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1 Forord
På oppdrag fra OED har NVE foreslått retningslinjer for utarbeidelse av fylkesvise planer for
småkraftverk. Målet med retningslinjene er å styrke grunnlaget for en helhetlig vurdering av
konsesjonssøknader for småkraftverk og gjøre denne prosessen mer effektiv og forutsigbar for
utbyggere og samfunnet for øvrig.
Dette dokumentet beskriver en mulig fremgangsmåte for utarbeidelse av fylkesvise planer som
fylkeskommunen har ansvar for å utarbeide. Det er valgt en metodisk tilnærming med kartlegging av
områder og egenskaper ved disse – fremfor å fokusere på enkeltprosjekter. Viktige kriterier for valg av
metode er at planleggingen skal kunne gjennomføres på relativt kort tid med tilgjengelige ressurser og
være basert på og eksisterende informasjon og kunnskap. Den skal i tillegg ha nødvendig fleksibilitet i
forhold til endringer på prosjektnivå og resultatene av planleggingen skal kunne nyttes direkte som
underlag i konsesjonsbehandlingen. Det er imidlertid viktig å påpeke at dette kun er et forslag til
metodisk tilnærming og at fylkeskommunen står fritt til å løse planarbeidet på andre måter dersom de
finner det formålstjenlig.
Arbeidet har i hovedsak vært utført av en arbeidsgruppe bestående av Eilif Brodtkorb, Carsten S.
Jensen, Jan Sørensen (alle NVE) og Odd Kristian Selboe (Direktoratet for naturforvaltning). En rekke
forvaltningsinstanser og enkeltpersoner har bidratt med konstruktive og faglige innspill til
retningslinjene underveis og skal ha takk for det. Disse er Anne –Gro Ullaland (Hordaland
Fylkeskommune), Elin Dalen og Kristi Vindedal (Riksantikvaren), Per Erik Bjørnstad
(Reindriftsforvaltningen i Alta), Rune Flatby (NVE), Torodd Jensen (NVE) og Håvard Østhagen
(NVE).

Oslo 31/8-06

xxxx
Avdelingsdirektør (NVE)
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2 Sammendrag
Etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet i brev av 12/5-2006 har NVE laget et forslag til
retningslinjer som kan legges til grunn for utarbeidelse av fylkesvise planer for småkraftverk. De
enkelte fylkeskommuner som ønsker å utarbeide slike planer vil ha ansvar for gjennomføringen av
selve planarbeidet, samt godkjenning av de ferdigstilte planene.
Hensikten med fylkesvise planer og faglige retningslinjer er å styrke grunnlaget for en helhetlig
vurdering av søknader om konsesjon for småkraftverk. De fylkesvise planene og tilhørende
retningslinjer vil ikke erstatte dagens konsesjonsbehandling, men vil være et viktig grunnlag for
totalvurderingen som gjøres for det enkelte prosjekt. Retningslinjene vil bli benyttet av NVE i
konsesjonsbehandlingen også der det ikke foreligger fylkesvise planer. Et slikt rammeverk vil ha en
verdi for tiltakshavere gjennom å øke forutsigbarheten i konsesjonsbehandlingen.
Det er lagt til grunn for arbeidet at de fylkesvise planene skal fokusere på en kartlegging og
systematisering av områder av særlig verdi for naturmangfold, friluftsliv og landskap, og andre
områder som er spesielt sårbare for inngrep. En metode basert på en verdivurdering av utvalgte
områder vil, i motsetning til en ”samlet plan” tilnærming med vurdering av enkeltprosjekter, være tidsog kostnadsbesparende i tillegg til at den er fleksibel i forhold til ev. endringer i prosjektene.
NVE anbefaler at man kun utarbeider planer for områder hvor det kan være et konfliktpotensial
mellom småkraftutbygging og et eller flere utvalgte tema. Erfaringsmessig er følgende
tema/undertema sentrale i forhold til virkninger av småkraftverk:
•

Naturmiljø
o Verdifulle landskap
o Biologisk mangfold
o Inngrepsfrie naturområder (INON)
o Virkninger for fisk
o Inngrep i sårbart høyfjell

•

Kulturmiljø
o Viktige kulturminner
Friluftsliv
Reindrift.

•
•

Aktuelle problemstillinger i forhold til disse temaene, metodisk tilnærming for verdivurdering samt
føringer i forhold til saksbehandling gis i kap.5. Andre viktige tema som omtales er vurdering av
sumvirkninger, forholdet til EUs vanndirektiv, Samlet Plan (SP) og hensyn til en god ressursutnyttelse,
og vernede vassdrag.
To alternative tilnærmingsmåter for å identifisere aktuelle planområder kan være aktuelle:
1. Med utgangspunkt i NVEs ressurskartlegging for småkraftverk, kan man lokalisere de
områdene i fylkene som er under størst utbyggingspress og hvor behovet for planlegging
normalt vil være størst. Deretter kan disse områdene verdivurderes i forhold til de ovennevnte
konflikttemaene.
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2. I noen fylker vil det være svært utfordrende å definere/avgrense områder med stort
utbyggingspress da potensielle småkraftprosjekter/ressurser er spredt over hele fylket. I slike
tilfeller vil det sannsynligvis være mest fornuftig at man først identifiserer områder som anses
som særlig verdifulle i sitt fylke i forhold til de nevnte temaene. Områdene kan deretter
sammenholdes med NVEs ressurskartlegging for småkraftverk for å synliggjøre hvor
potensialet for konflikt er størst og hvor en plan vil være fornuftig.
Verdivurderingen av det enkelte fagtema bør baseres på etablert metodikk og foreliggende
informasjon i baser, rapporter, oversikter i tillegg til lokalkunnskap om områdene. Dette dokumentet
inneholder forslag til metoder som kan nyttes. Et felles metodegrunnlag bidrar til å sikre konsistens i
verdivurderingene som i vesentlig grad må bygge på faglig skjønn.
Verdivurderingen sier i utgangspunktet noe om hvilke kvaliteter som finnes for de ulike fagtema i det
angitte planområdet. De sier ikke nødvendigvis noe om konfliktnivået i forhold til
utbyggingsinteresser, men som oftest vil en høy verdi innen et fagtema indikere et potensial for
konflikt med en eller flere potensielle utbygginger. Verdisettingen av et gitt planområde vil derfor i de
fleste tilfeller også indikere sannsynligheten for konflikt i forhold til utbygging. Konfliktnivået være
avhengig av utformingen av det enkelte prosjekt.
Verdivurderingen er delt inn i en skala som går fra stor, middels til liten verdi. Der kriteriesettene for
det enkelte tema avviker fra en tredelt skala, har vi tilpasset bruken skjønnsmessig til det praktiske
behovet. En tredelt skala er etter vårt syn tilstrekkelig tatt i betraktning den overordnede tilnærming
som det legges opp til.
Etter at alle relevante fagtema er verdivurdert for det aktuelle planområdet bør resultatene
oppsummeres på en måte som er lett lesbar, for eksempel i en tabell. Det bør imidlertid også gis en
oppsummerende tekst som beskriver planområdet og de føringer som vil ligge til grunn for eventuelle
utbyggingsprosjekter her.
Planområdene bør også presenteres grafisk i form av et eller flere kart. Planområdene foreslås
avgrenset etter nedbørfelt. Hvorvidt det bare presenteres et oversiktskart over planområdet eller om det
også lages temakart for hvert fagtema kan vurderes avhengig av mengden informasjon og detaljgrad.
Hvis det ikke presenteres temakart bør tekstdelen av oppsummeringen gi informasjon om det er
spesielle delområder innen planområdet som innehar helt spesielle kvaliteter.
En verdivurdering på et overordnet nivå for et gitt planområde vil gi tiltakshavere et godt
utgangspunkt for å tilpasse prosjektene slik at verdigrunnlaget ikke reduseres vesentlig og vil også gi
tiltakshavere en mulighet til å ”spisse” undersøkelsene i forhold til antatte verdier i områdene.
Det er ikke aktuelt på generelt grunnlag å utsette konsesjonsbehandlingen av prosjekter inntil den
fylkesvise planleggingen er avsluttet. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å utsette behandlingen
av prosjekter som er lokalisert i områder med særlig planleggingsbehov, og som kan gi en dårlig
forvaltning av vassdragsressursene og miljøverdiene i området samlet sett. Forslag til noen kriterier for
den løpende behandlingen av konsesjonssøknader er gitt i kap. 7.
Retningslinjene bør prøves ut i enkelte utvalgte fylker. Valg av prøvefylker bør fortrinnsvis skje etter
en interesseforespørsel i forbindelse med høringen av dette dokumentet. Det bør legges vekt på fylker
med behov for planlegging og med potensial for ulike konflikttema. Fordelen med prøvefylker er at
arbeidet kan komme raskt i gang der planbehovet er størst, samtidig som de beste resultatene kan
nyttes som modell for andre fylker senere. Ulempen er at planleggingen i de fylkene som ikke er med i
prøveprosjektet vil kunne ta lenger tid.
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Alternativet til rene prøveprosjekt kan være at de fylkene som ønsker det, starter planarbeidet med en
gang retningslinjene foreligger, og at det underveis arrangeres 2-3 seminarer med hovedfokus på
erfaringsutveksling. Det bør i så fall settes en felles dato for oppstart av planleggingen. Ved å gå rett
på planleggingen uten et opplegg med prøveprosjekter vil planleggingen kunne starte relativt raskt.
Tidsaspektet ved planleggingen er viktig i og med at prosjekttilfanget og utbyggingstakten er sterkt
økende, det forutsettes fra politisk hold at saksbehandlingen av denne type saker skal være så rask og
effektiv som mulig.
NVE foreslår at det etableres en prosjektgruppe/referansegruppe med deltakere fra OED, MD, NVE,
DN, RA og utvalgte fylker som følger planarbeidet og som får ansvar for å evaluere prøveprosjektene,
gi faglige innspill og råd, ta initiativ til felles møter og seminarer osv. (avhengig av hvilket opplegg
som velges). Det må utarbeides et mandat og en arbeidsplan for gruppen.
Følgende fremdriftsplan for planleggingen foreslås:
Høst 2006 – Høring av retningslinjer.
Des. 2006 – Endelige retningslinjer foreligger.
2007/2009 – Prøveprosjekt/Fylkesvis planlegging.
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3 Bakgrunn
I Soria Moria erklæringen står det at Regjeringen vil ”at fylkeskommunene, i samarbeid med berørte
fagetater, skal utarbeide fylkesvise planer for bygging av småkraftverk, som sikrer at ikke
naturmangfold, friluftsliv eller store landskapsverdier går tapt.” Det står også i erklæringen at
”bruken av små-, mini- og mikrokraftverk må økes, uten å komme i konflikt med naturverninteresser.”
Dette har vært en politisk målsetning og myndighetene har gjennom ulike virkemidler søkt å legge
forholdene til rette for småkraftverk. Pr. i dag er det i overkant av 200 prosjekter til
konsesjonsbehandling i NVE. Det har samtidig blitt en økende bevissthet omkring miljøvirkningene
av små kraftverk, med en særlig vekt på behovet for å se på sumvirkningene. På denne bakgrunn er det
reist krav om en mer helhetlig planlegging på dette området.
I erklæringen står det ikke noe om hvordan fylkesvise planer skal utformes, men to mulige
tilnærmingsmåter har vært skissert:
•

Et alternativ vil være å utarbeide noen generelle kriterier/retningslinjer for vurdering av
konfliktnivå ved småkraftprosjekter. Disse kriteriene/retningslinjene skal utarbeides som
grunnlag for planprosessen og enkeltsaksbehandlingen av de omsøkte tiltak.

•

En annen mulig tilnærming kan være å ta utgangspunkt i ressurskartleggingen som er
gjennomført for hvert enkelt fylke, gjennomføre miljøvurderinger for hvert enkelt prosjekt og
til slutt rangere disse i forhold til konfliktnivå (Samlet plan tankegang).

Småkraftverk berører små arealer og miljøvirkningene er avhengig av detaljutforming og avbøtende
tiltak. For eksempel vil plassering i forhold til viktige landskapselementer være avgjørende for
konfliktgrad. Prosjektenes utforming er også svært avhengig av gjeldende rammebetingelser, f eks
støttetiltak. En metode basert på en verdivurdering av utvalgte områder vil, i motsetning til en ”samlet
plan” tilnærming, være tids- og kostnadsbesparende i tillegg til at den er fleksibel i forhold til ev.
endringer i prosjektene. Det synes derfor mest hensiktsmessig at planene identifiserer og synliggjør
områder med viktige miljøinteresser/verdier og gir retningslinjer om hvordan disse interessene skal
ivaretas ved behandlingen av enkeltprosjekter. En slik plan kan for eksempel gi klare føringer for
håndtering av viktige landskaps- og friluftsinteresser i fjordlandskap som er sentrale i forhold til
naturopplevelse/ turisme. Andre eksempler kan være klare føringer i forhold til reindriftsinteresser
eller inngrep i sårbare høyfjellsområder.
NVE har i brev av 12/5-2006 fått i oppdrag fra OED å konkretisere strategien for utarbeidelse av
fylkesvise planer for småkraftverk. Arbeidet skal gjennomføres i samråd med Direktoratet for
naturforvaltning, Riksantikvaren og andre relevante myndighetsorgan og instanser.
Hensikten med planer og faglige retningslinjer er å styrke grunnlaget for en helhetlig vurdering av
søknader om konsesjon for småkraftverk. Planer og retningslinjer vil ikke erstatte dagens
konsesjonsbehandling, men vil være viktige for totalvurderingen som gjøres for det enkelte prosjekt.
Retningslinjene vil bli benyttet av NVE i konsesjonsbehandlingen også der det ikke foreligger
fylkesvise planer. I tillegg vil et slikt rammeverk være nyttig for utbyggerne gjennom å øke
forutsigbarheten i konsesjonsbehandlingen.

8

Forslag til faglige retningslinjer for utarbeidelse av fylkesvise planer for småkraftverk.

