med ca. 90 skriftlige bidrag. I tillegg har
NINA hatt ansvar for arrangementet av tre
internasjonale forskerkonferanser i perio-
den.

Økonomi
Stiftelsens egenkapital økte i 1994 med
4,448 mill , og var ved utgangen av året på
43,2 mill. Av dette utgjør grunnkapitalen nå
30,0 mill , etter at den ved etableringen av
NIKU ble forhøyd med 5,0 mill. Økningen
ble dekket inn ved kapitalinnskudd i form
av overført utstyr fra Riksantikvaren til en
takstverdi på 4,2 mill , mens 0,8 mill, ble
dekket som overføring fra fri egenkapital.
Av den samlede økningen kommer 248
KNOK fra årets resultat.

Balansen viser at stiftelsens eiendeler belø-
per seg til 75,4 mill , hvorav 17,4 mill er
anleggsmidler. Økningen i eiendeler har i
alt vesentlige tilknytning til etableringen av
NIKU. Stiftelsens likviditet er god.

Omsetningen i 1994 var på 116,161 mill.,

Fra styre årsberetning

og resultatregnskapet viser et samlet over-
skudd på 0,248 mill , eller 0,2% av total-
omsetningen. NIKU hadde en omsetning på
17,5 mill mens samlet omsetningsøkning
fra 1993 var på 7,2 mill

Årsoverskuddet på 248 KNOK er disponert
som økning av fri egenkapital.

Et underskudd for NINA på 633 KNOK er
i  nær  overensstemmelse med vedtatt bud-
sjett for 1994, men likevel ikke et tilfreds-
stillende resultat. Underskuddet har sam-
band med bruk av egenkapital til strategisk
kompetanseoppbygging. Styret vil sterkt
understreke at dette bare unntaksvis kan
skje uten at økonomien svekkes på sikt.

Perspektivene framover
Den utvidede stiftelsen MNA•NIKU er en
«tyngre» faktor i norsk miljøvernforskning
enn NINA alene var. Den sterkere posisjo-
nen og bredere faglige og økonomiske platt-
form gir etter styrets syn betydelige mulig-
heter for organisasjonen i årene frarnover.

NINA•NIKU vil utnytte denne posisjonen
offensivt fra starten av, både nasjonalt og
internasjonalt. Sentrale utfordringer er å bi-
dra til å fremme en bredere og mer tverrfag-
lig orientert miljøvernforskning Miljøpro-
blemenes karakter krever i økende grad en
slik tilnærming, og det vil være en utvikling
helt i tråd med anbefalingene fra evalue-
ringsrapporten om NINA.

Styret vil legge stor vekt på å utnytte det
potensial som ligger i å utvikle prosjekter i
grensesnittet mellom NINA og NIKU.
Dette vil blant annet kunne bidra til en mer
helhetlig forståelse av sammenhengen mel-
lom kulturminner, natur og landskap i et
historisk, dynamisk perspektiv.

Sammen med å fremme tverrinstitusjonelt
samarbeid, blant annet innenfor 4NI-grup-
pen, ligger det et klart potensial i å øke
forskningssamarbeidet i grupper på tvers av
organisatoriske skillelinjer innenfor institu-
sjonen. Et viktig virkemiddel her vil være
de strategiske instituttprogrammene som er
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stiftelsens hovedpilar når det gjelder å
bygge opp framtidsrettet kompetanse.

NINA•NIKU vil samarbeide tett med miljø-
vernmyndighetene og Norges Forsknings-
råd i utviklingen av programmene som i
størst mulig grad bør knyttes opp mot pro-
grammer i Forskningsrådet og EU for å
oppnå maksimal synergieffekt. Elementer
av bistandsrettet forskning og forskning i
skjæringsfeltet mellom miljø og utvikling
skal blant annet med i den strategiske pro-
gramsatsingen.

Det er også en klar målsetting at mest mulig
av oppdragsvirksomheten faglig knyttes
tett til den langsiktige forskningen.

økonomiske realiteter vil avgjøre i hvor
stor grad dette blir mulig.

Økonomisk sett er stiftelsen i en usikker
situasjon. Det er tilstramminger i tradisjo-
nelle markeder, og egenkapitalen vil i stor
grad bindes opp i bygninger i de nærmeste
årene. Samlet sett vil dette bety at faglig ny-
tenkning og kreativitet må kombineres med
bevissthet om rasjonell drift og lavt kost-
nadsnivå.

