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revidering av vannkraftkonsesjoner  

Den vanskelige    
vannkraften.

Vannkrafthistorikk. Mekanisk vannkraft har en lang historie i 
Norge, og mange av dagens byer er etablert omkring næringsvirk-
somheter som utnyttet kraftpotensialet i fosser og stryk. Virksom-
heter som kornmøller, sagbruk, vadmelsstamper og tømmerfløting 
var basert på vannets kraft i elveleiene. Kloke hoder fant ut at 
vassdragene måtte reguleres i en eller annen form for å videreutvi-
kle og forbedre næringsvirksomheten. Den første elektriske lyspæ-
ren i Norge fikk sin strøm fra Lisleby Bruk i Fredrikstad i 1877. 
Siden den gang har elektrisitet fra vannkraftverk drevet frem 
omfattende industrivirksomhet, modernisering av norske hjem og 
derigjennom gitt en formidabel velferdsøkning.

De første store vannkraftutbyggingene av betydning for industri 
skjedde i Glomma og Skiensvassdraget. I 1885 ble landets første 
elektrisitetsverk bygget ved Laugstol Brug ved Skien, og i 1898 ble 
Sarpsfossen nederst i Glomma bygd ut med to elvekraftverk. De 
første gatelysene ble tent i Hammerfest i 1891 og hovedstaden 
Kristiania fikk belysning i gatene ett år senere. I 1929 var det bygd 
1452 små og store vannkraftstasjoner. Utbyggingen økte deretter 
raskt, og det ble registrert 4000 kraftstasjoner i 1938. Mange av 
disse er ikke lenger i drift, og i dag finnes det rundt 1500 operative 
vannkraftverk i norske vassdrag. 

Kontroversielle vannkraftutbygginger. I 1964 ble Hunderfossen 
kraftverk i Gudbrandsdalslågen satt i drift, og som følge av man-
glende krav om minstevannføring om vinteren ble det funnet store 

Norges stolte miljøalibi: Norsk vannkraftutbygging 
har påført store skader på økosystemer i elver og innsjøer, 
og vassdragsnaturen har fått redusert opplevelsesverdi. 
Samtidig har vannkraften hatt en sentral rolle  
i utviklingen av dagens velferdssamfunn,  
og omtales gjerne som en miljøvennlig kraftkilde som 
evner å dempe både klimaendringer og skadelige flommer. 
Vannkraftens påvirkning av samfunn og miljø  
har en kontroversiell historie som tolkes ulikt.  
Nå åpner myndighetene for å revidere  
vannkraftens betydning som samfunns- 
bygger og miljøpåvirker. 

MORTEN KRAABØL
PhD, biologi

mengder død storørret under 
isen om våren. Den påfølgende 
mediedekningen satte fiskebio-
logi på dagsordenen i vannkraft-
sammenheng. I 1965 vakte 
planene om utbygging av Aur-
landsvassdraget i Sogn og Fjor-
dane betydelig oppmerksomhet blant naturinteresserte nordmenn. 
Det ble gjennomført betydelige protestaksjoner i Aurlandsdalen. 
Resultatet ble at planene ble gjort mer miljøvennlige, og det var 
særlig de visuelle aspektene av inngrepene som ble modifisert. 

Da planene for utbygging av Femunden og Trysilelva i Hedmark 
ble lagt frem i 1966 kom det kraftige reaksjoner fra 15 organisasjo-
ner som tilsammen representerte 340 000 medlemmer. Oppropet 
henvendte seg direkte til Stortinget med krav om vern av vassdra-
get, og senere ble Femundsvassdraget inkludert i den første verne-
planen som Stortinget vedtok i 1973. 