Fylkesvise planer for småkraftverk bør være forankret i plan- og bygningsloven. Loven viser til at det
kan utarbeides fylkesdelplaner for bestemte virksomhetsområder eller grupper av tiltak i henhold til de
behov som fylkeskommunen har.
Ved utarbeidelse av fylkesdelplaner stilles det formelle krav til planprosess og medvirkning som
innebærer samarbeid med kommunene, fylkesmannen, andre offentlige instanser i tillegg til private
organisasjoner og andre som kan ha interesse av planarbeidet. Fylkesdelplaner for småkraftverk vil
også kunne omfattes av forskrift for konsekvensutredninger dersom planene inneholder konkrete
retningslinjer for utbygging, for eksempel hvis planene peker ut områder for utbygging og områder
som bør skjermes mot utbygging. For planer som skal konsekvensutredes er det spesifikke krav til
prosess og planbehandling. NVE mener at fylkesdelplaner utarbeidet etter retningslinjene i dette
dokumentet ikke bør omfattes av KU-forskriften fordi man kun angir verdifulle områder og påpeker
hvilke hensyn som må ivaretas ved behandling av prosjekter i disse områdene. Retningslinjene
innebærer verken stoppdefinisjoner eller startsignal, eller vurdering av konkrete prosjekter.
Fylkesdelplaner for småkraftverk vedtas av fylkestinget, men skal godkjennes av
Miljøverndepartementet. Planene skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og skal være
retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket.
Planleggingen for småkraftutbygging bør koordineres med utviklingen av forvaltnings- og
tiltaksplaner i henhold til EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet). Forholdet til vanndirektivet er
nærmere beskrevet i kapittel 5.
Som det fremgår av Soria Moria erklæringen er det fylkeskommunen som vil få ansvaret for å
utarbeide planer. Det er derfor viktig å understreke at retningslinjene kun er ment å fungere som et
innspill til/underlag for den fylkeskommunale planlegging. Bruk av retningslinjene vil forhåpentligvis
bidra til å sikre best mulig konsistens, både når det gjelder innhold i og presentasjon av planene, slik at
de effektivt støtter opp om konsesjonsbehandlingen på enkeltsaksnivå. Hvordan fylkeskommunen
velger å organisere planarbeidet og hvilken tilnærmingsmåte man finner mest formålstjenelig for å
løse oppgaven, vil være opp til den enkelte fylkeskommune.
I tråd med oppdraget fra OED vil NVE gi innspill på disse forhold:
•

Identifikasjon og avgrensning av planområder
Prosess for identifikasjon og avgrensning av aktuelle planområder.

•

Konflikttema og retningslinjer
Form og innhold på rammene/retningslinjene som skal utarbeides som grunnlag for
planprosess og enkeltsaksbehandlingen av omsøkte tiltak.

•

Resultatpresentasjon: Hvordan resultatene kan presenteres og hvordan NVE vil benytte
planene i saksbehandlingen.

•

Kriterier for løpende behandling av konsesjonssøknader: Kriterier for å skille prosjekter
som i ”mellomperioden” vil bli konsesjonsbehandlet på vanlig måte, og hvilke prosjekter som
kan og bør legges på vent.

•

Prøveprosjekter: Utvelgelse av prøveprosjekter.

•

Fremdriftsplan: Tentativ fremdrift for gjennomføring av fylkesvis planlegging.
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4 Identifikasjon av planområder
Behovet for planer vil variere for ulike områder og vil blant annet være avhengig av potensial og
interesse for utbygging, miljøverdier, og brukerinteresser. I områder med få prosjekter er planbehovet
mindre. Det betyr at det i noen fylker ikke er aktuelt å utarbeide planer, mens det i andre fylker kan
være formålstjenlig at det lages planer for flere områder.
NVE anbefaler at man kun utarbeider planer for områder hvor det kan være et konfliktpotensial.
Områder uten særlig konfliktpotensial behøver ikke inngå i planprosessen.
NVE mener videre at det ikke er behov for å utarbeide planer for lovhjemlede vernede/fredete
områder, for eksempel områder vernet etter naturvernloven som nasjonalpark (§ 3),
landskapsvernområde (§ 5), naturreservat (§ 8), biotopfredningsområde (§ 9), naturminne (§ 11) og
vassdragsvernsområde (§ 11 a). Hva som er tillatt av tiltak i slike områder vil avhenge av
vernekategori og formålet med vernet, og styres av egne forvaltningsregimer og føringer. Normalt er
restriksjonsnivået strengest i naturreservatene og naturminnene og mindre strengt i
landskapsvernområdene, mens nasjonalparkene inntar en mellomstilling. Mer informasjon om forhold
knyttet til vernede vassdrag er gitt på side 33.
Under prosessen med å identifisere aktuelle planområder vil det være viktig å ha i tankene hva slags
inngrep som normalt følger av et småkraftverk. Figur 1 viser en enkel skisse av et typisk småkraftverk
med tilhørende fysiske inngrep.

Rørgate: Fra noen hundre
meter til et par km lang.
Trasébredde 10-20 m

Inntaksdam: Ofte 4-5
m høy og 20-30 m
lang.
Redusert vannføring
i elv nedstrøms
inntaksarrangement

Anleggs-/tilkomstvei
Nettilknytning
Ofte jordkabel
Kraftstasjon
Ofte mellom
50 og 100 m2

Varierende vannføring
i elv nedstrøms kraftstasjon

Figur 1. Skissemessig fremstilling av et småkraftverk med tilhørende fysiske inngrep .
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Hvordan definere planområdet?
I det følgende foreslås en fremgangsmåte for å identifisere aktuelle områder som bør prioriteres i
planleggingen. Planområdenes størrelse og egenart vil naturlig nok variere. Med utgangspunkt i NVEs
ressurskartlegging av potensialet for småkraftverk, kan man lokalisere de områdene i fylkene som er
under størst utbyggingspress og hvor behovet for planlegging normalt vil være størst. Deretter kan
disse områdene verdivurderes i forhold til konflikttemaene beskrevet i kap.5, og behovet for planer vil
fremkomme der konfliktpotensialet er størst. Ressurskartleggingen finnes tilgjengelig på NVEs
hjemmesider (http://arcus.nve.no/website/potensial%5Fsmaakrv/viewer.htm) og på
(http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?ientityID=7952).
Resultatene finnes også i rapportform (NVE-rapport 19 – 2004). Rapporten kan lastes ned fra
http://www.nve.no/admin/FileArchive/282/Rapport%2019-04%20nettversjon.pdf.
I mange fylker vil det sannsynligvis være svært utfordrende å definere/avgrense områdene med stort
utbyggingspress da potensielle prosjekter/ressurser er spredt over hele fylket. I slike tilfeller vil det
sannsynligvis være mest fornuftig at fylkene, med innspill fra kommunene, identifiserer områder som
de anser som særlig verdifulle med utgangspunkt i konflikttemaene beskrevet i kap. 5. Dette kan for
eksempel være viktige områder for naturmiljø, landskap, friluftsliv etc. Deretter kan disse utvalgte
områdene sammenholdes med NVEs ressurskartlegging for å synliggjøre hvor potensialet for konflikt
er størst og hvor en plan vil være fornuftig.
De utvalgte planområdene kan med fordel defineres/avgrenses av nedbørfeltet/nedbørfeltene som
planområdene omfatter. Et nedbørfelt er en geografisk enhet som avgrenses mot tilliggende nedbørfelt
av et vannskille. Hele landet er inndelt i nedbørfelt og hvert nedbørfelt inndeles i stadig finere
delområder som er identifisert med et vassdragsnummer. Registeret over nedbørfelt (REGINE) er
tilgjengelig på NVE – Atlas på NVEs hjemmeside.
Det er ønskelig med bred deltakelse i identifiseringen av planområdene for å sikre et best mulig
beslutningsgrunnlag. Fagmyndigheter, grunneiere, utbyggere og ulike brukerinteresser som bonde- og
skogeierorganisasjonene, miljø- og turistorganisasjoner bør trekkes aktivt inn i prosessen.
Etter en grov identifisering av aktuelle planområder som beskrevet, vil neste skritt være en grundigere
verdivurdering av områdene i forhold til potensielle konflikttema. En beskrivelse av aktuelle
konflikttema og retningslinjer for verdi-/konfliktvurdering samt resultatpresentasjon, er gitt i hhv.
kapittel 5 og 6.
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5 Konflikttema og retningslinjer
Det er flere forhold som kan være problematisk i forbindelse med etablering av småkraftverk.
Basert på erfaringer fra et stort antall småkraftsaker synes følgende tema/undertema å være viktige i
forhold til utarbeidelse av ev. planer:
•

•
•
•

Naturmiljø
o Verdifulle landskap
o Biologisk mangfold
o Inngrepsfrie naturområder (INON)
o Inngrep i sårbart høyfjell
o Virkninger for fisk og fiske
Kulturmiljø
o Viktige kulturminner
Friluftsliv
Reindrift.

Andre viktige tema er vurdering av sumvirkninger, forholdet til EUs vanndirektiv, Samlet Plan (SP)
og hensyn til en fornuftig ressursutnyttelse, og vernede vassdrag.
I det følgende gis en nærmere omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til det enkelte tema, forslag
til en metodisk tilnærming/verdivurdering, og vurderinger i enkeltsaksbehandling. De
føringer/vurderinger som er knyttet til enkeltsaksbehandlingen kan med fordel benyttes som
utgangspunkt for føringer for planområdene i en fylkesdelplan.
Vurderingstema naturmiljø
Verdifulle landskap
Landskapet er den ytre, fysiske ramme om vår eksistens og virksomhet og er en viktig del av vår
natur- og kulturarv. Begrepet omfatter alt fra det tilsynelatende urørte landskap til byer og tettsteder.
(både det åpne natur- og kulturlandskapet og det bebygde landskapet). Landskapet gir grunnlag for
trivsel, livskvalitet og stedstilhørighet. Landskapet er også mange steder et viktig reiselivsprodukt.
Mange av landskapsformene i Norge er formet av rennende vann. Gjennom bevegelse, lyd og
skiftende farge er elever, fosser og vatn sentrale landskapselementer med stor betydning for
landskapskarakter og opplevelsesverdi både lokalt og innenfor større områder. Opplevelsesverdiene
omfatter også de naturlige årstidsvariasjoner i klima, vannføring og vegetasjon. Vann og vassdrag har
fra de eldste tider vært viktige lokaliseringsfaktorer for menneskets bosetting og annen virksomhet og
det knytter seg både kunnskapsverdi og opplevelsesverdi til slike områder.
Norge har ratifisert den Europeiske Landskapskonvensjonen (2004). Konvensjonen har som mål å
ivareta kvalitetene i landskapet og styrke den lokale forvaltningen av landskapsverdiene.
Konvensjonen legger særlig vekt på landskapet der folk bor og arbeider og der barn vokser opp.
Gjennom konvensjonen er Norge forpliktet til å fastlegge og iverksette en landskapspolitikk som tar
sikte på vern, forvaltning og planlegging av landskap, og å integrere landskap i distrikts- og
byplanleggingspolitikken, samt innen de ulike sektorer. Landskapshensyn er omtalt i flere
stortingsmeldinger, bl.a. stortingsmelding nr. 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk, der
det fremgår at hensynet til estetikk og landskapsbilde skal tillegges vekt i regional planlegging.
Arealpolitiske mål omhandles i stortingsmelding nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøpolitikk og
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rikets miljøtilstand. Meldingen trekker opp 10 arealpolitiske mål, der flere av dem er relevante enten i
forhold til landskapet som helhet eller til spesielle landskapstyper. Et av målene er at vassdragene skal
forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som ivaretar vassdragslandskapet, vassdragsbelter og
vannressurser.
Områder kan være underlagt ulike former for fredning og vern med formål, bl.a. landskapsvern;
nasjonalparker og landskapsvernområder vernet etter naturvernloven, kulturmiljø fredet etter
kulturminneloven, og varig vernede vassdrag.
Landskapsverdier er knyttet til både landskapsform og innhold og til summen av former, rom og
innhold som har betydning for kunnskap, opplevelse og bruk:
-

Natur, kultur, geomorfologi og symbolikk. Samspillet mellom natur og kulturhistorie (eks.
fjordlandskapet).
Landskap med stor tidsdybde og kulturhistorisk mangfold
Økologiske funksjoner (naturtyper, fuglefjell, trekkevier for dyr m.m.). Urørthet.
Helhet, for eksempel sammenhengen fra fjord til fjell.
Landskapets representativitet og sjeldenhet (jfr. NIJOS). Verdensarv.
Hverdagslandskapet, slik det oppleves av lokalbefolkningen.