Sluttord
1994 har vært en milepæl for stiftelsen på
flere måter, og samtidig et år preget av ny-
etablering og omstilling på mange felter.

Styret vil benytte denne anledningen til å
takke hver enkelt medarbeider, både de
«gamle» i NINA og de nye i MKU, for stor
innsats, pågangsmot og vilje til omstilling i
et år som virkelig har krevet slike egen-
skaper.

Trondheim/Oslo, den 2. mai 1994

Odd Halvorsen

Gerd Halmø

Peter Johan Schei

Thrine M. Heggberget

Einar Niemi

Sissel Rønbeck

Arve Kjersheim
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Fra Riksantikvaren «arvet» NIKU utgra-
vingskontorer (nå distriktskontorer) i
middelalderbyene Oslo, Bergen, Tøns-
berg og Trondheim. Størst aktivitet i 1994
har det vært i Trondheim, med utgra-
vinger i Kjøpmannsgaten som ble avslut-
tet i 1994 og i Erkebispegården, der de
også vil foregå i 1995.

Utgravingsprosjektet i Erkebispegården i
Trondheim startet i 1991. Utgravingene må
sees i lys av de viktigste kulturhistoriske
epokene i Erkebispegården:

Ekebiskopens tid i middelalder, fra stiftelsen
av erkesetet til reformasjonen, 1152/53 -
1537.

Lensherretiden: Gården blir kalt «Kongs-
gården»; 1537-1660

Stiftsamtmanns- og magasintiden: Gården
blir brukt til magasiner, forvaltet av en pro-
viantforvalter, fra 1660.

Vårt primære mål med utgravingen er å
kartlegge utviklingen av gårdens rolle og ut-
forming over tid. Materialet fra Erkebispe-
gården stammer imidlertid fra en sosial kon-
tekst, en tid og aktiviteter som vi vanligvis
ikke har vært kjent med i norsk arkeologi.
Vi prøver å forstå hvilke aktiviteter vi har
spor etter; sammenstilling av konstruksjons-
rester, gjenstandsfunn, makrofossiler, analy-
ser av metall og dyrebein m.m. skal hjelpe
oss videre i våre tolkninger. Mange av våre
tolkninger nedenfor er derfor svært forelø-
pige inntil bearbeidingen skal være sluttført
i 1998.

Middelalder
Et av de viktigste funnene i 1994 var en el-
dre ringmur som krysser diagonalt under det
sørøstre hjørnet på dagens synlige ringmur.

Utgravingene i Erkebispegården i 1994
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Bebyggelse i søtfløyen fra slutten av 1400-
tallet, sett mot vest. Den antatte våpen-
smien ligger nærmest.

Den eldre ringmuren er gitt en sannsynlig
alder ved C14-metoden til ca.1277-1305.
Denne muren gir støtte til en eldre teori om
at gårdens østfløy opprinnelig har ligget
lengre øst, og at gården altså har vært enda
større enn i dag. Noen oppbygde leirterasser
i søndre del av østfløyen med rester etter
metallhåndverk hører trolig sammen med
den eldre ringmuren.

Bortsett fra disse funnene har utgravingene
foreløpig ikke gitt materiale lengre tilbake
enn til ca.1470/80. østfløyen har på dette
tidspunkt og fram til reformasjonen hatt et
industrielt preg, med myntverksted lengst i
nord (tre etterfølgende verksteder) som det
viktigste funnet til nå. Også de østre delene
av sørfløyen har et industrielt preg. Vi har
rester etter verksteder som er brukt for å
produsere/reparere våpen for erkebiskopen
fra ca.1480. Det er særlig armbrøstdeler
som er funnet, men også kuler for kruttvå-
pen er produsert her. Armbrøstproduksjonen
opphører ca.1500, men kuler for kruttvåpen
er prodsert fram til 1532. 16 store groper
som opptar området mellom myntverkstedet
og våpensmien etter ca.1500, har en tidlige-
re prøvd å sette i sammenheng med produk-
sjon av salpeter — for syre til myntverkste-
det og salt til kruttproduksjonen. Mynt- og
våpenproduksjon var viktige aktiviteter;
samtidig med at disse verkstedene ble an-
lagt, ble det bygd en ny ringmur.
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I sørfløyen var det 1-2 rekker med hus pa-
rallelt med søndre ringmur. Bebyggelsen i
vest hadde et steinbrolagt gårdsrom utenfor
og hadde stått i lang tid (ca.1480-1532),
mens den østre bebyggelsen var utskiftet i
løpet av dette tidsrommet (se bildet). De
vestre delene av sørfløyen har trolig rommet
bygninger som inngikk i erkebiskopens
kjøkken; funnmaterialet var dominert av ko-
lossale mengder dyrebein og rester etter
store kobbergryter.