Fremleggingen av planene om utbygging av Mardølas store 
fossefall i 1970 møtte enda større motstand, denne gang ledet av 
filosofiprofessor Arne Næss i «Samarbeidsgruppa for natur- og 
miljøvern». I denne aksjonen deltok naturvernere og bygdefolk på 
samme side, og fastlenkede utbyggingsmotstandere utførte landets 
første aksjon ved bruk av sivil ulydighet og Gandhis ikkevolds-ideo-
logi som virkemiddel. De oppnådde omfattende mediedekning, men 
elven ble likevel utbygd.

Enormt kraft- 
potensiale Kun ett 

kraftverk av fem 
utbygginger som ble 

planlagt for Salt-
fjellet og Svartisen  

i Nordland, ble 
realisert. I 1993 

startet Svartisen 
kraftstasjon opp 

parallelt med opp-
retting av en nasjo-

nalpark for regionen 
(Saltfjellet-Svart-

isen nasjonalpark). 
Utbyggingen var 

stor og teknologisk 
krevende. Nederst 
fra en utvidelse av 

kreaftverket i 1997.
Foto: SVEIN ERIK  

FURULUND,  
AFTENPOSTEN og  

OLE MAGUNS RAPP

Om artikkelforfatteren:  
Morten Kraabøl er biolog 
og jobber som fagleder i 
akvatisk økologi hos Multi-
consult. Han har doktorgrad  
i biologi og mastergrad 
i ferskvannsøkologi fra  
NTNU og har over 25 års 
forskningserfaring. 
Kraabøl er spesialist på 
tekniske miljøløsninger 
innen vannkraftsektoren.
Multiconsult/Seksjon for 
naturressurser og energi 
har lang erfaring og bred 
kompetanse innen miljø-
spørsmål i norske og inter-
nasjonale energiprosjekter, 
der målet er å finne balan-
serte og tverrfaglige  
løsninger som ivaretar  
miljø i energiprosjekter.

1500  
Antall 
operative 
vann- 
kraftverk 
i norske 
vassdrag. 

Stor sivil motstand Etter beslutning om 
utbygging av Mardalsfossen, med Norges høy-
este fossefall på 665 meter, hvorav 297 meter 
loddrett, samlet aksjonister seg til demonstra-
sjoner på fjellet. Her slår politiet til. 8.august 
1970. Foto: BJØRN FJØRTOFT, AFTENPOSTEN  
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Store inngrep Zakariasdammen 
rommer 70 millioner kubikkmeter og er 
et av de største magasinene til Tafjord 
Kraftproduksjon i Norddal i Møre og 
Romsdal. Øverst: Kraftutbyggingen i 
Låvidalen, en sidedal til Aurlandsdalen, 
startet i 1970. Der det tidligere var 
seterdrift kom istedet en 100 meter  
høy og 370 m lang demning. 
Foto: AFTENPOSTEN og NTB SCANPIX

Energisk kommune Aurland er en av landets rikeste kommuner på grunn av kraftutbyggingen. Men kommunen og dalføret er også et  
populært turistmål, blant annet for fotturer i fjellet. Kraftverket startet opp i 1973. Frem mot 2020 skal 395 vannkraftskonsesjoner i Norge 
revideres. Dagens miljøkrav er helt forskjellig fra den gangen vassdragene ble regulert. Foto: JON PETTER EVENSEN, AFTENPOSTEN

«Elva skal leve» Demonstrasjoner mot utbygging av Alta-Kauto-
keino-vassdraget i Stilla januar 1981. I oktober samme år fikk den 
ferske olje- og energiministeren Vidkunn Hveding (H) overlevert et 
protestskriv mot utbyggingen fra Mikkel Eira og Ole Mattis Hætta. 
Anleggsveiene var allerede under utbygging, og det ble varslet retts-
saker mot demonstrantene. 
Foto: JON HAUGE, GEIR ARNESEN OG SVEIN ERIK FURULUND, AFTENPOSTEN

Senere på 1970-tallet bygde det seg opp en enda større konflikt 
som følge av utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget. Denne 
saken fikk enda større politisk relevans ettersom den omhandlet 
problemstillinger som berørte samenes forhold og rettigheter til 
laksen i vassdraget og villreinens omkringliggende leveområder.  
I tillegg ble det reist spørsmål om det egentlig var behov for el-
forsyningene fra dette kraftverket. 