Aktuelle problemstillinger
Småkraftverk med tilhørende infrastruktur medfører inngrep i vassdragsnaturen og ofte utnyttes
konsentrerte fallstrekninger som fremstår som sentrale, tydelig og vakre landskapselementer, for
eksempel fosser, elvegjel og elvedelta. I noen landskapstyper er disse elementene med på å prege
større landskapsrom. Eksempelvis er markerte fosse- og elveløp langs fjordene på Vestlandet med på å
understreke kontrasten mellom horisontale og vertikale linjer definert av fjordspeil og bratte fjellsider.
I slike områder har rennende vann en vesentlig betydning for totalopplevelsen av landskapet. Redusert
vannføring eller tørrlegging av vassdrag, sammen med tekniske inngrep som demninger, rørgater,
veier, kraftledninger og bygninger vil kunne oppleves som negativt.
Landskapsvurderingene må derfor ta utgangspunkt i både kvaliteten til enkelte vassdragselementer for
nærområdet, og større eller mindre landskapsrom der vassdrag er viktig for landskapsopplevelsen.
Landskapskonvensjonen legger opp til at det skal settes mål for kvalitet i utvalgte landskap.
Landskapskvalitetene skal ivaretas gjennom landskapsvern, landskapsforvaltning og
landskapsplanlegging. Konvensjonen legger ikke opp til et vern gjennom direktiver men at folks
omsorg og ansvar for egne omgivelser skal gi riktige beslutninger og riktig forvaltning. Fylkesplaner
for småkraftverk bør ivareta konvensjonens intensjoner.
Metodisk tilnærming til planprosess
Det anbefales at man under planleggingen søker å identifisere større landskapsrom/områder der
småkraftutbygging kan komme i konflikt med store landskapsverdier. Viktige vassdragselementer som
har stor landskapsverdi bør også kartlegges, også der de ikke er med på å prege større landskapsrom.
Dette vil gi grunnlag for å kunne ivareta både helheten i landskapet/landskapsbildet og verdifulle
landskaps-/vassdragselementer.
NIJOS (2005) har utviklet et referansesystem for landskap der Norge er delt inn i 45
landskapsregioner. Hver region har sin landskapskarakter, basert på seks ulike landskapskomponenter,
hvor vann og vassdrag er en av komponentene. Regioninndelingen alene gir ikke grunnlag for å
verdsette og prioritere landskap innen regionen uten videre analyser. Slike analyser er gjennomført i
enkelte fylker eller deler av fylker. Systemet gir imidlertid grunnlag for å identifisere områder der
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vann og vassdrag er viktig for å beskrive landskapsregionen/underregionen, og inneholder også
kriterier for verdsetting. Vi anbefaler at det i planleggingen refereres til referansesystemet for
landskap. I tillegg til å sikre det sjeldne, særpregede og spesielle kan det i fylkesplansammenheng
være relevant å diskutere behovet for også å sikre typiske eller representative landskap i fylket.
Planene bør også inneholde en verdsetting av viktige forekomster av de vassdragselementene som
oftest berøres av småkraftutbygging; konsentrerte fallstrekninger, fosser og stryk. I tillegg til visuelle
kvaliteter vil synlighet og egenskapene til det visuelle influensområdet være sentralt i verdsettingen.
Eksempelvis vil synlighet fra bebyggelse og viktige ferdselsårer kunne være med på å øke verdien av
en forekomst. I tillegg vil det være naturlig å vektlegge andre kvaliteter som naturverdier (eksempelvis
knyttet til urørthet), kulturminner og kulturmiljøer, verdi for reiselivsnæring og ikke minst
lokalsamfunnets oppfatning av egne omgivelser. Til særpregede landskapselementer er det ofte knyttet
lokal historie og symbolverdier som er viktige for stedsidentiteten. For å fange opp ulike
landskapshensyn er det nødvendig å legge opp til bred medvirkning fra kommuner, lokalsamfunn og
brukerinteresser i planprosessen.
Ved kartlegging og prioritering av landskapet må det også legges vekt på landskapsverdier knyttet til
landskapsformene, biologisk mangfold, kulturpåvirkning og kulturspor, natur- og kulturhistorie.
Landskapet utgjør en helhet der disse elementene inngår og har verdier knyttet til kunnskap,
opplevelse og bruk. Særlig viktige landskapsområder i reiselivssammenheng bør synliggjøres.
Tabell 1. Klassifisering av landskapselement.

Tema og kilde

Landskapselement
Direktoratet for
naturforvaltning,
Riksantikvaren

•

•

•

Stor verdi

Vassdragselementer
som er spesielle,
sjeldne eller
særpregede nasjonalt
eller regionalt.
Vassdragselement som
har stor verdi for
- nærmiljø
- friluftsliv
- reiseliv.
Vassdragselementer
som er viktige for
opplevelse av
verdifulle kulturminner
og kulturmiljø.

•

•

•

Middels verdi

Vassdragselementer
som er spesielle,
sjeldne eller
særpregede lokalt.
Vassdragselement som
har noe verdi for
- nærmiljø
- friluftsliv
- reiseliv.
Vassdragselementer
som er viktige for
opplevelse av
verdifulle kulturminner
og kulturmiljø.

•
•

•

Liten verdi

Ordinære
vassdragselementer
Vassdragselement uten
spesiell verdi for
- nærmiljø
- friluftsliv
- reiseliv.
Vassdragselementer
som ikke influerer på
verdifulle kulturminner
og kulturmiljø.

Vurderinger i enkeltsaksbehandling
•

Vurdering av landskapsinngrep bør sees i sammenheng med virkninger for tilknyttede
interesser som biologisk mangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø og reiseliv.

•

Ved planlegging av småkraftutbygging i områder med stor landskapsverdi skal det utvises
særlig varsomhet med sikte på å bevare landskapskvalitetene og helheten i landskapet. Det
skal stilles krav til utførlig dokumentasjon av verdier og eventuelle virkninger.

•

Inngrep som medfører bortfall eller vesentlig reduksjon av verdifulle landskaps/vassdragselementer av nasjonal, regional eller lokal betydning bør unngås.

•

Ved fastsetting av vilkår og utforming av avbøtende tiltak bør følgende forhold vurderes og
eventuelt iverksettes for å redusere negative virkninger på landskapet:
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o

Prosjektjusteringer/alternativer for å redusere konfliktgrad

o

Lokalisering og landskapstilpasning av inngrep

o

Flytting av inntak/avløp

o

Redusert slukeevne

o

Minstevannføring

o

Opprettholde vannspeil (terskler).

Figur 2. Foss som landskapselement (Foto: Arne T. Hammarsland).

15

Forslag til faglige retningslinjer for utarbeidelse av fylkesvise planer for småkraftverk.

Biologisk mangfold
Konvensjonen om biologisk mangfold (stortingsproposisjon nr. 56, 1992-93), gir denne definisjonen
av biologisk mangfold:
"Biologisk mangfold er variabiliteten hos levende organismer av alt opphav, herunder bl.a.
terrestriske, marine eller andre akvatiske økosystemer og de økologiske komplekser som de er en del
av; dette omfatter mangfold innenfor artene, på artsnivå og på økosystemnivå."
Hvilke arter som finnes på ulike lokaliteter er bestemt av naturbetingelser som f.eks. klima og geologi,
innvandringshistorie og av naturlige og menneskeskapte forandringer. Områder med noenlunde like
betingelser vil kunne inneholde mange av de samme artene, og dette gjør at natur i større eller mindre
grad kan inndeles i naturtyper. En slik inndeling gjør det mulig å gi en oversiktlig og karakteriserende
inndeling av norsk natur med tanke på biologisk mangfold. Identifisering av verdifulle naturtyper er en
viktig del av arbeidet med biologisk mangfold i Norge. Det er et mål at alle norske kommuner skal
gjennomføre naturtypekartlegging som grunnlag bl.a. for kommunal planlegging. DN har utarbeidet
håndbøker som danner grunnlag for kartleggingen.
Biologisk mangfold er et komplisert felt fordi det er et sammensatt begrep som går på økosystemnivå,
artsnivå og på genetisk nivå. I denne sammenhengen legges hovedvekten på artsnivået. Direktoratet
for naturforvaltning ga i 1999 ut den nasjonale rødlisten for truede arter i Norge (DN-rapport 1999-3).
Hovedkategoriene av interesse i denne sammenheng er:
Direkte truet
Sårbar
Sjelden
Hensynskrevende
Bør overvåkes.
Listen er for tiden under revisjon. Revisjonen omfatter både artenes plassering i truethetskategorier og
selve inndelingen i kategorier. Inntil den nye rødlisten foreligger må en forholde seg til den
foreliggende listen. Begrepet ”rødlistearter” omfatter alle artene som er nevnt uavhengig av
truethetskategori. Generelt kan en si at det er et økende bestandsnivå nedover listen. Forekomst av
arter i kategorier høyt på listen må tillegges større vekt arter lenger ned på listen.
Norge har tiltrådt flere internasjonale naturvernavtaler med konkrete forpliktelser i forhold til sikring
av truede arter, deriblant konvensjonen om biologisk mangfold, Bernkonvensjonen,
Bonnkonvensjonen, CITES og Ramsarkonvensjonen.
Regjeringen har som mål at tapet av biologisk mangfold skal opphøre innen 2010. Naturen er
dynamisk og et visst tap av biologisk mangfold er naturlig. Målsettingen må tolkes slik at det er tapet
av biologisk mangfold som skyldes menneskelig aktivitet som skal opphøre. Utbygging av små
kraftverk kan påvirke det biologiske mangfoldet på ulikt vis avhengig av lokale forhold. Felles for alle
prosjektene er imidlertid virkningene av at vassdraget fraføres vann.
Aktuelle problemstillinger
Små kraftverk kan påvirke det biologiske mangfoldet negativt gjennom ødeleggelse, forringelse eller
oppslitting av leve- og funksjonsområder, trekkeveier og spredningskorridorer.
Mange av småkraftprosjektene utnytter konsentrerte fallstrekninger, og forutsetter ikke magasinering
av vann. For disse prosjektene er konfliktene med biologisk mangfoldverdier ofte konsentrert om noen
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få naturtyper, og et begrenset antall arter. Naturtypene fossesprøytsoner (vegetasjonstype fosseeng) og
bekkekløft (innslag av flere vegetasjonstyper) er oftest berørt (Figur 3). Disse naturtypene kan være
levested for flere rødlistearter, kanskje spesielt moser og lav. Norges nasjonalfugl, fossekallen (ikke
rødlisteart), er avhengig av rennende vann året rundt og trives godt i tilknytning til fosser og stryk.
Den er således utsatt ved småkraftutbygging.
Ved utnytting av strekninger med mindre fall øker sannsynligheten for at andre naturtyper og arter kan
bli berørt. Arealene som benyttes til kraftverk, rørgater, veier og kraftlinjer kan også berøre andre
naturtyper og arter.
Metodisk tilnærming til planprosess
Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i den kommunale kartleggingen av biologisk mangfold, og de
registreringer for øvrig som er gjort på av arter, natur- og vegetasjonstyper. Forslag til verdsetting av
områdene er gitt i Tabell 2.
Hovedfokus under planleggingen bør rettes mot de naturtyper og arter som er avhengig av vann og
vannføring, og arter som er vare for forstyrrelser.
NVEs ressurskartlegging har lagt vekt på å kartlegge konsentrerte fall. Det er derfor sannsynlig at
kartleggingen også fanger opp de fleste lokaliteter med fosseenger og fossesprutvegetasjon. Det er
derfor viktig å være klar over at utbyggingen av mange små kraftverk kan få betydelige konsekvenser
for biologisk mangfold knyttet til denne type lokaliteter.

Figur 3. Klipper ved rennende vann er ofte rike på rødlistede arter.
En høy luftfuktighet i kombinasjon med god lystilgang gir gunstige
forhold (Foto: Tore Hagman).
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Videre er det slik at det finnes generelle kjennetegn på områder som kan inneholde de nevnte
vegetasjonstyper. Disse er:
Områder med høy luftfuktighet, herunder:
- Steder med mye nedbør
- Steder med mange døgn med nedbør over 0,1 mm
- Steder med mye tåke
- Fosserøyksoner
- Bekkekløfter og – gjel, særlig nord- og østvendte.
Tegn på høy luftfuktighet:
- Rikelig med mose på bergvegger og trestammer
- Store bladformede lav på bergvegger, trestammer og ev. på kvister
- Rikelig med skjegglav på greinene.
Tabell 2. Forslag til verdivurdering av naturtyper, rødlistearter og truete vegetasjonstyper.

Tema og kilde
Rødlistede arter
Direktortat for
naturforvaltning, DNrapport 1999-3.

Stor verdi
•

•
•
Naturtyper
DN Håndbok 13:
Kartlegging av
naturtyper
DN Håndbok 11:
Viltkartlegging
DN Håndbok 15:
Kartlegging av
ferskvannslokaliteter

•

Truete
vegetasjonstyper
Fremstad & Moen
2001.

•

•
•

Middels verdi

Arter i kategoriene
”direkte truet”,
”sårbar”, eller
nasjonalt sjelden,
eller der det finnes
grunn til å tro at slike
finnes.
Arter på Bern liste II
Arter på Bonn liste I

•

Alle utformeringer
og/eller lokaliteter
som er vurdert til
svært viktige
Svært viktige
viltområder (vekttall
4-5)
Nasjonal verdi
(Svært viktig)

•

Områder med
vegetasjonstyper i
kategoriene ”akutt
truet” og ”sterkt
truet”.

•

•

•
•

Liten verdi

Arter i kategoriene
”hensynskrevende”
eller ”bør overvåkes”,
eller der det finnes
grunn til å tro at slike
finnes.
Arter som står på den
regionale rødlisten.

•

Andre områder

Alle utforminger eller
lokaliteter som er
vurdert til viktige
Viktige viltområder
(vekttall 2-3)
Regional verdi (Viktig)

•

Andre områder

Områder med
vegetasjonstyper i
kategoriene ”noe truet”
og ”hensynskrevende”.

•

Andre områder

Vurderinger i enkeltsaksbehandling
Under konsesjonsbehandlingen vil det gjøres avveininger knyttet til kartlagte verdier og konsekvenser
for natur/vegetasjonstyper og arter.
•

Tiltak som kommer i konflikt med direkte truete arter eller naturtyper Norge har et
internasjonalt ansvar for eller vil vanskeliggjøre nasjonal oppfyllelse av internasjonale
avtaler kan ikke påregne å få konsesjon.
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•

Tiltak som kommer i konflikt med biologisk mangfold av stor verdi forøvrig må påregne
pålegg om avbøtende tiltak, eks. i form av krav om minstevannføring og/eller andre
miljøtilpasninger av prosjektene. Pålegg kan i enkelte tilfelle bli så omfattende at en
regningssvarende utbygging ikke blir mulig.

•

Tiltak som kommer i konflikt med biologisk mangfold med middels verdi må påregne
pålegg om avbøtende tiltak som reduserer konflikten.

•

Dersom det av fylkesplanen fremgår at det er et stort potensial for funn av rødlistede
lav/mosearter ev. andre organismer, bør dette medføre en spissing av undersøkelsene i
forbindelse med en søknad om utbygging.

Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON)
Det er en vanlig oppfatning at Norge har store, relativt urørte naturområder, og at disse inngår som en
viktig del av vår identitet og naturarv. Imidlertid har den teknologiske utviklingen og den stadig
økende utnyttelsen av naturressursene ført til en gradvis reduksjon av inngrepsfrie naturområder i
Norge. Dette gjelder spesielt de siste 40-50 årene. Kartlegging viser at de viktigste årsakene til
reduksjonen i inngrepsfrie naturområder i perioden 1988 - 2003 var vegbygging i jord- og skogbruk,
samt vassdragsinngrep, energiproduksjon og energitransport.
Det er et nasjonalt miljømål å sikre at gjenværende naturområder med urørt preg blir tatt vare på.
Storting og regjeringer har i en rekke sammenhenger understreket verdien av å bevare områder uten
tyngre tekniske inngrep som en del av vår nasjonale arv og identitet, friluftsliv og naturopplevelse, og
biologisk mangfold.
DN har utviklet et verktøy, Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) som en indikator på hvordan
arealbruk og inngrepsstatus i norsk natur utvikler seg – målt ved avstand til tyngre tekniske inngrep
som veier og større kraftlinjer (http://dnweb5.dirnat.no/inon/).
Inngrepsfrie naturområder defineres som områder som ligger mer enn en kilometer (i luftlinje) fra
tyngre tekniske inngrep. Inngrepsfrie naturområder er inndelt i soner basert på avstand til nærmeste
inngrep:
Inngrepsfri sone 2:

1-3 kilometer fra tyngre tekniske inngrep

Inngrepsfri sone 1:

3-5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep

Villmarkspregede områder:

> 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep.

Områder som ligger mindre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep betegnes som inngrepsnære.
Følgende tiltak og anlegg er definert som tyngre tekniske inngrep:
offentlige veier og jernbanelinjer med lengde over 50 meter, unntatt tunneler
skogsbilveier med lengde over 50 meter
traktor,- landbruks,- anleggs- og seterveier og andre private veger med lengde over 50 meter
gamle ferdselsveier rustet opp for bruk av traktor og/eller terrenggående kjøretøy
godkjente barmarksløyper (Finnmark)
kraftlinjer med spenning på 33 kV eller mer
kraftstasjoner, rørgater i dagen, kanaler, forbygninger og flomverk
magasiner (hele vannkonturen ved høyeste regulerte vannstand), regulerte elver og bekker
- Gjelder regulerte elver og bekker der vannføringen enten er senket eller økt
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-

Gjelder i hovedsak magasiner der periodiske reguleringer innebærer
vannstandsøkninger og eller – senking på en meter eller mer
Vannstrengen helt ned til sjø blir betegnet som inngrep.

Mer informasjon om INON finnes på DN’s nettsider (http:\\www.dirnat.no/inon). Her kan man også se
kart som sist er oppdatert pr. 1.1.2003.
Aktuelle problemstillinger
Etablering av små kraftverk vil i de fleste tilfeller føre til en reduksjon av inngrepsfrie områder. Som
oftest er reduksjonen størst i områder klassifisert som inngrepsfri sone 1 og 2. Prosjekter som
reduserer arealer definert som villmarkspregete vil være de mest konfliktfylte.
Selv om inngrepsfrihet er en verdi i seg selv er det i mange tilfeller nødvendig å vurdere denne verdien
sammen med verdier som for eksempel biologisk mangfold og friluftsliv. Inngrepsfrihet vil i de fleste
tilfeller være med på å forsterke andre verdier.
Verdien av de inngrepsfrie naturområdene stiger normalt med avstand til eksisterende tekniske
inngrep. Det vil si at villmarkspregede områder har en høyere verdi enn sone 2 områder. INON-tapene
må imidlertid også vurderes i forhold til den lokale og regionale INON-statusen. Det vil si at i områder
med lite gjenværende INON vil tap av INON vektlegges høyere enn i områder med mye gjenværende
INON. Generelt er det svært lite INON igjen i kystområdene. Spesielt vil sammenhengende
inngrepsfrihet fra fjord til fjell, uavhengig av sone, tillegges spesiell vekt.
INON gir et standardisert bilde av forekomst og beliggenhet av arealer som etter denne definisjonen er
inngrepsfrie. Kartene forteller hvordan tekniske inngrep "eter" seg inn i naturen fra alle kanter.
Avstandssoneringen i forhold til INON tar imidlertid ikke høyde for topografi. Dette innebærer at et
inngrepsfritt område likevel kan oppleves som urørt selv etter et inngrep. For eksempel vil man kunne
ha inngrep i bunnen av en trang dal som teoretisk reduserer INON, selv om dette ikke oppleves på
toppen av fjellplatået som omkranser dalen eller i nabodalen. Reduksjon av INON vil således være en
indikasjon på en konflikt, men av ovennevnte grunner vil det være viktig å vurdere graden av konflikt
konkret for hvert enkelt tilfelle.
Metodisk tilnærming til planprosess
Oversikt over inngrepsfrie naturområder samt mer utfyllende informasjon om begrepet og nasjonale
føringer finnes på DNs hjemmesider. Forslag til verdivurdering av INON er gitt i tabell 3. I tillegg til
INON-sonering fra sone 2 til villmarkspregede områder, er det naturlig å legge vekt på
inngrepsstatusen både lokalt og regionalt. Er det få INON-områder igjen øker verdien av de
gjenværende områdene. I tillegg kan det være naturlig å øke verdivurderingen der inngrepsfrihet er
med på å forsterke andre verdier, eks. friluftsliv eller biologisk mangfold.
Forslag til verdivurdering av INON er gitt i tabell 3. Verdivurderingen av områdene baserer seg på
størrelsen på det inngrepsfrie området, områdetypene og inngrepsstatusen lokalt og regionalt.
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Tabell 3. Forslag til verdivurdering av INON.

Tema og kilde
Inngrepsfrie og
sammenhengende
naturområder.
Direktoratet for
naturforvaltning.

Stor verdi
•
•

•

Villmarkspregede
områder
Sammenhengende
inngrepsfrihet fra
fjord til fjell,
uavhengig av
sone
Inngrepsfrie
områder
(uavhengig av
sone) i kommuner
og regioner med
lite rest-INON.

Middels verdi
•

Inngrepsfrie
naturområder
forøvrig

Liten verdi
•

Ikke inngrepsfrie
naturområder

Vurderinger i enkeltsaksbehandling
•

Tiltak i INON-områder, eller tiltak som minsker omfanget av INON-områder, medfører i
utgangspunktet konflikt med nasjonale miljømål. Graden av konflikt vurderes i hvert enkelt
tilfelle basert på kriterier som er beskrevet over.

•

Prosjekter som innebærer plassering av inntak eller kraftstasjon i villmarkspregede områder,
eller som medfører betydelig reduksjon av INON-områder med svært stor verdi, vil normalt
ikke bli akseptert.

•

For andre prosjekter kan konflikt med inngrepsfrie naturområder medføre pålegg om
prosjektjusteringer som reduserer konfliktnivået.

Inngrep i sårbart høyfjell
Den norske høyfjellsnaturen karakteriseres av åpent storlandskap med lite vegetasjon.
Kulturpåvirkningen preges av beskjedne spor, for eksempel gamle fangstanlegg, steinbrudd,
jernvinneanlegg, boplasser, ferdselsårer, og spor etter reindrift og annen samisk utmarksbruk. De store
utmarksarealene har stor betydning for det allmenne friluftslivet. Ferdsel i fjellet har lange tradisjoner i
Norge og forbindes ofte med ”det å være langt fra folk” og oppleve stillhet og ensomhet. Vann og
vassdrag er ofte dominerende elementer i høyfjellet og funger ofte som naturlige turmål. Svært mange
kulturminner er også i høyfjellet knyttet til vann og vassdrag. I europeisk sammenheng er tilnærmet
urørt høyfjellsnatur i ferd med å bli en knapp ressurs i på grunn av økende befolkning og
utbyggingspress. Utviklingen tilsier at verdien av slike områder vil fortsette å stige. En forsiktig og
restriktiv forvaltning av de gjenværende områdene er derfor nødvendig for å sikre verdiene for
fremtiden.
Aktuelle problemstillinger
Høyfjellsnaturen er spesielt sårbar for inngrep. Fysiske inngrep og tekniske installasjoner som
demninger, veger og kraftlinjer er ofte lett synlige på lang avstand. Anleggsarbeider kan etterlate
varige spor på utsatte terrengtyper som myrer og tørrberg. I høyfjellet er det som oftest lite løsmasser
og revegetering etter inngrep i terrenget går svært seint (Figur 4). Det er således vanskelig å skjule
inngrepene selv etter lang tid. I tillegg er det ofte begrensede muligheter for gjennomføring av
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avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser av inngrep. Selv begrensede inngrep som følge
av småkraftverk kan redusere opplevelsesverdien av et urørt høyfjellsområde fordi det bidrar til å
endre områdets status og karakter.

Figur 4. Høyfjellsområde med lite løsmasser i øvre deler (Foto: Jens Aabel)

Metodisk tilnærming til planprosess
Aktuelle planområder i høyereliggende strøk bør vurderes i forhold til urørthet (INON). Større
sammenhengende høyfjellområder bør identifiseres og også mindre områder som har en viktig
funksjon for eksempel i forhold til tradisjonelle friluftsaktiviteter, allmenn ferdsel og kulturminner.
Områdenes sårbarhet for aktuelle inngrep bør kartlegges sammen med mulige trusler som kan føre til
at området endrer status. Avbøtende tiltak som er spesielt tilpasset høyfjellsnaturen i de aktuelle
områdene bør vurderes. Verdivurderingen av områdene kan gjøres med utgangspunkt i Tabell 4.
Tabell 4. Forslag til verdivurdering av sårbart høyfjell.

Tema og kilde
Sårbart høyfjell

Stor verdi
•

•

•

Høyfjellsområder av
stor nasjonal og regional
betydning for
allmennhetens bruk og
opplevelse
Større sammenhengende
og urørte
høyfjellsområder (ref
INON)
Skrinne
høyfjellsområder hvor
inngrep vanskelig kan
skjules.

Middels verdi
•

Høyfjellsområder av
lokal betydning.

Liten verdi
•

Høyfjellsområder med
mindre betydning for
allmennhetens bruk
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Vurderinger i enkeltsaksbehandling
•

Inngrep i sårbart høyfjell er et av flere forhold som kan være problematisk i forbindelse med
etablering av småkraftverk. Virkningene av denne type inngrep og mulighetene for avbøtende
tiltak/justering vil imidlertid variere fra prosjekt til prosjekt, hvilket innebærer at det må gjøres
en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

•

Følgende inngrep bør unngås:
o Inngrep i høyfjellsområder som har stor betydning for allmennhetens bruk.
o Inngrep i vassdrag som er del av sårbare høyfjellsområder, særlig dersom muligheten
for avbøtende tiltak er begrenset.
o Inngrep som er svært synlige og som etterlater varige sår i naturen.
o Store inntakskonstruksjoner og rørgater, både nedsprengt og i dagen. Det er viktig å
vurdere alternative plasseringer av inntak samt muligheter for boring av vannvei – for
å redusere negative virkninger og graden av konflikt.

Virkninger for fisk og fiske
Fisk og fiske har historisk sett vært et viktig tema ved behandlingen av vannkraftsaker. Temaet har i
hvert fall 2 dimensjoner. Fisk er en del av det biologiske mangfoldet. Norge har blant annet et spesielt
ansvar for å opprettholde levedyktige bestander av atlantisk laks. Fiske er også tradisjonelt en viktig
friluftslivsaktivitet, og salg av fisk og fiske kan også være en viktig del av utmarksbasert
næringsvirksomhet. For fiskeinteressene er det viktig å opprettholde produksjonen av fisk, å ha
grunnlag for en gunstig bestandssammensetning, og å ha best mulige betingelser for fisket, bl.a. med
hensyn til vannføring.
Aktuelle problemstillinger
For småkraftprosjekter som utnytter konsentrerte fallstrekninger er de direkte konfliktene med fisk og
fiskeinteressene oftest relativt små. Konsentrerte fallstrekninger inneholder sjelden viktige områder for
reproduksjon, oppvekst eller næringssøk, og utgjør i mange tilfeller naturlige vandringshindre. I de
fleste tilfeller er også verdien i forhold til utøvelse av fiske svært begrenset. Sannsynligheten for at det
oppstår konflikter med fiskeinteressene øker for prosjekter som berører vassdrag med mindre fall.
De vesentligste problemstillingene når det gjelder fisk og fiske er knyttet til strekninger med
sjøvandrende fisk som for eksempel laks og sjøørret. Viktige gyte- og oppvekstområder kan bli berørt
av en eventuell utbygging. Redusert vannføring på grunn av utbygging kan medføre problemer for fisk
med å vandre opp i den berørte elvestrekningen. Dette kan både gjelde ungfisk på næringsvandring og
voksen fisk på gytevandring. Eventuelle effekter på vassdraget nedenfor kraftverksutløpet kan være
like viktige for fisk og fiske som på strekningen mellom inntak og kraftverk. Endringer i vannføring
som følge av regulering, og store plutselige vannføringsendringer som følge av utfall eller
start/stoppkjøring kan skade fisk og fiskeinteressene. Start/stopp kjøring innebærer at vannstanden
raskt kan synke når kraftverket stopper. Da kan fiskeunger som oppholder seg på grunne områder
strande når vannstanden synker (Figur 5).
Sannsynligheten for konflikter mellom småkraftutbygging og fiskeinteressene vil normalt være størst i
vassdrag med anadrome laksefisk. Det er imidlertid et mindretall av omsøkte prosjekter som berører
områder med sjøvandrende (anadrom) fisk (laks, sjøørret, sjørøye). I de nasjonale laksevassdragene
gjelder et spesielt forvaltningsregime; tiltak som vil påvirke villaksen negativt vil ikke bli tillatt.
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Figur 5. Strandet aureunge (Foto: Jan Henning L’Abee-Lund).

Metodisk tilnærming til planprosess
Som grunnlag for planleggingen vil det være naturlig å foreta en kartlegging av følgende
tema/interesser:
•

Eksisterende og anbefalte nasjonale laksevassdrag i fylket (Fylkesmann / DN).

•

Andre vassdrag med anadrome laksefisk (jfr. DNs lakseregister; http://www.laksereg.no/)

•

Vassdrag med viktige storaure stammer (vandring/næringssøk/oppvekst/reproduksjon) (DNrapport 1997-2)

•

Viktige ferskvannslokaliteter / prioriterte arter (DN-Håndbok 15). Dette omfatter lokaliteter
med viktige bestander av ferskvannsorganismer, lokaliteter med fiskebestander som ikke er
påvirket av utsatt fisk og lokaliteter med opprinnelige plante- og dyresamfunn.