Denne bebyggelsen ble slettet av en brann i
1532. Da fikk kongen gården brent som en
straff av erkebiskop Olav Engelbrektsson
fordi han hadde deltatt i et opprør mot kon-
gen. Vi har derved blottlagt noen av de kon-
krete spor etter selve reformasjonsproses-
sen. Det eneste byggverket vi har funnet
som er reist i perioden 1532-1537, er det
siste av de tre myntverkstedene.

11992 fant vi en fiskedam i østfløyen.
Dammen kan ha tilhørt erkebiskopen, eller
lensherren (se under).

Lensherreperioden
Fra medio 1500-tallet flyttet kongens lens-
herre inn i gården. 11994 ble det avdekket
et par bolighus med flere ombygninger i
midtre deler av sørfløyen, datert til siste
halvdel av 1500-tallet; husene kan ha vært
omgitt av et hageanlegg med fiskedam på
østsiden, og dette kan ha inngått i lensher-
rens boligkompleks fra denne tiden. Etter
dette er det fjøs og låver i utgravingsområ-
det. Fra 1640 ligger det fjøs og låve vegg i
vegg med et representasjons- og administra-
sjonshus i østfløyen.

Stiftamtmannstiden  -
magasintiden
Fra ca.1700 ble det bygd et boligkompleks
for proviantforvalteren som holdt oppsyn
med kongens magasiner. Vi har avdekket
rester etter forvalterens eldste bolig i øst-
fløyen, og et yngre gårdskompleks med bo-
lig, fjøs, stabbur m.m. som står til ca.1760-
80.

Gamle skredmasser med leire som dekker
Domkirkeplatået har lurt både oss og geolo-
ger til å tro at vi kunne stoppe på et høyere
nivå enn vi i virkeligheten kan. Den eldre
ringmurens fundamenter er dekket av ca.
0,5-1 meter leire som skjuler eldre kultur-
lag. Faktisk er det 1-1,5 meter tykkere kul-
turlag enn forventet. Dette førte til at vi
måtte få innvilget &.1 gravesesong mer enn
planlagt; sommeren 1995 blir siste sesong.

SÆBJØRG WALAKER NORDEIDE







Forsuringsskader på fiskebestander i historisk perspektiv

«I de fleste detektivhistorier finner en
liket, og problemet er å finne morderen.
I dette tilfellet dør laks og aure i store
mengder i sure norske vassdrag og
likene blir vanligvis ikke funnet".

Denne beskrivelsen brukte Jensen og Snek-
vik ved Fiskeforskningen i en artikkel de
skrev i 1972; her skildrer de hvordan forsu-
ringen virker på en fiskebestand. Årsaken til
at død fisk sjelden blir funnet i sure vass-
drag er at dødeligheten først og fremst skjer
på egg- og yngelstadiet. I enkelte tilfeller
kan også voksen fisk dø som følge av surt
vann, og dette skjer som regel under episo-
der med surt vann under snøsmeltingen om
våren.

De første skadene skjedde før 1900
De første skadene på fiskebestander på
grunn av forsuring skjedde trolig allerede
før århundreskiftet. Åseral i Vest-Agder var
blant de første stedene der det ble rapportert
om tapte og reduserte fiskebestander. Den
kjente fiskebiologen Knut Dahl undersøkte i
1916 flere aurebestander i denne kommu-
nen. Hans beskrivelse er typisk for det som
skjer i en bestand som utsettes for forsu-
ringsstress: etter hvert som bestandstett-
heten avtok ble det stadig færre småfisk, og
størrelsen på de gjenværende individene økte.