Disse sakene hadde innflytelse på etableringen av verneplanene 
for vassdrag i Norge. I tillegg har de banet veien for et noe mer 
nyansert syn på vannkraftutbyggingenes konsekvenser på sam-
funn og natur. Et ekspertutvalg som utredet verdien av økosyste-
mene og deres tjenester overfor samfunnet (NOU 2013:10 
Naturens goder) konkluderte med at både produksjon og forbruk 
av energi fra vannkraft utgjør en viktig påvirkningsfaktor for 
økosystemene på lokal og global skala (se juniutgaven av Aftenpos-
ten Innsikt som belyser økosystemenes betydning for bærekraftig 
samfunnsutvikling, side 68–73). 

Det er derfor en forutsetning at naturens produktivitet og 
funksjonalitet skal ivaretas dersom vi skal kunne videreutvikle 
velferden i samfunnet. Dette utgjør en utfordring for norsk  
energipolitikk, og bør bane vei for utvikling av teknologiske 
miljøløsninger.

CO2 vs. nasjonale økosystemer. Imidlertid er det slik at kunn-
skapen om de nasjonale og lokale miljøskadene som er påført av 
vannkraftreguleringer kun i liten grad et dagsaktuelt tema. Både 
vannkraftbransjen og politikere argumenterer nesten utelukkende 
omkring klima- og flomrelaterte miljøperspektiver, og at økte 

leveranser fra norsk vannkraft er løsningen. Dette 
til tross for at både bransjen og Norges forsknings-
råd har finansiert mange store forsknings- og 
utredningsprosjekter knyttet til nasjonale, regio-
nale og lokale effekter på økosystemer i regulerte 
vassdrag. Tema som fiskevandringer, fiskepassasjer, 
biotoptiltak, minstevannføringer, insektfauna, 
planteliv og vannkvalitet har vært prioriterte 
oppgaver for biologiforskerne i over førti år. 

I tillegg er det utført en betydelig mengde stu-
dier som omfatter landskapsmessige, estetiske og 
opplevelsesrelaterte effekter av regulerte vannsys-
temer. Disse forskningsresultatene, som både 
politikerne og energibransjen selv har finansiert, 
blir i betydelig grad nedprioritert som miljøtema 
forhold til de internasjonale forpliktelsene med å 
redusere utslippene av CO₂. Årsaken er bl.a. at de ikke er formidlet 
like aktivt som de konkurrerende miljøperspektivene. 

Sammenlignet med andre energikilder som olje, kull og gass 
representerer vannkraften riktignok en fornybar energikilde som 
ikke medfører forurensning i produksjonsfasen. Dette enkle og 
slående faktum har ført til politiske målsetninger om å erstatte de 
ikke-fornybare energikildene med fornybare energikilder. Det 
jobbes derfor med langsiktige mål om å redusere drivhuseffekten 
som er i ferd med endre klimaet over hele verden. Utslippene av 
CO₂ til atmosfæren kan altså reduseres betydelig dersom økt 
utbygging av vannkraft medfører en redusert bruk av fossile 
energikilder. I dagens politiske debatt er disse miljøaspektene 
løftet frem og omtales som avgjørende viktige for å demme opp 
for både klimaendringer og skadeflommer. 

Flere alvorlige hendelser knyttet til ekstremvær har i stor grad 
aktualisert disse miljøeffektene knyttet til utslipp av klimagasser 
til atmosfæren. Problemstillingene er globale, og mye av dagens 
miljøengasjement og energipolitikk handler derfor om klimaeffek-
ter og flomfare. I dette perspektivet fremstår vannkraftutbyggin-
ger som et rent og miljøvennlig miljøtiltak med global rekkevidde.

