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Uttalelse fra Norges Naturvernforbunds landsstyremøtet 25.–26. september 2010: 

 

 

SMÅKRAFTUTBYGGINGA MÅ UNDER KONTROLL  
 

Landsstyret i Norges Naturvernforbund er bekymret over det omfanget som småskala 

kraftutbygging nå har fått og de omfattende inngrep de omsøkte prosjektene vil medføre 

i verdifull natur. Slik småkraftprosjekteringa har utviklet seg, kan man ikke regne dette 

som en miljøvennlig energiform. Naturvernforbundet mener dette er miljøpolitisk 

uforsvarlig. Vi krever at regjeringen gir overordna, nasjonale føringer og sørger for at det 

utvikles faglig metodikk og regelverk som evner å sikre naturverdiene bedre enn tilfellet 

er i dag. Inntil dette er kommet på plass, må alle konsesjonssøknader for småkraft 

legges på is. 

 

I rapporten ”Krafttak for riktig kraftbruk”, utgitt av Naturvernforbundet, NITO og Norsk 

Industri, dokumenteres det at vi om kort tid vil få et betydelig overskudd på elektrisk 

kraft i Norge. Ut fra dette er det klart at det heller ikke foreligger noe behov for den 

omfattende utbygginga av småkraft som er under planlegging. 

  

Naturvernforbundet ser med stor uro på at det i mange fylker foreligger et stort antall 

søknader, og det forberedes flere. Omfanget er blitt så stort at utbyggingene 

representerer en alvorlig trussel mot naturmangfold og naturopplevelser, og verken 

media, myndigheter eller befolkningen har kapasitet til å sette seg inn i sakene. Lovens 

krav til medvirkning lar seg ikke oppfylle som en følge av det store omfanget. 

  

Utbyggingene er planlagt i sårbar og uberørt natur og vil påføre landskapet varige skader 

form av rørgater, anleggsveier og inntaksdammer. Rødlistearter og gytestrekninger for 

fisk blir berørt, flere anlegg er omsøkt i vassdrag i verneområder, og de utløser behov for 

nye overføringslinjer som berører naturverdier. 

  

Mange berørte områder er ikke kartlagt eller verdivurdert tidligere. I konsekvensutred-

ningene er landskaps- og naturverdier ofte verdivurdert basert på overflatiske befaringer. 

Søknadene behandles enkeltvis, og det gjøres ikke vurderinger av sumeffekter. I praksis 

foreligger det bare små reelle kunnskaper om konsekvensene inngrepene vil gi for urørt 

og verdifull natur og autentiske kulturlandskap. Selv om enkeltprosjekter isolert sett ikke 

medfører så store naturødeleggelser at søknaden blir avslått, ser vi at betydelige 

naturverdier vil gå tapt gjennom en omfattende bit-for-bit-utbygging. 

 

Naturvernforbundet mener videre at planene for småkraftutbygging må utredes og 

behandles i samsvar med kravene i naturmangfoldloven når det gjelder kunnskaps-

grunnlag, føre-var-prinsippet, sumeffekten og at tiltakshaver må bære kostnadene for 

miljøkonsekvensene av inngrepet. Disse prinsippene blir ikke fulgt i dag.  

 

I Soria Moria 1 ble det varslet fylkesvise planer for bygging av småkraftverk, som skulle 

sikre at naturmangfold, friluftsinteresser eller store landskapsverdier ikke går tapt. Dette 

er ikke blitt fulgt opp etter intensjonene. I fylker der det er utarbeidet slike planer, 

framstår disse som handlingsplaner for å bygge ut og utnytte flest mulig vassdrag til 

energinæring og økonomisk gevinst. 

  

Regjeringen må sikre et forbedret regelverk og nasjonale føringer for småkraftutbygginga 

i tråd med løftene fra Soria Moria 1. Det vil Naturvernforbundet aktivt bidra til. 