S02-utslipp ved århundreskiftet
Det er sannsynlig at forsuring var årsaken
til disse skadene på fiskebestander fordi ut-
slippene av svoveldioksyd i Europa var re-
lativt store ved århundreskiftet. Bereg-
ninger viser at Sørlandet allerede da mottok
mere sur nedbør enn tålegrensen til naturen
i dette området. Vassdragene her er svært
utsatt for forsuring på grunn av store ned-
børmengder med høy konsentrasjon av for-
surende stoffer. Videre karakteriseres Sør-
landet ved harde bergarter med fattig jords-
monn; evnen til å nøyralisere den sure ned-
børen er derfor liten.

Sørlandets laksebestander avtok
Laksebestandene i elvene på Sørlandet be-
gynte å avta før århundreskiftet, og på slut-
ten av 1920-tallet var mange av dem sterkt
redusert. I flere elver ble det også registrert
episoder med død voksenlaks. Mange av
lakselvene på Sørlandet ga før århundreskif-
tet svært gode fangster; i Mandalselva ble
det ett år tatt hele 34 709 kg laks. På 1920-
tallet forårsaket forsuringen stor dødelighet
på egg og nyklekt aure- og laksyngel i klek-
kerier, og allerede da ble dette forbundet
med surt vann. Det var imidlertid ikke før
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på slutten av 1950-tallet at de store skadene
på fiskebestander på Sørlandet ble relatert
til sur nedbør fra kontinentet.

Registrering av fiskestatus
Fra tidlig på 1970-tallet ble fiskestatus i
innsjøer i Sør-Norge registrert systematisk.
Senere er det foretatt slike undersøkelser i
alle norske fylker. Opplysningene er samlet
inn ved hjelp av spørreskjema og intervju
med grunneiere og personer med god lokal-
kunnskap om fiskeforholdene. Det blir blant
annet spurt om bestandene er uendret, redu-
sert eller tapt og i hvilke tiår skadene even-
tuelt skjedde. Svarene er sammenlignet med
fangstutbytte ved prøvefiske fra et stort an-
tall innsjøer, og metoden viser seg å gi et
godt bilde av bestandsforholdene.

Ved hjelp av opplysninger om når fiske-
bestander i ulike områder ble redusert eller
tapt, kan en beregne størrelsen på skadede
landområder til ulike tidspunkt. 11940 var
skadearealet 1417 km2, og omfattet vesent-
lig områder på Sørlandet. Det var imidlertid
på 1960-tallet at skader på fiskebestander
virkelig ble omfattende, og i 1970 utgjorde
skadet areal 30 730 km2. Seinere er skadene
økt gradvis og er i dag på 51 500 km2. Ved
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Kartene viser utviklingen i områder med skader på fiskebestander på grunn av forsuring
(røde areal) i ulike fylker fra 1940-1990. Figuren viser landareal i km2 med skader på fiske-
bestander på grunn av forsuring i 13 filker fra 1940-1990. Skadet areal er angitt nederst på
figuren.

siden av Agder-fylkene, Telemark og Roga-
land, er det relativt store forsuringsskadede
arealer i Hedmark. Etter 1970 er også
mange fiskebestander på Vestlandet blitt
skadet av forsuring, men sarnmenlignet med
Sørlandet er skadegraden her lav. Det er
også et lite ornråde med skader på fiske-
bestander i Sør-Varanger i Øst-Finnmark,
og dette skyldes utslipp fra smelteverkene i
Nikel i Russland.

Svak bedring av vannkvaliteten
Som en følge av reduserte utslipp i Europa,
har surheten og svovelinnholdet i nedbøren
i Sør-Norge avtatt med omlag 35 prosent si-
den 1980. I den samme perioden har det
imidlertid bare vært en svak bedring av
vannkvaliteten (pH) i innsjøer og elver på
Østlandet og Sørlandet. Det synes derfor å
ta lang tid før forholdene igjen blir tilfreds-
stillende for fisk og andre organismer i
vann. I enkelte områder er det registrert en
bedring av fiskebestander, men situasjonen
er fortsatt ustabil. Vannkvaliteten i mange
innsjøer på Sørlandet vil trolig aldri bli som
den var før forsuringen begynte.

TRYGVE 1-IESTRAGEN



Norske stein- og trebygninger fra mid-
delalderen og deres dekor og inventar
representerer en unik kulturarv. Beva-
ring av denne kulturarven er en viktig
nasjonal oppgave. På en rekke områder
er NIKU ledende og i flere tilfeller
eneste institusjon som kan u«Øre dette
arbeidet.

