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Innhold • Vannkraften blir stadig grønnere

• Vilkårsrevisjonene bidrar til bedring

• Bærekraftig vannkraft

Oslo, 4.2.20212



Ulike hensyn

• Miljø

• Klima

• Samfunn

Oslo, 4.2.20213
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Vannkraften blir 

stadig grønnere
FoU

Miljødesign

Miljøtiltak

Oslo, 4.2.20214



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Fornybarnæringen søker miljøløsninger

• Vannkraft er klimavennlig, 

ressurseffektiv, rimelig, 

leveringssikker og fleksibel

• Vi er offensiv i utvikling og bruk av 

miljøløsninger

• FishPath

• DeGas

• Sumvirkninger miljørestriksjoner 

• HydroConnect



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Miljødesign for kraft og fisk

En oppskrift for hvordan man kan utrede, 

utvikle og gjennomføre tiltak som bedrer 

forholdene for laks (og andre arter) i 

regulerte vassdrag samtidig som man tar 

hensyn til kraftproduksjon 



Energi Norge – Hele Norge på strøm

Designløsninger
• Styrt vannbruk kan sikre vann i kritiske faser

• Habitattiltak bedrer biotopene i vassdraget 

– ofte vil kombinasjoner være riktig og nødvendig



Vilkårsrevisjoner 

bidrar til bedring
Vanlige krav 

• mer vann i elver

• høyere vannstand i magasin

• økonomiske vilkår
• Miljøtiltak

• Miljøundersøkelser

• Tilrettelegging

• Kulturminner

Oslo, 4.2.20218



13 gjennomførte 

revisjoner

Minstevannføring: 7

Magasinrestriksjoner: 6

Fond for fiske og friluftsliv mv: 4

Kulturminner

Standard naturforvaltningsvilkår: alle

Oslo, 4.2.20219



Energi Norge – Hele Norge på strøm

«Vannkraften er ryggraden i 

energiforsyningen» Meld. St. 25 2015–2016 Kraft til endring

• Fornybar

• Ressurseffektiv

Oslo, 4.2.202110

Energy output      

Energy input EPR



Energi Norge – Hele Norge på strøm

• Fornybar

• Ressurseffektiv

• Fleksibel og regulerbar

• Tilbud møter etterspørsel

• Systemstøtte

• Tilrettelegger for annen fornybar

• Flerbruk

• Flom

Oslo, 4.2.202111

«Vannkraften er ryggraden i 

energiforsyningen» Meld. St. 25 2015–2016 Kraft til endring



Bærekraftig 

vannkraft

Ren energi til alle

Stoppe 

klimaendringene

Liv på land og under 

vann

Oslo, 4.2.202112
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Takk!

Vegard Pettersen

vp@energinorge.no

Oslo 4.2.202113

https://www.energinorge.no/kurs-og-

konferanser/