•

Vassdrag / vassdragsavsnitt med stor verdi for utøvelse av fiske

Forslag til verdivurdering av temaet fisk og fiske er gitt i Tabell 5.
Tabell 5. Forslag til verdivurdering av temaet fisk og fiske.

Tema og kilde
Fisk og fiske
DN-Håndbok 15

Stor verdi
•
•
•
•
•
•

Nasjonale laksevassdrag
Lokaliteter med relikt
laks
Vassdrag med sikre
storaurebestander.
Prioriterte
vassdragslokaliteter
Vassdrag med anadrom
fisk og store
fiskeinteresser
Vassdrag med
innlandsfisk og store
fiskeinteresser.

Middels verdi
•

Vassdrag med små
bestander av
innlandsfisk og noe
fiskeinteresser

Liten verdi
•

Vassdrag uten fisk
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Vurderinger i enkeltsaksbehandling
Konsesjonsmyndigheten vil i utgangspunktet vektlegge de nasjonale interessene som i hovedsak er
knyttet til anadrom fisk og noen andre forekomster. I tillegg vil lokale og regionale innspill knyttet
bl.a. til utøvelse av fiske bli vektlagt.
Stortinget vedtok i 2003 å gi 37 vassdrag status som nasjonale laksevassdrag. Direktoratet for
naturforvaltning anbefalte i 2005 at ordningen ble supplert med 16 nye vassdrag. Formålet er å gi
spesiell beskyttelse av de viktigste laksebestandene i Norge.
•

For nasjonale laksevassdrag gjelder følgende føringer:
o I nasjonale laksevassdrag vil det være en særlig høy terskel for å tillate nye tiltak og
aktiviteter som kan skade villaksen.
o Vassdragsreguleringer som medfører endring av naturlig vannføring, vanntemperatur,
vannkvalitet eller vandringsforhold på lakseførende strekning kan ikke gjennomføres
uten etter nøye vurdering.
o Utbyggingsprosjekter som innebærer overføring av vann fra ett annet vassdrag kan
heller ikke gjennomføres uten ev. etter en nøye vurdering.
o Prosjekter som ikke fører til endring av naturlig vannføring, vanntemperatur,
vannkvalitet eller vandringsforhold som er av nevneverdig negativ betydning for
laksen kan vurderes.

•

I vassdrag som ikke er nasjonale laksevassdrag, men som har bestander av sjøvandrende fisk
eller registrerte storaurestammer vil det fremdeles være viktig å legge stor vekt på
tilpassninger/avbøtende tiltak. Dette gjelder også lokaliteter med stor verdi for utøvelse av
fiske eller vassdragslokaliteter som er prioritert av kommunen i henhold til DN-Håndbok 15.
Eksempler på tilpassninger /avbøtende tiltak kan omfatte:
o

Installering av omløpsventiler som sikrer at vannføringen nedstrøms kraftverket
opprettholdes ved utfall av kraftverket.

o

Minstevannføring / restvannføring kan også sikre mot tørrlegging ved utfall.

o

Start/stopp kjøring av kraftverket bør unngås.

o

Plassere kraftstasjonen rett nedenfor en bratt fallstrekning slik at ev. nedstrøms
strekning fortsatt kan tjene som ev. gytestrekning etc. (unngå utløp direkte i vann).

Viktige kulturminner og kulturmiljø
Kulturarven utgjør vår kollektive hukommelse om tidligere generasjoners samfunn og levekår.
Kulturminner og kulturmiljøer er med på å berike opplevelsesverdien når vi ferdes ute. Med
kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter
det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor
kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.
Stortingsmelding nr.16 (2004-2005) Leve med kulturminner, synliggjør de politiske målene på
området. I meldingen står det at mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på som
bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping. Det årlige tapet av
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kulturminner skal minimeres og skal innen år 2008 ikke overstige 0,5 prosent årlig, og et
representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer som dokumenterer geografisk, etnisk,
næringsmessig og tidsmessig bredde skal gis varig vern gjennom fredning.
Kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 1537), samt stående byggverk fra perioden 15371650 er automatisk fredet i flg. Lov om kulturminner. Det samme gjelder samiske kulturminner eldre
enn 100 år. Kulturminner under vann omfattes også av dette vernet. Vann og vassdrag har til alle tider
vært viktig lokaliseringsfaktor for bosetting og ferdsel. Store deler av landets kulturminner og
kulturmiljøer fra de eldste tider og fram til i dag finnes derfor i vassdragsnære områder. Det kan være
boplasser fra steinbrukenes tid, jakt- og fangstanlegg, gravminner osv. Disse kulturminnene vil i
varierende grad være synlige. Det gjelder for eksempel bygninger som kverner og sager, og ute i
terrenget bruer (Figur 6), vannrenner, demninger, fløtingsanordninger og en rekke andre innretninger
knyttet til transport, produksjon og foredling. Vann er en viktig lokaliseringsfaktor for setre og
setergrender. Eksempler på samiske kulturminner er boplasser, teltringer, gravplasser, offerplasser og
fangstanlegg. Nyere tids kulturminner og kulturmiljøer kan fredes gjennom vedtak med hjemmel i
kulturminneloven, men de langt fleste kulturminner fra nyere tid er ikke fredet, men dette betyr ikke at
de er uten verneverdi eller kulturhistorisk betydning. Tiltak som kan skade fredete kulturminner, kan
ikke utføres uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene. Kommunene kan også verne kulturminner
som spesialområde bevaring etter plan- og bygningsloven.
Aktuelle problemstillinger
Småkraftverk er ofte lokalisert i nærhet til bosettingsområder og kommer derfor vanligvis i kontakt
med kulturminner og kulturmiljø, men også i fjell og utmark kan man komme i berøring med
kulturminner. Utbygging kan medføre inngrep i selve kulturmiljøet i form av redusert vannføring,
inntaksarrangement, rørgater, kraftstasjon og anleggsveier og den kan påvirke kulturmiljøet indirekte
gjennom nærføring. Fysiske inngrep som rørgate, tilkomstveier etc. kan påvirke eldre og nyere tids
kulturminner direkte. Det gjelder særlig kulturminner som knytter seg til tidligere tiders utnyttelse av
vannressursene i elva. Et problem er at mange kulturminner ikke er registrert. Det gjelder særlig eldre
kulturminner som ikke alltid er lett synlige i terrenget. De kan være dekket av jord eller kan ligge i
vann. Informasjonen om kulturminner er generelt dårligere i utmarksområder og fjellområder
sammenlignet med bebygde områder og innmark.
Metodisk tilnærming til planprosess
Fylkeskommunen og Sametingets kulturminneforvaltning er regional kulturminneforvaltning og kan
gi informasjon om fredede kulturminner og verdifulle kulturminner forøvrig. Fredete kulturminner
fremgår av kulturminnedatabasen Askeladden, www.askeladden.ra.no. Fylkeskommunen har oversikt
over bygninger som er registrert i SEFRAK (omfatter bevaringsverdige bygninger fram til ca 1940).
Eventuelle viktige og sårbare kulturmiljøer og kulturminner knyttet til aktuelle planområder for
utbygging til småkraftverk bør synliggjøres i planen. Likeledes vassdragenes betydning for landskapet
og dets kulturhistoriske innhold. Det er videre viktig å få frem hvor det er mangel på informasjon om
kulturminner og hvor det bør vises særlig aktsomhet på grunn av manglende kunnskap. Registreringer
med hjemmel i kulturminnelovens § 9 må til for å få en tilstrekkelig oversikt over forekomst og
omfang av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med utbyggingsplaner, jf neste underkap.
I forbindelse med overordnete planer vil det være mer aktuelt å vurdere potensialet for funn av
automatisk fredete kulturminner. En fagperson kan gjennom tolkning av landskapsdata, naturdata og
kjente kulturhistoriske data vurdere hvor sannsynlig det er å finne en kulturminnekategori,
kulturminnetype eller kulturmiljø i området.

26

Forslag til faglige retningslinjer for utarbeidelse av fylkesvise planer for småkraftverk.

Tabell 6. Forslag til verdivurdering av temaet kulturminner og kulturmiljø.

Tema og kilde
Kulturminner og
kulturmiljø
Fylkeskommunen
Sametinget
www.askeladden.ra.no
Sefrak.

Stor verdi
•

Områder med nasjonalt
og/eller regionalt
verdifulle kulturmiljøer
og kulturminner.

Middels verdi
•

Områder med
verdifulle lokale
kulturmiljøer og
kulturminner.

Liten verdi
•

Områder uten verdifulle
kulturminner/
kulturmiljøer eller hvor
potensialet for slike er
begrenset

Vurderinger i enkeltsaksbehandling
•

Det bør utvises generell varsomhet med inngrep i verdifulle kulturmiljøer og områder med
kulturminner.

•

Unngå inngrep som bryter med landskapets og kulturmiljøets egenart og verdi og som kan
influere negativt på stedsidentitet.

•

Unngå direkte inngrep i fredete og andre verdifulle kulturminner.

•

Vise særlig aktsomhet i forhold til kulturminner knyttet til tidligere tiders bruk av elva til
vannkraft og lokal næring og som er av kultur- og bygdehistorisk verdi.

•

Overholde sikkerhetssoner omkring fredede kulturminner og vurdere buffersoner omkring
andre registrerte kulturminner.

•

Vurdere alternativer, det er ofte mulig å justere prosjektene slik at konflikt med kulturminner
kan unngås eller reduseres.

•

Tilpasninger av nye bygninger i forhold til tradisjonelle bygningsmiljø og innpassing i
landskapet.

I behandling av enkeltsaker må det gjennomføres undersøkelser av automatisk fredet kulturminner, jf
kulturminneloven § 9. Søker bør tidlig i planleggingen ta kontakt med den aktuelle fylkeskommune,
samt Sametinget i de områder det er relevant for avtale gjennomføring av kulturminneundersøkelser.
Regler om dispensasjon fra automatisk fredning, krav til undersøkelser m.v. fremgår av
kulturminneloven §§ 8, 9 og 10 og 14. Undersøkelser etter kulturminneloven § 9 bør normalt
gjennomføres før konsesjonsvedtak.
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Figur 6. Vassdragstilknyttet kulturminne (Foto: Rune Flatby)

Friluftsliv
Friluftsliv er en sentral del av den norske kulturarven knyttet til både bygdenes høstingstradisjon og
byenes turkultur. Over 90% av den norske befolkning driver en eller annen form for friluftsliv og for
svært mange er friluftsliv kilde til økt trivsel og helse både i hverdag og ferie. Vann og vassdrag er
landskapselementer som er viktige for naturopplevelsen og utgjør en viktig ressurs for friluftslivet.
Flere friluftslivsaktiviteter er direkte knyttet til vann som bading, fritidsfiske og båtliv. Mange
ferdselsårer som er viktige for friluftslivet følger vann og vassdrag.
Stortingsmelding nr. 39 (2000-2001) ”Friluftsliv - ein veg til høgare livskvalitet”, angir de nasjonale
målene for friluftslivet. Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende,
trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og naturen for øvrig. Områder av verdi for
friluftslivet skal sikres slik at miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting fremmes, og naturgrunnlaget
bevares.
Kommunene kan båndlegge områder til friluftsliv ved bruk av plan- og bygningsloven (inntil 4 år) for
utarbeidelse av reguleringsplan. Friluftsliv kan også inngå i flerbruksområder i kommuneplanens
arealdel, for eksempel ”landbruks-, natur- og friluftsområder” (LNF). En del områder er også sikret for
friluftsliv ved at det offentlige har skaffet til veie areal ved erverv av eiendomsrett eller ved avtale om
varig bruksrett (servituttavtale).
Aktuelle problemstillinger
Det er et behov for å vurdere konflikt med friluftslivet ut fra forholdet mellom kraftutbygging og
vanntilknyttede aktiviteter, og vassdraget som opplevelsesressurs for friluftslivet. I noen tilfeller vil
småkraftverk kunne redusere bruksverdien av et område for friluftsliv, f.eks. ved at lokale bade- og
fiskeplasser blir berørt, men de fleste konfliktene er ofte knyttet til vassdraget som landskapselement
og opplevelsesressurs i friluftssammenheng.
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Metodisk tilnærming til planprosess
En oversikt over områder avsatt til friluftsliv vil være en naturlig start på et planarbeid. Oversikten bør
omfatte områder som er avsatt til friluftslivsformål gjennom overordnede planer og reguleringsplaner,
og områder som er sikret for friluftslivet gjennom erverv og avtaler om bruksrett (se
http:\\www.naturbase.no.)
For kartlegging av verdifulle friluftslivsområder for øvrig vil vi anbefale å ta utgangspunkt i en
metodikk for verdsetting av friluftslivsområder som angitt i DN Håndbok 25: ”Kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder” (se http:\\www.dirnat.no). I håndboken gjennomgås en oppdeling
av friluftslivsområdene i områdetyper, og kriterier for verdsetting basert på en vurdering av i alt 12
ulike tema (se kap. 4.2.5).
Kun et fåtall kommuner har gjennomført kommunedekkende verdsetting. Verdsettingskriteriene i DN
Håndbok 25 kan med utgangspunkt i eksisterende kunnskaper, og informasjoner som kommer inn
gjennom planprosessen, gi et godt utgangspunkt for verdsetting av områder.
For å fange opp alle aktuelle brukerinteresser vil det være viktig å legge til rette for medvirkning i
planprosessen, både lokalt og regionalt.
Tabell 7. Kriterier for verdsettelse av tema friluftsliv.

Tema og kilde
Friluftsliv
DN Håndbok 25:
Kartlegging og
verdsetting av
friluftsområder.

Stor verdi
•

Svært viktige
friluftsområder

Middels verdi
•

Viktige friluftsområder

Liten verdi
•

Registrerte
friluftsområder

Vurderinger i enkeltsaksbehandling
•

I områder som er sikret for friluftslivet (eks. gjennom offentlig erverv eller regulering til
friluftslivsformål) vil det normalt ikke bli gitt tillatelse til inngrep som kommer i konflikt med
de sikrede verdiene.