Ifølge kulturminneloven er alle faste og løse
kulturminner fra middelalderen, dvs, fra før
reformasjonen i 1537, og alle samiske kul-
turminner eldre enn 100 år, automatisk fre-
det. Fredningen inkluderer all veggfast de-
kor og alle gjenstander, uansett alder, som
befinner seg i middelalderbygninger. Det
forutsettes at gjenstanden har en historisk,
liturgisk eller tradisjonell tilknytning til
bygningen.

450 middelalderbygninger bevart

Norge er det bevart ca. 160 steinbygninger
og ca. 290 trebygninger fra middelalderen.
Av trebygningene er 28 stavkirker. De fleste
kirkene har veggfast dekor, fra perioden ca.
1250-1750. Deler av denne veggdekoren er
unik, også i internasjonal sammenheng. De
fleste kirkene har også meget verdifullt in-
ventar.

Norge har bevart mange, ca. 650, poly-
krome (mangefargede) treskulpturer og al-
terskap fra middelalderen. Dette er et høyt
antall, også i europeisk sammenheng. Av
disse er ca. 260 i kirkene, de øvrige er i mu-
seer.

Konservering av veggfast dekor

I begynnelsen av 1970-årene ble det regis-
trert et stort konserveringsbehov på det be-
malte middelaldermaterialet. På Riksanti-
kvarens restaureringsatelier ble det da tatt
initiativ til prioritering av konservering av
veggfast dekor i middelalderbygninger og
av bemalte middelaldergjenstander.

Prosjektets hovedmål er å undersøke, doku-
mentere og konservere flest mulig objekter
prioritert ut fra konserveringsfaglige og
kunst- og kulturhistoriske kriterier. Det ble
utarbeidet et register over de løse bemalte
middelalderobjektene i kirkene. Registeret
inneholder opplysninger relatert til tidligere
behandlinger, konserveringstilstand, og
kunst- og kulturhistorisk bakgrunn for gjen-
standen.

I årene 1982-1988 ble alle bemalte overfla-
ter og all dekor i stavkirkene registrert. I
årene 1975-1995 er mer enn 70 automatisk
fredede, løse objekter fra middelalderen og
samisk kultur dokumentert og konservert.

Middelalderprogrammet

To heldekorerte stavkirker malt i 1600-
årene og de to mest verdifulle baldakin- og
takmaleriene, malt i middelalderen, er do-
kumentert og konservert.

Arbeidet i NIKU

Dette viktige arbeidet vil fortsette i NIKU,
og vi vil nå få muligheter til å videreføre og
utvikle registrering og dokumentasjon, og
til å drive metodeutvikling og forskning.
Det er viktig å se de dekorerte interiørene
og objektene i en helhet, og koble dette pro-
sjektet tettere sammen med teknologi, kirke
og bygningsforskning.

Ved et tettere samarbeid mellom flere fag-
grupper kan vi få kunnskaper som kommer
både bygningene og objektene til gode. Her
er det spesielt viktig å satse på preventiv
konservering som utvendig overflatebe-
handling og innvendig klimakontroll. Vi vil
videreutvikle det gode intemasjonale samar-
beidet som allerede eksisterer.

Udekket forskningsbehov

Det er et stort udekket forskningsbehov in-
nenfor middelalderprogrammet. Forskning
på dette meget viktige materialet vil gi for-
valtningen bedre grunnlag for å fatte gode,
rasjonelle og faglig velbegrunnede vedtak i
den videre pleie og vedlikehold av objek-
tene.

Forskning innenfor dette området vil dessu-
ten gi bedret innsikt i middelalderens hånd-
verk, og material- og verktøyteknologi. i ti-
dens gudsoppfattelse og i middelaldersam-
funnet generelt.

Forskning og metodeutvikling innen klima-
kontroll, dokumentasjon og konserverings-
teknologi vil kunne føre til bedre konserve-
ringsmetoder og til mer hensiktsmessige
skadeforebyggende tiltak. Dette kan igjen
føre til at nedbrytningsprosessen forsinkes,
og at intervallene mellom hver nødvendig
konservering forlenges.