Positive samfunnseffekter. Dersom investeringene som vann-
kraftsektoren har gjort rundt omkring i Norge vurderes isolert i et 
samfunnsperspektiv representerer de store samfunnsmessige 
verdier til distriktene. Verdiskapningen kommer allmennheten til 
gode ved at kommunene og fylkeskommunene er de største med-
eierne av både kraftselskapene og strømfordelingsnettet. Dette 
har sikret fordelingen av økonomiske goder til befolkningen gjen-
nom bl.a. konsesjonsavgifter, beskatning og andre forordninger. 

Dersom vurderingene inkluderer et økosystemperspektiv, hvor 
samfunnets velferd og utviklingspotensial er tuftet på funksjonelle 
økosystemer, er vannkraftutbyggingen et nasjonalt eksempel på at 
man faktisk har redusert grunnlaget for videre utvikling av vann-
kraften dersom man ikke reverserer skadeomfanget. De forestå-
ende revisjoner av vilkårene som regulerer forholdet mellom 
kraftverkseierne og allmenne interesser vil kunne balansere disse 
forholdene bedre dersom de gjennomføres etter intensjonen; å 
rette opp miljøskader som er påført økosystemene som følge av 
vannkraftutbygging.    

Mye av dagens  
miljøengasjement  
og energipolitikk  
handler om klima- 
effekter og flomfare.  
I dette perspektivet 
fremstår vannkraft-
utbygginger som  
et rent og miljøvennlig 
miljøtiltak med  
global rekkevidde.

Den vanskelige    
vannkraften.

Det er en  
forutsetning  
at naturens  

produktivitet  
og funksjonalitet 

skal ivaretas  
dersom vi skal 
kunne videre- 

utvikle velferden  
i samfunnet. 
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Tørrlagt elveleie Nedenfor demningen på 
Tungesjø i Marnadal kommune, er det ingen 
minstevannføring som kan avbøte skader. 
Foto: BJØRN RØRSLETT/SAMFOTO/NTB SCANPIX

Det meste av forskningen innenfor 
vannkraft og miljø foregår i CEDREN 
(Centre for Environmental Design of 
Renewable Energy / Senter for miljø-
design av fornybar energi).
CEDREN er et internasjonalt ledende 
forskningssenter for miljødesign av 
fornybar energiproduksjon – i sam-
spillet mellom teknologi, natur og 
samfunn. 

Det faglige arbeidet fokuserer på 
teknologiske og miljømessige utfor-
dringer for fremtidens vannkraft, 
miljøforhold knyttet til vindkraft og 
overføringslinjer samt forskning på 
hvordan miljø- og energipolitikk kan 
forenes. SINTEF Energi, Norsk institutt 
for naturforskning (NINA) og Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universi-
tet (NTNU) er hovedpartnere. 

En rekke kraftselskap, norske og 
internasjonale forskningsinstitusjoner 
og universiteter er også partnere i 
prosjektet. Senteret er en del av 
ordningen med Forskningssentre for 
miljøvennlig energi (FME). Dette er 
tidsbegrensede forskningssentre som 
utfører forskning på høyt internasjo-
nalt nivå for å løse spesifikke utfor-
dringer på energi- og miljøområdet. 

Riktige miljøhensyn. Dette betyr at både revisjonene av gamle 
konsesjoner, og den videre utbyggingen av norske vassdrag, må 
endre tilnærming slik at vannkraftverkene ikke fortsetter å 
ødelegge våre egne økosystemer i samme omfang. Det blir derfor 
en stor oppgave i de kommende revisjonsprosessene å gjøre 
prioriteringer som står i stil med kunnskapsfronten på både 
miljø- og energiteknisk side. Særlig vanskelig blir dette når man i 
økende grad forstår at økosystemenes tilstand, både nasjonalt og 
internasjonalt, setter rammene for videre utnyttelse av 
vassdragene. 