•

For områder som klassifiseres som ”Svært viktige friluftslivsområder” vil det bli lagt vekt på å
unngå tiltak som reduserer verdien for friluftslivet. I områder med slike verdier kan konsesjon
avslås, eller det kan stilles krav om omfattende prosjekttilpassinger og/eller avbøtende tiltak.
Bl.a. inngrep i områder med spesielle opplevelses- eller bruksverdier (eks. i øyenfallende
fosser), viktige nærområder for friluftsliv (som bl.a. er spesielt viktige for barn og unge) og
inngrep som vil være til hinder for alminnelig ferdsel vil være i fokus under
konsesjonsbehandlingen.

•

Også i områder klassifisert som viktige friluftslivsområder må det påregnes krav om
prosjekttilpassinger og/eller avbøtende tiltak som reduserer konflikten med
friluftslivsinteressene.

•

Avbøtende tiltak for å redusere negative virkninger på friluftslivet som følge av
småkraftutbygging bør utformes i samråd med brukerne og friluftsorganisasjonene.
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Reindrift
Målsetningen for reindriftspolitikken er utvikling av en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig
reindrift. Den har sitt grunnlag i stortingsmelding nr. 28 (1991-92) En bærekraftig reindrift, og i
Stortingets innstilling til denne meldingen. Reindriftsloven og Stortingets årlige behandling av
Reindriftsavtalen er de viktigste operative redskapene for å følge opp målene og retningslinjene i
reindriftspolitikken.
Det er viktig at reindriftas rettigheter til arealer blir vurdert også i et urfolksperspektiv, særlig med
bakgrunn i Grunnlovens § 110A og internasjonale konvensjoner (FN konvensjon om Sivile og
Politiske rettigheter av 1966, og ILO konvensjon 169). Her pålegges ”Statens myndigheter,” å forvalte
reindriftsområdene på en slik måte at reindrifta sikres uforstyrrede og intakte arealer. Med ”Statens
myndigheter” menes her ikke bare Reindriftsforvaltningen, men det henvises til det spesielle ansvaret
alle statlige myndigheter har.
Reindriftsnæringen står nå overfor store utfordringer. Eksempler på utfordringer som er felles for de
fleste områdene er arealinngrep og tap av rein til rovdyr. Tap av beiteland som følge av arealinngrep er
trolig en av de største truslene mot reindriftsnæringen i tida framover (Figur 7).
Det er i dag vel dokumentert at ulike former for inngrep og utbygging påfører reindrifta store tap av
beiteland som følge av at tamrein unnviker forstyrrelse. Kraftig vekst i antall hytteutbygginger,
veiutbygging, vann- og vindkraftutbygginger og andre inngrep i reinbeiteområdene de siste tiårene
gjør dette til en svært alvorlig trussel mot hele reindriftsnæringens fremtid. Beregninger foretatt av
FN’s Miljøprogram (UNEP) viser at dersom dagens utbyggingshastighet fortsetter, vil tradisjonell
reindrift med noen få unntak måtte opphøre i løpet av mindre enn 50 år. Dette skyldes at selv om det
vil være større sammenhengende ”uberørte områder” tilbake også om 50 år, så vil sentrale
beiteområder være så påvirket av utbygging og forstyrrelse at de ikke vil være forenlige med
tradisjonell reindrift.
Aktuelle problemstillinger
Reindrifta er avhengig av store arealer for å dekke reinens behov for ulike sesongbeiter og ubrutte
flytteveier mellom dem. Næringen er sårbar for negative påvirkninger som reduserer størrelsen eller
kvaliteten på beitelandet, eller som på andre måter forstyrrer reinens utnyttelse av arealer som allerede
fra naturens side er marginale.
Totaleffekten av mange små inngrep og forstyrrende aktiviteter i reinbeiteland er oftest langt større
enn hva virkningene av de enkelte inngrepene skulle tilsi. Tap, oppstykking og redusert bruk av
beiteland gjennom utbygging og menneskelig aktivitet fremstår i dag som en av de største truslene mot
reindriftas arealgrunnlag, og dermed også mot næringen i sin helhet.
Gjennom forskningsstudier i de seinere år har det blitt vanlig å gruppere konsekvensene av inngrep og
forstyrrelser i lokale og regionale effekter:
Lokale effekter av inngrep og forstyrrende aktiviteter kan være økt energibruk, stressreaksjoner eller
tapt beitetid når reinen blir skremt, permanent tap av det beitelandet som fysisk nedbygges eller
oppdyrkes, og/eller merarbeid for reineieren i en utbyggingsfase. Lokale effekter gir, med unntak av
spesielle tilfeller, sjelden langvarige eller alvorlige konsekvenser for reindrifta.
Regionale og kumulative effekter kan være redusert bruk av beiteland rundt utbygging og
trafikkårer, ofte flere kilometer ut fra forstyrrelseskilden. Inngrep og aktiviteter knyttet til inngrep
fører til at rein trekker unna eller reduserer bruken av beiteland i nærheten av forstyrrelsen. Riktignok
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forekommer det en del rein også nær inngrepene, men dette er i hovedsak okserein som utgjør bare en
liten andel av reinflokkene. Inngrep kan også sperre eller vanskeliggjøre bruk av trekk- og flyttleier og
dermed avskjære større beiteområder fra bruk. En konsekvens av slike barrierer, og at reinen unnviker
områder nær inngrep, er at tettheten av dyr og beitepresset i de ”gjenværende” og minst forstyrrede
områdene øker. Totalt sett vil tap av beiteland som følge av inngrep dermed kunne føre til fortetting av
dyr, større beitetrykk og økt slitasje på lavbeitene. I neste omgang vil dette kunne føre til lavere slaktevekter og kalveprosent. De regionale effektene kan dermed ofte være langvarige og alvorlige for
reindrifta.
Metodisk tilnærming til planprosess
Aktuelle planområder i fylker med reindriftsaktivitet bør sammenholdes med de viktigste arealene for
reindrift som er særverdiområder og minimumsbeiter . Hva som er særverdiområder og
minimumsbeiter er i noen grad felles for hele reinbeiteområdet, men det er også en stor grad av
regionale forskjeller. Generelt er kalvingsområder, parringsland, flyttleier, trekkleier og
reindriftsanleggsområder de mest sårbare og verdifulle områdene (Tabell 8.)
Reindriftsforvaltningen har på sin hjemmeside www.reindrift.no omfattende kartunderlag og
informasjon om de ulike reinbeitedistriktene, og kan være behjelpelig med å fremskaffe og tolke
digitale data for aktuelle områder. Arealbruken er digitalisert og kartfestet som 11 ulike tema som for
eksempel vår-, sommer-, høst-, høstvinter- og vinterbeite.
Tabell 8. Forslag til verdivurdering av områder for reindrift.

Tema og kilde
Reindrift
Reindriftsforvaltningen

Stor verdi
•

Særverdiområder og
minimumsbeiter
(kalvingsområder,
parringsland,
flyttleier, trekkleier
og reindriftsanlegg)

Middels verdi
•

Områder med reindrift,
men ikke
særverdiområder og
minimumsbeiter.

Liten verdi
•

Områder uten reindrift
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Figur 7. Rein på beite (Foto fra NVE rapport 10-2004).

Vurderinger i enkeltsaksbehandling
Planlagte utbyggingstiltak innenfor reinbeiteområdene må underlegges grundige vurderinger. Sentrale
spørsmål i denne sammenhengen er:
•

Berøres reindrifta – hva bruker reindrifta området til?

•

Berøres særverdiområdene – hva er særverdiområdene lokalt?

•

Berøres minimumsbeitet – hva er minimumsbeitet for lokal reindrift?

•

Får utbyggingen konsekvenser for utøvelsen av reindrifta – hvilke?

•

Kan reindrifta tilpasse seg en utbygging – på hvilken måte?

•

Kan det i forbindelse med utbyggingen gjennomføres avbøtende tiltak – hvilke?

•

Berøres reindrifta på en slik måte at utbyggingen får økonomiske konsekvenser – hvor store?

I særverdiområder og minimumsområder ønsker ikke Reindriftsforvaltningen en løpende
konsesjonsbehandling, men vil vente med behandlingen til det foreligger planer for større
områder. NVE vil søke å ta hensyn til dette når planarbeid er igangsatt eller varslet og dersom planene
kan forventes å foreligge innen akseptabel tid.
Andre forhold
Vurdering av sumvirkninger
Den store interessen for småkraftverk og det voksende antall søknader fordrer en mer helhetlig
planlegging og vurdering av sumvirkninger. Kartlegging av viktige områder i forhold til sentrale
problemstillinger knyttet til småkraftverk, vil være et viktig supplement til NVEs
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konsesjonsbehandling og bedre mulighetene for å vurdere sumvirkningene. Selv om hvert enkelt
utbyggingsprosjekt i mange tilfeller har relativt små eller begrensede negative virkninger for miljø og
andre brukerinteresser, så kan de samlede konsekvensene av mange slike prosjekter innen et avgrenset
geografisk område, nedbørfelt, region eller fylke få store og utilsiktede konsekvenser.
Aktuelle problemstillinger
Lokaliseringskriterier for småkraftverk omfatter i første rekke hydrologiske forhold, kraftpotensial
(vannføring, fallhøyde osv.) og tilgang til ledig nettkapasitet, men fysiske forhold og topografi, nærhet
til bosetting og infrastruktur, eiendomsforhold, og konflikter i forhold til andre brukerinteresser har
også betydning. Ressurskartleggingen for småkraftverk utført av NVE synliggjør at mange av de
egnede lokalitetene med vannkraftressurser er konsentrert i kyst- og fjordområder, særlig på
vestlandet, områder som er nedbørsrike og med stort relieff. Dette indikerer at bestemte natur- og
landskapstyper, for eksempel fjordlandskap, kan være mer eksponert enn andre områder.
Eksempler på sumvirkninger av småkraftverk i forhold til ulike tema:
Landskap: Utbygging av mange småkraftverk for eksempel innen et fjordlandskap kan føre til
bortfall av flere viktige landskapselementer, for eksempel fosser og stryk, som ofte har stor betydning
for landskapets karakter og særtrekk. Hvert enkelt inngrep kan isolert sett ha liten betydning, mens
summen av inngrepene kan medføre at opplevelsesverdiene knyttet til landskapet blir sterkt forringet
eller går tapt.
Friluftsliv: Mange småkraftverk innen et mindre område kan føre til at spesielle friluftsaktiviteter
eller grupper av friluftsutøvere blir særlig berørt, for eksempel nærområder for friluftsliv som ofte
benyttes av barn og unge, og lokale bade- og fiskeplasser. I mange tilfeller følger stier og turveier
langs elver, bekker og vann, og ofte er naturopplevelsen sterkt knyttet til vassdragselementene. Flere
småkraftverk i et område reduserer tilgangen til uberørt vassdragsnatur og øker presset på
gjenværende områder.
Biologisk mangfold: Småkraftverk berører ofte bestemte vassdragselementer som kan ha viktige
biologiske funksjoner, for eksempel fossesprøytsoner, bekkekløfter og delta. Flere småkraftverk innen
et avgrenset område kan medføre en utilsiktet nedbygging av visse naturtyper og leveområder for
planter og dyr slik at det biologiske mangfoldet lokalt eller regionalt blir betydelig negativt påvirket.
Reindrift: Totaleffekten av mange små inngrep og forstyrrende aktiviteter i reinbeiteland er oftest
langt større enn hva virkningen av det enkelte inngrepet skulle tilsi. Tap, oppstykking og redusert bruk
av beiteland gjennom utbygging og menneskelig aktivitet fremstår i dag som en av de største truslene
mot reindriftas arealgrunnlag, og dermed også mot næringen i sin helhet.
Metodisk tilnærming til planprosess
Metoder for vurdering av sumvirkninger av flere tiltak innen et definert geografisk område er svakt
utviklet. Dette gjelder spesielt vurderinger på overordnet, aggregert nivå, hvor informasjonen er
begrenset og hvor nøyaktige beskrivelser og kartframstillinger av tiltakene ikke er tilgjengelig. Vi
foreslår derfor at det kun gis en skjønnsmessig omtale og vurdering av mulige sumvirkninger under
oppsummeringen for hvert planområde. Sumvirkninger bør vurderes både i forhold til de enkelte
fagtema og samlet for alle fagtemaene. Formålet er å identifisere den samlede virkningen av flere
potensielle utbyggingsprosjekter eller en bit for bit utbygging innen de definerte planområdene.
Muligheten for sumvirkninger vil normalt være større i områder hvor utbyggingsprosjektene (i følge
NVEs ressurskartlegging) ligger så tett (klynger) at de influerer på samme landskapsrom, samme
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naturtype, økosystem, friluftslivsområde eller kulturmiljø, sammenlignet med områder der prosjektene
ligger mer spredt.
Sumvirkninger bør vurderes i forhold til tålegrenser i den grad slike grenser er definerte eller mulig å
fastsette. Det anbefales å starte med de antatt enkleste temaene, for eksempel landskap. Til slutt
vurderes virkninger for alle temaene samlet basert på en sammenstilling av enkelttemaene.
Vurderinger i enkeltsaksbehandling
•

Vurderingene i behandlingen av enkeltsaker skal i regelen bygge på anbefalinger og
retningslinjer i fylkesvise planer for småkraftverk.

•

Vurderingene skal også bygge på andre planvedtak, for eksempel i kommuneplan,
interkommunale vannbruksplaner, samt miljømål og tiltaksplaner som er bestemt i hht. EUs
rammedirektiv for vann.

•

Under saksbehandlingen skal det tilstrebes en mest mulig samordnet behandling av
småkraftprosjekter innen samme nedbørfelt/område/kommune.

•

Slike prosjekter som ligger innen samme nedbørfelt/område/kommune og som kan forventes å
føre til uheldige sumvirkninger, bør sendes samtidig på høring så langt det er mulig.

•

Vurderinger og uttalelser fra kommune og fylkeskommune bør veie særlig tungt i
totalvurderingen.