Nye oppgaver kan utføres

Nesten alle typer konserveringsarbeider er
tidkrevende — og følgelig kostnadskre-
vende. Kontinuerlig metodeutvikling og
materialutprøving er en forutsetning for å
utføre godt og effektivt konserveringsar-
beid. Med basis i langvarig metodeutvikling
og økte materialkunnskaper, kan vi i dag ut-
føre konserveringsoppgaver som ikke var
mulige for noen tiår siden.
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øverst:
Uvdal Stavkirke, konservering av vann-
løselig limfargedekor fra 1640- årene med
vannløselig konserveringsmiddel. Metoden
er utviklet gjennom de siste 25 årene.

Under:
Hedalen Stavkirke, Madonna, ca. 1260.
Klimaskader Annen gangs konservering i
løpet av 10 år



Tareskog og effekter av taretråling

Taretråling er en næring som har vært i
utvikling gjennom de siste årtier og som
baserer seg på høsting i store tareskog-
områder Tare er råstoff for produksjon
av alginat, som har fått økende anven-
delse i næringsmiddelindustri, farma-
søytisk industri og tekstilindustri. NINA
er engasjert i ulike prosjekter som har
det mål å øke kunnskapene om taresko-
gen som økosystem og om effekter av
taretråling.

Tare vokser på fjell- og steinbunn fra rett
nedenfor tidevannssonen og ned til 20-30 m
dyp. Langs norskekysten fins det flere tare-
arter, men det er først og fremst arten stor-
tare som danner de tette tareskogene som
fins langs hele kysten vår. Det er anslått at
tareskogene våre har en utbredelse som dek-
ker et areal på størrelse med arealet av dyr-
ket mark i Norge, og at produksjonen pr.
arealenhet kan overgå den på dyrket mark.

Store planter i uberørt tareskog

En uberørt tareskog er illustrert i figuren
(A). Det dominerende elementet er de store
plantene med sin stive stilk, som i en tetthet
på ca. 10 pr. m2 danner et tett bladverk 1,5-2
m over bunnen. En undervegetasjon utgjø-
res av noen få mellomstore og mange små
tareplanter som står klare til å vokse opp når
en gammel dør. På de store plantenes stilk
og i undervegetasjonen vokser det i tillegg
et stort mangfold av mindre alger, og denne
vegetasjonen er sammen med de store plan-
tenes rotlignende festeorgan (hapteren) til-
holdssted for et stort antall små dyr, særlig
tanglopper, tanglus, snegl, muslinger og
børstemark. Tareskogene fungerer som
skjulested og næringsområde for krabbe,
hummer og en rekke fiskeslag. Lenger oppe
i næringskjeden utnytter sjøfugl og kystsel
dette spiskammeret. Foreløpig har vi dårlige
kunnskaper om tareskogen som økosy stem
og om tareskogens økologiske betydning
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for våre kystsystemer. Det er økende inter-
esse for slike grunnleggende kunnskaper,
blant annet for å kunne vurdere konsekven-
ser av de forstyrrelser tareskogen utsettes
for, gjennom stormer i ytre strøk, nedbeiting
av kråkeboller fra Trøndelag og nordover og
fra taretråling fra Rogaland til Nord-Møre.

Tråling hvert femte år

Høsting av tare er regulert til avgrensede
områder der tråling er tillatt hvert femte år.
Høstingen foregår ved at de store plantene
rives løs av en stor «jernrive» som hales et-
ter en taretråler. Etter tråling vil bare de små
plantene stå tilbake, som vist på flguren (B).
På grunn av bedrede lysforhold vil disse
sette i gang en rask vekst og danne en ny ge-
nerasjon av jevngamle planter. Tareplantene
vokser opp til full lengde i løpet av tre til
seks år, avhengig av voksested. Ved gjen-
tatte trålinger hvert femte år tråles det såle-
des i en tareskog som er vokst fram til vok-
sen størrelse; den domineres imidlertid av
en generasjon relativt unge planter (C) som
skiller seg fra den mer heterogene urørte
skogen der plantene kan bli over 10 år gamle.