Den største utfordringen kan derfor bli å koble sammen 
økologiske og vassdragstekniske fagområder. Miljøforskerne i 
alle vassdragsrelaterte fagområder har derfor et stort ansvar for 
aktiv formidling og alminneliggjøring av sin forskningsresultater 
ut over de tradisjonelle og vanskelig tilgjengelige forskertids-
skriftene. Like viktig som selve resultatformidlingen er forsker-
nes innspill til hvordan kunnskapen bør anvendes i forvaltning 
og politikk. Denne type formidling utgjør den direkte linken 
mellom kunnskapsfronten og de som skal ta avgjørelsene for 
fremtiden. Valg av riktige miljøhensyn krever at ny og oppdatert 
kunnskap kommer til anvendelse hos beslutningstagerne.  

Tekniske miljøløsninger i regulerte vassdrag. I revisjonspro-
sessene blir det derfor avgjørende at de naturfaglige undersøkel-
sene som gjøres i hvert enkelt vassdrag bygger sine anbefalinger 
på to kunnskapssøyler; 1) kunnskap og erfaringer fra det aktuelle 
vassdraget, og 2) generell og overførbar kunnskap som har 
fremkommet gjennom andre sammenlignbare studier både i 
inn- og utland. Dersom dette gjøres vil det bli etablert et godt 
faglig grunnlag for å revidere 
vilkårene i vannkraftkonsesjo-
nene på en slik måte at de ivare-
tar både kraft- og miljøinteresser 
på en bærekraftig måte. 

Problemet i denne sam-
menheng er kanskje at tek-
niske miljøløsninger ved 
vannkraftverkene represen-
terer en direkte kostnad og 
tapte kraftinntekter, mens 
det globale CO₂-fokuset gjør 
det mulig å «tråkke vannet» 
ved å ha høye miljøambisjo-
ner og skyve kostnadene 
foran seg?

Miljøforskerne i alle  
vassdragsrelaterte  
fagområder har  
et stort ansvar  
for aktiv formidling 
og alminneliggjøring  
av sine forsknings- 
resultater ut over 
de tradisjonelle  
og vanskelig  
tilgjengelige 
forskertidsskriftene.

Den vanskelige    
vannkraften.

fakta
Vilkårsrevisjoner.

Om lag 340 konsesjoner kan tas 
opp til revisjon innen 2022.

Revisjon av konsesjonsvilkår 
krever at det fremmes krav fra 
representanter for allmenne 
interesser som er skadelidende 
av kraftverksdriften (lokale 
jeger- og fiskerforeninger, velfor-
eninger, grunneierlag etc.).

Informasjon om vannkraftkon-
sesjoner som kan revideres innen 
2022, og et forslag til prioritering 
av vassdrag finnes i Rapport nr. 
49/2013 utgitt av Norges vass-
drags- og energidirektorat (NVE).

Vannkraftverk driftes etter 
konsesjoner som inneholder en 
rekke vilkår som regulerer forhol-
det mellom konsesjonær og 
allmennheten.
Krav om revisjon er sendt for 
følgende elver, vann og vassdrag; 
Hol, Tokke/Vinje, Aura, Røssåga, 
Altevatn, Rana, Surna, Mandals-
elva, Istad, Håkvik og Uvdal

Mange av konsesjonene ble gitt 
i en tid hvor landet skulle bygges 
etter annen verdenskrig, og 
kunnskap om økosystemenes 
betydning for samfunnet var 
begrenset.

Krav til revisjon av vilkår 
gjelder følgende forhold; minste-
vannføring, fyllingsrestriksjoner i 
magasiner, biotopjusterende 
tiltak, naturfaglige undersøkelser 
og erosjonssikring.

Informasjon om forskning på vannkraft og miljø.

Demping av flom Svanfossdammen sør for Eidsvoll, der man under store flommer, 
som denne på Østlandet våren 1995, benytter seg av muligheten til å tilbakeholde vann 
i kraftanleggenes demninger. Foto: JON HAUGE, AFTENPOSTEN