•

I enkelte tilfeller der en må anta at småkraftverk kan medføre vesentlige sumvirkninger eller
utilsiktede virkninger, kan det stilles særskilte krav til dokumentasjon overfor søker for å
belyse dette.

Forholdet til EUs vanndirektiv
Norge vil i løpet av 2006 forplikte seg til å gjennomføre EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet)
gjennom EØS-avtalen og ved en nasjonal forskrift om rammer for vannforvaltningen. Formålet med
vanndirektivet er å bevare, beskytte og forbedre tilstanden i vannforekomstene. Innen utgangen av
2015 skal det generelle målet om ”god tilstand” (kjemisk, biologisk og hydromorfologisk) være
oppfylt. For vannforekomster som ut fra nærmere angitte kriterier er pekt ut som kunstig eller sterkt
modifisert, gjelder mindre strenge miljømål. Dette er vannforekomster som har så store naturinngrep
(spesielt vannkraft) at god tilstand ikke kan nås.
Det viktigste styringsredskapet for å oppnå fastsatte miljømål er utviklingen av forvaltningsplaner med
tiltaksplan. Planene skal foreligge innen 2009 og innen 2012 skal tiltakene være gjennomført med
sikte på full måloppnåelse innen 2015. I den første planperioden frem til 2015, er det imidlertid ikke
krav om at planene skal omfatte alle vannforekomstene. Forvaltningsplanene skal utarbeides som
fylkesdelplan etter plan- og bygningsloven, som skal behandles i fylkestinget og godkjennes av
regjeringen.
Miljøverndepartementet har det overordnede ansvar for gjennomføringen av vanndirektivet, men mye
av det konkrete arbeidet vil skje på regionalt nivå. Landet vil deles inn i et antall vannregioner som
følger nedbørfeltgrenser. Hver vannregion vil omfatte mindre vannområder med flere, ett enkelt eller
deler av nedbørfelt som er satt sammen til en hensiktsmessig forvaltningsenhet. Utvalgte
fylkesmannsembeter vil være ansvarlig vannregionmyndighet og lede arbeidet i vannregionutvalget
med deltakelse fra fylkeskommunen, aktuelle kommuner og sektormyndigheter. Vannregionutvalget
vil ha en særlig viktig funksjon i fastsettelsen av konkrete miljømål og utarbeidelsen av forvaltnings34
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og tiltaksplan for den aktuelle regionen. De enkelte etatene vil, innenfor sine forvaltningsområder, ha
ansvar for å utrede forslag til tiltak, samt å utrede premissene for fastsettelse av miljømål.
Representanter for berørte rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser vil være nært
knyttet til vannregionutvalget gjennom en referansegruppe.
Metodisk tilnærming til planprosess
Det anbefales at det etableres et nært samarbeid med vannregionmyndighet og vannregionutvalg når
disse er formelt opprettet. Fylkeskommunens rolle som planmyndighet og formelle deltakelse i
vannregionutvalget vil gi et godt utgangspunkt for dette. Viktige steg i planprosessen:
Avgrensning av planområder bør harmoniseres med inndelingen i
vannområder/vannforekomster under direktivarbeidet.
Samkjøring av områder prioritert for fylkesplanlegging for småkraft og områder prioritert i
første planperiode i vanndirektivet så langt dette er hensiktsmessig.
Klassifisering av vannforekomster; identifisere områder der småkraftverk kan bidra til å
redusere miljøstatus eller vanskeliggjøre forbedring av tilstanden.
En bør særlig være oppmerksom på mulige konflikter mellom småkraftutbygging og tiltak som skal
iverksettes for å forbedre tilstanden i henhold til miljømålene i vanndirektivet. Mange av tiltakene for
å oppnå målene i vanndirektivet vil trolig medføre betydelige investeringer og det er viktig at
småkraftutbygging ikke er til hinder for eller reduserer effekten av tiltakene.
Vurderinger i enkeltsaksbehandling:
•

Forskrift om rammer for vannforvaltningen skal legges til grunn i enkeltsaksbehandlingen for
småkraftverk. Det vises spesielt til § 12 (ny aktivitet eller nye inngrep) og § 10 (mindre
strenge miljømål).

•

Småkraftutbygging som kommer i konflikt med, eller vil forringe effekten av tiltak som vedtas
i forvaltnings- og tiltaksplaner i henhold til vanndirektivet bør unngås.

•

Når det fastsettes vilkår for konsesjon skal disse utformes med tanke på å unngå negativ
utvikling i vannforekomstenes tilstand som følge av småkraftutbygging. Gode tekniske
løsninger skal vektlegges.

•

Konsesjonssøknader for småkraftverk skal sendes på høring til vannregionmyndigheten i den
regionen som vassdraget tilhører. Uttale fra vannregionmyndigheten skal tillegges vekt ved
avgjørelse om konsesjon og ved fastsettelse av vilkår.

Samlet Plan (SP) og hensyn til en god ressursutnyttelse
Samlet plan for vannkraft ble gjennomført i perioden 1982-1992, og da med de siste 4 år vesentlig
fokusert på opprusting og utvidelse av vannkraftverk. Samlet plan er videreført og vedlikeholdt i et
NVE/DN samarbeid som fortsatt pågår. Etter vedtak i Stortinget i mars 2005 er det bare prosjekter
større enn 10 MW som nå inngår i Samlet plan.
Samlet plan rangerer vannkraft etter kostnad og miljøulemper. SP kan også brukes til å sikre at
hensynet til ressursutnyttelsen blir ivaretatt ved vannkraftutbygging. Vannressurslovens § 22 sier:
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”Når sentrale offentlige myndigheter har satt i gang samlet planlegging for bruk eller vern av
vassdrag for et større område, kan vassdragsmyndigheten uten videre utsette eller avslå en søknad om
konsesjon som gjelder et vassdrag som inngår i planleggingen. Konsesjon kan bare gis dersom tiltaket
er uten nevneverdig betydning for planleggingen.
Når en plan som nevnt i første ledd er fullført, skal den legges til grunn for behandlingen av søknad
om konsesjon. En søknad som er i strid med planen, kan avslås uten videre. Bare departementet kan gi
konsesjon til vassdragstiltak som kan redusere vannkraften i vassdrag som i planen er disponert til
kraftutbygging.”
Ressursutnyttelsen er også framhevet som en allmenn interesse som skal vurderes etter lovens § 8.
Aktuelle problemstillinger
Stadig oftere oppstår det konkurranse om vannkraftressursene. Det finnes flere eksempler på
konkurranse mellom likeartede prosjekter og konkurranse mellom et stort og et eller flere små
prosjekter. I slike saker vil ofte gjennomføring av prosjekter i regi av den ene part helt eller delvis
utelukke prosjekter i regi av den andre.
Dette er en relativt ny problematikk da det tidligere stort sett har vært en aktuell utbygger.
Utfordringen blir å sikre at ressursutnyttelsen ivaretas ved behandling av enkeltsaker.
Metodisk tilnærming til planprosess
NVE har oversikt over mulighetene for vannkraftutbygging i hvert fylke gjennom arbeidene med SP
og den nylig gjennomførte småkraftverkkartleggingen. Informasjon om dette finnes på NVEs
hjemmesider. Og mer detaljer kan fåes ved direkte henvendelse til NVE, Energi og
markedsavdelingen. På grunn av de generelt høyere priser på kraft pågår det i dag ny planlegging av
gamle SP prosjekter og prosjekter med betegnelsen Opprusting og Utvidelse (O/U) prosjekter. Denne
planleggingen vil forsterke interessekonfliktene mellom mange små prosjekter og få større.
Forvaltningen oppgave blir å sørge for at ressursene utnyttes til størst mulig fordel for samfunnet og at
prosjektene som realiseres på best mulig måte dekker kraftforsyningens behov.
Vurderinger i enkeltsaksbehandling:
•

NVE kan avslå søknader som åpenbart gir en dårlig ressursutnyttelse og som umuliggjør en
senere utnyttelse av ressursen, dvs. unngå ”skumme fløten” prosjekter. Som et minimum vil
NVE kunne be om at alternativer vurderes.

•

NVE kan stanse behandling av enkeltsaker dersom NVE mener at det først er behov for å
gjennomføre en samlet vurdering av ressursutnyttelsen i et område. Som eksempel kan det
være behov for å gjennomgå muligheten for en stor utbygging som erstatter flere småkraftverk
innerst i en fjord. Dermed kan et slikt alternativ vurderes opp mot enkeltprosjektene også i
forhold til samlede miljøvirkninger.

•

Søknad om utbygging av småkraftverk som berører SP prosjekter må avklares i forhold til
større prosjekter. I de tilfeller der SP prosjektet ikke lenger er aktuelt bør det mindre prosjektet
kunne realiseres. I noen tilfelle er det mulig med løsninger som ikke for evig ekskluderer et
større prosjekt.

•

Ved konkurranse om samme ressurs vil NVE søke å samordne behandlingen slik at sakene
sluttbehandles samtidig. I NVEs vedtak/innstilling vil det foretas en samlet vurdering av
aktuelle prosjekter og gis en anbefaling om hvilket/hvilke prosjekter som bør få konsesjon. I
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NVEs vurdering vil viktige momenter blant annet være hvilken ressursutnyttelse som oppnås
og hvilke miljøvirkninger som oppstår.
•

Dersom en av tiltakshaverne for konkurrerende prosjekter bruker unødvendig lang tid på en
eller flere av sine oppgaver, f. eks. konsekvensutredning eller søknad, vil NVE kunne fravike
samtidig behandling av de konkurrerende prosjektene.

Vernede vassdrag
NVE er av den oppfatning at det ikke er nødvendig med noen planprosess for vannkraftressursene i
vernede vassdrag. Vassdragsvernet etter vannressursloven er i første rekke et vern mot kraftutbygging.
For kraftutbygging i vernede vassdrag gjelder strengere regler enn for andre vassdrag og
vannressurslovens kapittel 5 (§ 32-35) gir rammene for hvilke nye inngrep som kan gjøres i selve
vannstrengen. Stortinget har bestemt at det kan gis konsesjon for kraftverk med installert effekt mindre
enn 1 MW (mini- og mikrokraftverk) (3 MW i Bjerkreimsvassdraget) under forutsetning at en
utbygging ikke svekker verneverdiene. Dersom utbyggingen vil gå ut over verneverdiene, kan NVE
avslå konsesjon uten ytterligere saksbehandling. Hensynet til verneverdiene skal veie tungt i
konsesjonsbehandlingen og det vil derfor bare unntaksvis bli gitt konsesjon til kraftverk i vernede
vassdrag.
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6 Verdivurdering og
resultatpresentasjon
Verdivurderingen av det enkelte fagtema bør baseres på etablert metodikk og foreliggende
informasjon i baser, rapporter, oversikter i tillegg til lokalkunnskap om områdene (ref. kap. 5).
Verdivurderingen sier i utgangspunktet noe om hvilke kvaliteter som finnes for de ulike fagtema i det
angitte planområdet – tema som erfaringsmessig kan være konfliktfylte i forhold til
småkraftutbygging. De sier ikke nødvendigvis noe om konfliktnivået i forhold til utbyggingsinteresser,
men som oftest vil en høy verdi innen et fagtema indikere at det er et potensial eller en viss
sannsynlighet for at det kan oppstå konflikter. Grad av konflikt vil i de fleste tilfeller være avhengig av
utformingen av det enkelte prosjekt.
Verdiene i et område kan vurderes på samme måte uavhengig om området er valgt ut i fra NVEs
ressurskartlegging (Figur 8) eller ut i fra om Fylkeskommunen, med utgangspunkt i konflikttemaene
beskrevet i kap. 5, har identifisert områder som de anser som verdifulle i sitt fylke. Basert på
gjennomgangen av de ulike fagtemaene i kap. 5 og verdivurderingen av det enkelte tema som er
relevant for et aktuelt planområde kan resultatene oppsummeres i en tabell (Tabell 9).
Verdivurderingen er delt inn i en skala som går fra stor, middels til liten verdi. Der kriteriesettene for
det enkelte tema avviker fra en tredelt skala, har vi tilpasset bruken skjønnsmessig til det praktiske
behovet. En tredelt skala vil være tilstrekkelig tatt i betraktning den overordnede tilnærming som det
legges opp til. I tillegg er det en kolonne som sier noe om hvor godt datagrunnlaget i et planområde er.
Datagrunnlaget klassifiseres i fire grupper (1-4, jfr. NVE Veileder 1-2004) hvor 1 er best.
Det bør i tillegg til en oppsummerende tabell også gis en oppsummerende tekst som beskriver
planområdet og de hensyn som må tas ved eventuelle utbyggingsprosjekter her. En verdivurdering på
et overordnet nivå for et gitt planområde vil gi tiltakshavere et godt utgangspunkt for å tilpasse
prosjektene slik at verdigrunnlaget ikke reduseres vesentlig og vil også gi tiltakshavere en mulighet til
å spisse undersøkelsene i forhold til antatte verdier i områdene. Gjennom føringene som gis i
forbindelse med enkeltsaksbehandlingen vil en slik plan også medføre forutsigbarhet for potensielle
utbyggere.
En oppsummerende tekst bør inneholde følgende elementer:
•

Beskrivelse av planområdets geografisk avgrensing, størrelse og REGINE-enheter.

•

Begrunnelse for utvelgelse av planområdet.

•

Beskrivelse av antall potensielle småkraftprosjekter (i hht ressurskartleggingen).

•

Beskrivelse av de ulike fagtemaene, hvilke verdier som er registrert og kvaliteten på
datagrunnlaget. Spesielle delområder innen planområdet kan omtales.

•

Beskrivelse av potensielle sumvirkninger.

•

Beskrivelse av hvilke føringer som er aktuelle i planområdet for å ivareta de registrerte
verdiene, og hvilke fagtemaer som bør behandles spesielt grundig i et eventuelt
utbyggingsprosjekt.