Indirekte økologiske endringer

I og med at taretrålingen endrer alderssam-
mensetning. størrelsessammensetning og
tetthet av plantene i tareskogen, vil taresko-
gen i trålområdene (trålgatene) stadig  være  i
endring og utgjør et habitat som er forskjel-
lig fra en moden, urørt tareskog. De unge
tarestilkene er et lite egnet habitat for på-
vekstalger, og en rik påvekstflora er funnet
først etter at plantene er blitt fire-fem år
gamle. Ettersom disse påvekstalgene rom-
mer en rik fauna, vil taretrålingen indirekte
medføre økologiske endringer i form av re-
dusert mangfold av planter og dyr, i alle fall
i en periode på rundt fire år etter tråling.

Tareplantens rotlignende festeorgan mot
bunnen danner et substrat og et nettverk av
hulrom som er tilholdssted for en rik fauna.
Etter tråling når ikke de nye hapterne full

Skisse av uberørt
tareskog (A), området
like etter tråling (B) og
ca. fem år senere (C).
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størrelse før etter fem år, men mange dyr
opprettholder en høy forekomst i trålområ-
dene, fordi en lavere individtetthet pr. plante
kompenseres av en høyere tetthet av planter.
Store haptere gir imidlertid rom for flere ar-
ter, og artsmangfoldet i trålområdene resti-
tueres ikke fullt ut før neste tråling.

Ligner på urørt tareskog

Tareskogssamfunnet vil med årene utvikle
seg mot en tilstand som mer og mer ligner
en urørt tareskog. Denne utvildingen varie-
rer med voksested, særlig breddegrad. En
tareskog på Møre, som bestod av planter
med gjennomsnittshøyde (stilklengde) på
rundt 2 m, hadde en gjennomsnittsalder på
10 år, mens tareskogen på Rogalandskysten
var 1-1,5 m høy og alderen seks-sju år. Til-
veksthastigheten for tare var lik på begge
stedene, men de forskjellige utgangspunkter
gjør at det tar lengre tid før tareskogen er
restituert på Møre. Dette gjelder for både
plantenes størrelse og mangfoldet av plante-
og dyrearter i tareskogen.

Uklare effekter av taretråling

Selv om vi vet at taretrålingen fører til en-
dringer i økosystemet i trålgatene, er de mer
storskala økologiske effektene så langt
uklare. Hva betyr taretrålingen for dyre- og
plantelivet over større områder? Hva betyr
taretrålingen for forekomst av fisk i taresko-
gen? Det tråles ca. 170 000 tonn tare pr. år i
Norge, og dette er bare en liten andel av tare-
skogenes biomasse og produksjon. Det be-
tyr at trålingen ikke jevner ned store flater
langs kysten, men heller representerer en
fragmentering av tareskogen med større el-
ler mindre gater der trålen har gått. Hvilken
betydning en slik fragmentering har på øko-
systemet er uvisst.
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HØstingsbiologien er en mer eller min-
dre sammenhengende trist beskrivelse
av overbeskatning og bestander som er
ført helt til, eller nesten til kanten av ut-
slettelse. Et av de få eksemplene på en
relativt vellykket utnyttelse av et jakt-
bart vilt er den norske storyWorvalt-
ningen.

Årsaker til overbeskatning

Årsakene til at så mange arter er blitt over-
beskattet kan være mange En vanlig årsak
er mangel på grunnleggende kunnskap om
de demografiske egenskapene (dødelighet,
reproduksjon og alder for kjønnsmodning)
til bestanden som skal høstes. Dette inne-
bærer at effekten av høstingen blir vanske-
lig å vurdere. En årsak som kanskje har
større betydning enn tidligere antatt, er at
valg av høstingsstrategi ikke tar hensyn til
at miljøet svinger. Sammenblandingen mel-
lom sosiopolitiske faktorer (hensynet til
sysselsettting o.1.) og snevre bedriftsøkono-
miske hensyn kan også føre til at økolo-
giske vurderinger blir tilsidesatt.

Krav til en vellykket
høstingsstrategi
Ut fra dette kan man trekke følgende lær-
dom:

• En vellykket høstingsstrategi må ta hen-
syn til at det i de fleste praktiske situasjo-
ner vil være umulig å forutsi i detalj
effekten av uttaket på bestandsutvik-
lingen. Dette skyldes for eksempel usik-
kerhet i bestandsanslag og effekten av til-
feldige svingninger i miljøet.

• Valg av høstingsstrategi må inneholde et
element av risikovurdering. For mange
arter med lav vekstrate (for eksempel
hval) kan sjansen for at bestanden vil
avta til et gitt nivå være en viktig faktor. I
slike tilfeller må man ofte vurdere ønsket
om høy avkastning mot effekten på den
langsiktige bestandsutviklingen.

