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Behov for samlede vurderinger av små kraftverk i Norge 
 
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) følger nøye med på den akselererende utbyggingen av små 
kraftverk rundt om i landet.  
 

Vi er bekymret for det utbyggingspress enkelte vassdrag og områder blir utsatt for, og vi frykter at 
dette vil få vesentlig negativ betydning for biomangfold og naturkvaliteter. Hver enkelt utbygging, 
isolert betraktet, vil ha liten skadevirkning, og det er derfor vanskelig både for myndigheter og 
høringsparter å være kritisk til det enkelte prosjekt – som hver for seg er et lite inngrep. Vi er klar over 
at det antydete potensial på 25 TWh i NVEs ressursutredning ikke vil bli utnyttet fullt ut, men 
ambisjonene i en del kretser synes betydelige. Selv om bare en del av potensialet bygges ut, vil 
inngrepene kunne bli svært mange og ha betydelig negativ påvirkning på biomangfold og norsk natur. 
 

NOF vil her vise til Soria Moria-erklæringen hvor det i klartekst står: … ”at fylkeskommunene, i 
samarbeid med berørte fagetater, skal utarbeide fylkesvise planer for bygging av små kraftverk, som 
sikrer at ikke naturmangfold, friluftsliv eller store landskapsverdier går tapt”. 
 

NOF vil på denne bakgrunn be OED følge opp Soria Moria-erklæringen slik at det blir laget fylkesvise 
planer, hvor det blir vurdert hvor mange utbygginger som kan aksepteres innenfor de enkelte fylkene 
og i hvert enkelt vassdrag/nedbørsfelt. Det bør være klare begrensninger, og det må legges vekt på god 
kartlegging av biomangfold, herunder hekkeområder for fossekall og andre fuglearter.  
 

NOF vil også be om at hvert enkelt prosjekt som gis konsesjon/tillatelse blir nøye vurdert i forhold til 
naturforholdene, slik at plassering, utforming og omfang av anlegg og veier blir optimale. Det må 
stilles konsesjonskrav til vannføring og avbøtende tiltak, som kan ha stor betydning for blant annet 
fossekall. NOF arbeider for tiden, med støtte fra NVE, med en rapport for å få større klarhet i 
konsekvensene av små kraftverk for fossekall, inkludert mulige avbøtende tiltak. 
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