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Småkraftverk, en trussel mot vår 
nasjonalfugl fossekallen

Norges vassdrags- og energidirek-
torat (NVE) har gjennomført en 

ressurskartlegging av potensialet for 
små kraftverk i landet. De har kom-
met fram til at disse mikro-, mini- og 
småkraftverkene (50 – 10 000 kW) i 
våre mindre vassdrag kan bidra med 
totalt 25 TWh energi per år, dette er 
inklusiv 7 TWh fra Samlet Plan. Per i 
dag er ikke mye av dette utbygd, men 
vi er helt i startgropa for en storstilt sats-
ning på dette området. NVE antyder at 
det i første omgang er målsetningen å 
realisere ca. 5 TWh av dette innen 10 
år. Går man inn på NVE’s nettsider vises 

denne ressurskartleggingen fylkesvis. 
Antall potensielle utbygginger, spesielt 
på Vestlandet, virker skremmende! Det 
er klart at fossekallen kan bli den store 
taperen her, til en viss grad vil også 
dette ramme vintererle.

Høringer
NOF er høringspart, og vil nok motta 
sakspapirer for mange av disse sakene 
som kommer til å dukke opp de kom-
mende årene. Enkeltsakene blir meget 
vanskelig å gjøre noe med, all den tid 
det er snakk om at hver utbygging vil 
normalt ødelegge hekkeområdet for ett 

til fire par fossekall. Dette blir neppe 
tatt hensyn til i vurderingen av byggetil-
latelsen. Men i dette tilfelle er ordtaket 
«mange bekker små blir til en stor å» 
faktisk svært treffende for den situasjon 
vi står overfor, bare det at den «store 
å» blir tørrlagt og fullstendig uten vår 
nasjonalfugl. Med visse forbehold kan 
vi bruke følgende regnestykke på NVE’s 
ressurskartlegging. Hvis gjennomsnitt 
ytelse for småkraftverk blir på 2 000 
kW, så vil det ut i fra det totale poten-
siale på 25 TWh bli ca. 2 500 småskala 
kraftverk i landet. Kalkulerer vi med at 
det i snitt blir ødelagt 2,5 par fossekall 
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Bare i Sogn og Fjordane er potensialet for småkraftverk enormt. Skulle alle potensielle kraftverk som vises på dette kartet bli realisert, er 
det en svært dårlig nyhet for fossekallen!
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per småkraftverk så vil over 6 000 par 
bli skadelidende på sikt. I forhold til 
forespeilet utbyggingstempo dreier det 
seg om 1 200 ødelagte hekkeområder i 
kommende 10-årsperiode, med hoved-
tyngde på Vestlandet. Dette er direkte 
tragisk for arten, og NOF må komme 
i dialog med beslutningstakere i disse 
sakene for en helhetlig vurdering.

Hvilke muligheter har vi
NOF har vært i kontakt med NVE 
angående vårt problem i forhold til 
enkeltvise høringer. De så helt klart 
problemet vi står overfor, og at det 
kunne bli vanskelig å oppnå tilstrekke-
lig resultater fra vår side gjennom hø-
ringsuttalelser for hvert enkelt anlegg. 
NOF mener at man her må fokusere 
på en samlet vurdering av utbygginger 
per vassdrag og per region. På denne 

måten kan vi stille krav overfor hvert 
enkelt fylke slik at de begrenser utbyg-
ginger innenfor hvert enkelt vassdrag. 
NOF har nå etablert en komitê bestå-
ende av medlemmer fra hver landsdel. 
Disse har stor erfaring med fossekall, og 
har god kjennskap til bestand og areal-
behov. Målet er at vi på vårparten kan 
få laget en rapport om status for arten, 
samt hvilke konsekvenser utnyttingen 
av småkraftressursene vil ha for i første 
rekke fossekall, men også for vintererle. 
NVE synes våre tanker og opplegg virket 
fornuftige, og vil hjelpe oss med å spre 
denne informasjonen ut til de aktuelle 
parter i disse utbyggingsakene. 

Bestandstall
I NOFs bokverk Norsk fugleatlas (1994) 
er bestanden av fossekall per 1990 an-
slått til minimum 5 000 par, maksimum 

25 000 par. Justerte bestandstall levert 
av NOF i 2003 til bokverket Birds in 
Europe viser anslag fra 10 000 til 15 
000 par. Vi vil under arbeidet med rap-
porten forsøke å oppnå en best mulig 
vurdering av bestanden. Når man står 
overfor en slik utbyggingsboom som 
utnyttelsen av småkraftressursene 
tyder på, så vil dette ramme vår na-
sjonalfugl hardt. Fra før har fossekallen 
hatt bestandsreduksjon på grunn av 
sur nedbør, og NOF må virkelig stå på 
for å møte de problemene arten står 
overfor.

Jeg oppfordrer våre medlemmer 
til å følge nøye med på hva som skjer 
lokalt innenfor småskalakraftverk!

Morten Ree

Kjøp tidsskrifter hos NOF!
NOF har fortsatt på lager mange årganger med Sterna, Cinclus, Ornis Norvegica og Vår 
Fuglefauna! Ta kontakt med vårt sekretariat for å oppdatere din samling. Du når oss på 

telefon 73 84 16 40 og e-post: nof@birdlife.no

Cinclus (1978-1998) har vi nesten 
komplett på lager. Kr. 10,- pr. 

hefte! Oppfølgeren Ornis Norvegica 
koster kr. 100,- for hver av 

dobbeltheftene for årgangene 
22 (1999), 23 (2000) og 24 (2001).

Vår Fuglefauna av A4-formatet 
(1996-2003) koster kr. 30 pr. hefte. Vi er 
imidlertid tomme for nr. 1-96 og 1-99! 

Hefter av Vår Fuglefauna 
fra perioden 1978-1995 koster 

kr. 15 pr. hefte!

Sterna har vi nesten 
komplett på lager 

fra og med 1958-årgangen. 
Kr. 10,- pr. hefte!

Mange av våre medlemmer har kjøpt samlepermene som NOF har laget for de to formatene Vår Fuglefauna hadde i 
perioden 1978-1995. Nå har vi også fått produsert samlepermer for A4-formatet vi begynte med i 1996! Samlepermene 
koster kr. 69,- pr. stk, og du får plass til tre årganger i én perm. Fargen på permene er burgunder, og Vår Fuglefauna og 

NOFs logo er skrevet med gullskrift på burgunder bakgrunn. Frakt vil komme i tillegg. Ta kontakt med NOFs sekretariat for 
bestilling (e-post: nof@birdlife.no, tlf.: 73 84 16 40 og postadresse Sandgata 30B, 7012 Trondheim).

NOF tilbyr samlepermer for A4-formatet