En ny generasjon
høstingsmodeller
Et av de viktigste prinsippene for valg av
høstingsstrategi har hittil vært at man gjen-
nom høstingen skal oppnå den bestands-
størrelsen som gir maksimalt vedvarende
utbytte (maximum sustained yield). Selv
om dette har vært et pedagogisk viktig hjel-
pemiddel, har denne forvaltningsstrategien
vært umulig å anvende i praksis, fordi den
krever nesten eksakte data om alle demo-
grafiske variable i bestanden.

Nye høstingsmodeller utviklet
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Terskelen som bestanden skal høstes ned til
når det økonomiske utbyttet av bestanden
skal maksimaliseres (a) og det forventede
antall dyr som kan høstes når bestanden
holdes på den optimale terskelen (b) for
ulik diskonteringsrate. Diskonteringsraten
er lik forskjellen mellom rentefoten og pris-
stigningen. Legg merke til at den økono-
misk optimale strategien selv for små dis-
konteringsrater er å høste bestanden helt
ned og sette pengene i banken.

NINA har i samarbeid med professor
Russell Lande ved Universitetet i Oregon
og professor Steinar Engen ved Universite-
tet i Trondheim i løpet av de to siste årene
utviklet en ny type høstingsmodeller. Vår
tilnærmelse har vært å forenkle bestands-
dynamikken gjennom å se bort fra for ek-
sempel aldersstruktur og i stedet studere
viktige egenskaper ved høstingsprosessen
som tetthetsavhengighet, tilfeldige variasjo-
ner i miljøet og usikkerhet i bestandsanslag.
Vi har så spurt om det under slike forhold
eksisterer noen måter å høste på som er
bedre enn alle andre.

Høsting over en viss terskel
Den teoretisk riktige høstingsstrategien i et
variabelt miljø, når man tar hensyn til tiden
til utslettelse, vil  være  å høste bestanden
hvis og bare hvis bestandsstørrelsen over-
stiger en viss terskel. Denne optimale

bestandsstørrelsen vil i sin tur avhenge av
hvilke forvaltningskriterier man benytter,
for eksempel om man velger å maksimali-
sere den årlige avkastningen eller om man
vil maksimalisere det totale utbyttet fram til
bestanden bukker under. Denne terskelen
vil være bestemt av de demografiske egen-
skapene til bestanden.

Et generelt resultat er at økt miljøvariasjon
skal føre til en reduksjon i beskatningstryk-
ket.

Dette resultatet kan i sin tur benyttes til å
undersøke hvordan ulike forhold påvirker
størrelsen på terskelen. Våre analyser viser
for eksempel sammenhengen mellom re-
kruttering og tetthet betyr mindre for hvor
langt bestanden kan høstes ned enn varia-
sjonen i miljøet. Faktisk er det ofte slik at
det er optimalt med en intens høsting av be-
stander som lever i et variabelt miljø!

Økonomi og ressursforvaltning  -
en farlig sammenblanding.
Ved å beregne det økonomiske utbyttet når
bestanden er høstet optimalt, kan vi be-
regne hvordan det økonomisk optimale be-
skatningsnivået kan endre seg som en funk-
sjon av rentefoten. Dette oppnår vi ved å
beregne den totale økonomiske gevinsten
man kan oppnå før bestanden før eller sei-
nere dør ut når terskelen for hvor langt be-
standen høstes ned varierer. Som det fram-
går av figuren, får vi et oppsiktvekkende
resultat. Selv ved en svært lav rentefot vil
det være bedriftsøkonomisk mest gunstig å
høste bestanden raskt helt ned til utslettelse
og sette pengene i banken for forrentning!
Spesielt er dette en gunstig strategi når mil-
jøet varierer mye. Konklusjonen er at en
bærekraftig ressursforvaltning i et variabelt
miljø krever at en rentefot lik null må be-
nyttes i verdisettingen av ressursene!

Konklusjon
Så langt er dette ren teori. Etter vår mening
er resultatene så spennende at de krever
praktisk uttesting; inldudering av usikker-
het i forvaltningsmodeller av store dyr kan
gi opphav til nye og mer robuste forvalt-
ningsstrategier for disse artene.
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