•

Referanser og grunnlagmateriale benyttet i verdivurderingen.
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Planområdene bør også presenteres grafisk i form av et eller flere kart. Hvorvidt det bare presenteres
et oversiktskart over planområdet eller om det også lages temakart for hvert fagtema kan vurderes
avhengig av mengden informasjon og detaljgrad. Hvis det ikke presenteres fagtemakart bør tekstdelen
av oppsummeringen gi informasjon om det er delområder innen planområdet som innehar helt
spesielle kvaliteter. Figur 8 og Figur 9 gir eksempler på to planområdekart med definerte planområder.
Sumvirkninger av mange utbygginger er et viktig punkt som inngår i vurderingen av planområdene.
Sumvirkninger kan både gå på tvers av fagtema og innen ett enkelt fagtema. Bevaring av fjordområder
med mange fossefall er et eksempel på sumvirkninger som sterkt berører fagtema landskap.
Sumvirkninger kan også innbefatte områder som har høy verdi innen flere ulike fagtemaer. Samlet sett
er sumvirkninger derfor vanskelig å verdivurdere i en tabellform. Det foreslås derfor at potensialet for
sumvirkninger i de enkelte delområder spesielt omtales i tekstdelen av oppsummeringen.
Nedenfor gis to eksempler på oppsummerende tekst for planområde P1 og P2. Planområde P1 er tenkt
utvalgt ved at man har tatt utgangspunkt i NVEs ressurskartlegging i et område med mange potensielle
prosjekter. Planområde P2 er også et område med mange potensielle prosjekter, men kan også fungere
som et eksempel på et område som ønskes ivaretatt ut i fra Fylkeskommunens eget ønske. Det er
viktig å presisere at eksemplene bare er forslag til hvordan en oppsummerende tekst kan se ut.
Eksemplene er kortfattet og kan ved behov utdypes mer enn vist her. I tillegg må det opplyses om at
verdivurderingen av det enkelte tema er grov og ikke gjennomført like grundig som i et konkret
tilfelle. Eksemplet er hypotetisk og må ikke betraktes som reelt for de valgte geografiske områdene.
Eksempel 1 (Planområde P1)

Figur 8. Eksempelkart med et tenkt planområde P1.
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Tabell 9. Eksempel på en tenkt verdivurdering for planområde P1 (Jfr Figur 8). Mer utførlig beskrivelse av de enkelte
vurderingskriterier er gitt i kap.5.

PLANOMRÅDE P1
Tema

Vurderingskriterier for det
aktuelle planområdet

Stor

Middels

Liten

Datagrunnlag
1-Godt
2-Middels
3-Mangelfullt

Landskap.

Spesielt verdifulle og sårbare
landskapstyper.

X

2

Biologisk
mangfold.

Forekomst av rødlistearter/truete
naturtyper og arter.

X

3

Inngrepsfrie
områder (INON).

Forekomst av inngrepsfrie
naturområder.

X

1

Inngrep i sårbart
høyfjell.

Forekomst av sårbare
høyfjellsområder (jfr. INON).

X

1

Viktige
kulturminner/
kulturlandskap.

Forekomst av viktige og sårbare
kulturlandskap og
kulturminneområder.

Fisk.

Forekomst av nasjonale
laksevassdrag, anadrome
fiskebestander og viktige
ferskvannslokaliteter.

Viktige områder
for friluftsliv.

Forekomst av sikrede og viktige
friluftslivsområder.

Reindrift.

Ikke aktuelt her.

X

X

2

1

X

2
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Oppsummerende tekst for Planområde P1.
Område P1 ligger i xx kommune og omfatter et område på x km2 . Følgende nedbørfelt inngår i
planområdet (opplisting av REGINE-enheter). Planområdet er utvalgt med bakgrunn i NVEs
ressurskartlegging da det er mange potensielle utbyggingsprosjekter innenfor et relativt lite
geografisk område. Totalt finnes det ca 10 potensielle prosjekter med en utbyggingskostnad under 3
kr/KWh i det definerte planområdet.
Dette området har generelt følgende kvaliteter som det ved planlegging av småkraftverk må tas
spesielt hensyn til. Hovedvassdraget er et foreslått nasjonalt laksevassdrag der det vil være en særlig
høy terskel for å tillate nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. Bestandstilstanden for laks er
kategori 4a – redusert bestand, gjelder ungfiskproduksjon. Bestandskategorien for sjøaure er kategori
5a – Moderat/Lite påvirket bestand, spesielt hensynskrevende. De potensielle utbyggingsprosjektene
ligger i sidevassdrag og flere av dem har en anadrom strekning av varierende lengde.
Vassdragsreguleringer som medfører endring av naturlig vannføring, vanntemperatur, vannkvalitet
eller vandringsforhold på lakseførende strekning kan ikke gjennomføres med mindre de ikke har
nevneverdig negativ betydning for laks.
I forhold til biologisk mangfold er det relativt få registrerte områder med truede naturtyper og
rødlistearter, men datagrunnlaget er kun middels godt. Enkelte av prosjektene berører sidevassdrag
med fossefall som kan ha potensial for rødlistede mose- og lavarter knyttet til fossesprøytsoner. Ellers
grenser planområdet i syd mot et beiteområde for villrein. Det finnes et naturreservat i planområdet.
Planområdet har en middels høy betydning for friluftsliv. Det bedrives et relativt omfattende fiske, og
området er også generelt mye brukt til generelt friluftsliv og reiseliv. Når det gjelder inngrepsfrie
naturområder er det relativt små arealer i planområdet og ingen av disse er villmarkspreget.
Utbyggingsprosjekter i planområdet må søke løsninger som ikke reduserer vesentlig de verdiene som
finnes der, først og fremst knyttet opp mot hovedvassdragets status som nasjonalt laksevassdrag..
Undersøkelser som skal gjennomføres i forbindelse med eventuelle utbyggingsplaner bør ellers spisses
mot de verdier som er registrert i området eller hvis verdiene er ukjent for et eller flere fagtema. Dette
gjelder for eksempel Biologisk mangfold der datagrunnlaget er relativt dårlig. Planområdet med
tilgrensende områder er relativt tungt berørt av eksisterende vannkraftutbygginger og hensynet til
sumvirkninger tilsier at det er ønskelig med en mest mulig samordnet behandling av
konsesjonssøknader i dette planområdet. Ut over dette henvises det til føringene for de enkelte
fagtema i NVEs forslag til faglige retningslinjer for fylkesvise planer for småkraftverk.
Referanser (opplisting av eksisterende informasjon og benyttede databaser).
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Eksempel 2 (Planområde P2)

Figur 9. Eksempelkart med et tenkt planområde P2.
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Tabell 10. Eksempel på en tenkt verdivurdering for planområde P2 (Jfr Figur 9. Eksempelkart med et tenkt planområde
P2.). Mer utførlig beskrivelse av de enkelte vurderingskriterier er gitt i kap.5.

PLANOMRÅDE P2
Tema

Vurderingskriterier for det
aktuelle planområdet

Stor

Middels

Liten

Datagrunnlag

Landskap.

Spesielt verdifulle og sårbare
landskapstyper.

X

1

Biologisk
mangfold.

Forekomst av rødlistearter/truete
naturtyper og arter.

X

2

Inngrepsfrie
områder (INON).

Forekomst av inngrepsfrie
naturområder.

X

1

Inngrep i sårbart
høyfjell.

Forekomst av sårbare
høyfjellsområder (jfr. INON).

Viktige
kulturminner/kult
urlandskap.

Forekomst av viktige og sårbare
kulturlandskap og
kulturminneområder.

Fisk.

Forekomst av nasjonale
laksevassdrag, anadrome
fiskebestander og viktige
ferskvannslokaliteter.

Viktige områder
for friluftsliv.

Forekomst av sikrede og viktige
friluftslivsområder.

Reindrift.

Ikke aktuelt her.

1-Godt
2-Middels
3-Mangelfullt

X

X

1

X

X

1

1

2
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Oppsummerende tekst for Planområde P2.
Område P2 ligger i xx kommune og omfatter et område på x km2. Følgende nedbørfelt inngår i
planområdet (opplisting av REGINE-enheter). Planområdet er utvalgt med bakgrunn i at
Fylkeskommunens mener at dette området er spesielt verdifullt og har store verdier innen flere fagfelt.
Totalt finnes det 13 potensielle prosjekter med en utbyggingskostnad under 3 kr/KWh i det definerte
planområdet.
Dette området har mange kvaliteter som det ved planlegging av småkraftverk må tas spesielt hensyn
til. Planområdet utgjør et særpreget og vakkert fjord- og fjellandskap med et rikt og variert plante- og
dyreliv. I området finnes det også viktige kulturlandskap der fjordgårder, setermiljø og kulturminner
utgjør en vesentlig del av landskapets egenart. Det er svært store landskapsmessige og biologiske
variasjoner over korte avstander. Liene og fjellene stiger bratt opp fra fjorden og de mange fossene og
vassdragene gir området et særpreg. Terrenget stiger til over 1700 moh og har områder med tinder,
egger og breer.
Det er et rikt plante- og dyreliv i området. Langs de sørvendte liene finnes varmekjære løvskoger med
et rikt dyreliv og det er registrert en rekke rødlistearter i området. Seterdrift, utmarksbeite, vedhogst,
jakt, fiske og friluftsliv er eksempler på tradisjonell bruk som har satt sitt preg på området. Området
inngår i UNESCOs liste over verdens naturarv.
Det er to vassdrag med registrerte bestander av anadrome laksefisk i planområdet. I x vassdraget er
det en liten bestand av sjøaure i bestandskategori 5a – Moderat/Lite påvirket bestand, spesielt
hensynskrevende. I y-vassdraget er det en stor bestand av laks og en liten bestand av sjøaure.
Bestandstilstanden for laks er kategori 5b- moderat/lite påvirket bestand, ikke spesielt
hensynskrevende. Sjøauren er klassifisert i bestandskategori 5a – Moderat/Lite påvirket bestand,
spesielt hensynskrevende.
Utbyggingsprosjekter i planområdet må søke løsninger som ikke reduserer vesentlig de verdiene som
finnes der. Tatt i betraktning den høye landskapsverdien i området må potensielle
utbyggingsprosjekter søke løsninger som ikke bryter med landskapets karakter eller forringer
landskapskvalitetene. Dette gjelder for eksempel de mange fossefallene som utgjør et vesentlig element
i landskapsbildet. Det er et rikt plante- og dyreliv i området og et stort potensial for forekomst av ulike
rødlistearter. Dette betyr at biologisk mangfold må utredes grundig og eventuelle
utbyggingsprosjekter må legge opp til løsninger som sikrer fortsatt levedyktige bestander av disse
artene. Planområdet har også en stor verdi for friluftsliv og reiseliv. Når det gjelder inngrepsfrie
naturområder er det relativt store arealer i planområdet og mye av dette er villmarkspreget.
Prosjektene må også søke løsninger som ikke kommer i konflikt med det svært verdifulle
kulturlandskapet i området.
De store verdiene i dette planområdet for flere fagfelt medfører at det stilles strenge krav til
potensielle småkraftverk i dette området. Siden det er mange potensielle prosjekter i dette området og
verdiene er store så er det ut i fra hensynet til sumvirkninger ønskelig med en mest mulig samordnet
behandling av konsesjonssøknader i dette planområdet. Ut over dette henvises det til føringene for de
enkelte fagtema i NVEs forslag til faglige retningslinjer for fylkesvise planer for småkraftverk.
Referanser (opplisting av eksisterende informasjon og benyttede databaser).
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7 Bruk av planer i NVEs
konsesjonsbehandling
De fylkesvise planene vil synliggjøre områder hvor det er forhold som fordrer ekstra oppmerksomhet i
forbindelse med konsesjonsbehandling av enkeltprosjekter. Planene vil videre opplyse hvilke hensyn
som bør tas ved gjennomføring av småkraftprosjekter i slike områder og forhåpentligvis medføre at
prosjekter som fremmes er i tråd med disse. Som tidligere nevnt vil NVE uansett om det utarbeides
planer eller ikke bruke retningslinjene slik de foreligger i dette dokumentet i den løpende
saksbehandling.
Prosjekter som helt åpenbart ikke er i tråd med de rammer og krav som planene fastsetter bør vurderes
og evt. justeres. NVE har flere eksempler på prosjekter hvor man gjennom justeringer/endringer i tråd
med retningslinjene har fått til gode prosjekter med tanke på både miljø og økonomi.
Et illustrerende eksempel på dette er Sætrefossen kraftverk med overføring av Ryseåna i Møre og
Romsdal. Kraftverket var planlagt inne i Hjørundfjorden som er utpekt som nasjonal laksefjord,
samtidig som den er vurdert som svært viktig i landskaps- og turistsammenheng. Det er videre gitt
konsesjon til utbygging av flere fosser og stryk i området. Ryseåna og Sætrefossen er meget viktige
landskapselement inne i Hjørundfjorden.
Prosjektet var i utgangspunktet planlagt med overføring av Ryseåna og inntak i Sætrelva over fossene
og kraftstasjon med utløp nedenfor fossene og midt på anadrom strekning (Figur 10.) Forslag til
minstevannføring ble vurdert som utilstrekkelig for å ivareta de store allmenne interessene knyttet til
området. I dialog med utbyggers konsulent ble prosjektet justert.
Inntaket i Sætreelva ble flyttet høyere opp i vassdraget og kraftstasjonen ble lagt ovenfor fossen.
Overføringen av Ryseåna ble tatt ut. Med disse justeringene ble heller ikke anadrom strekning berørt.
Det justerte prosjekt tar hensyn til Sætrefossen slik at den får beholde naturlig vannføring i fossen.
Kraftstasjonen skal legges i en utsprengt fjellskjæring og vil ikke være synlig nedenfra eller fra veien
på andre siden av fjorden. Siste 150 m av rørgata vil gå i en boret sjakt for å unngå synlige inngrep i
nærheten av fossen. I forhold til opprinnelig prosjekt blir produksjonen med 3 – 4 GWh/år. Det
justerte prosjektet tar, i større grad enn det opprinnelige, hensyn til Sætrefossen og unngår
skjemmende inngrep i fossens nærområde.
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Figur 10. Sætreelva i Hjørrundfjorden. Opprinnelig prosjekt er merket rødt og justert prosjekt i grønt. Store firkanter
symboliserer kraftstasjon og små firkanter symboliserer inntak.

8 Kriterier for løpende behandling av
konsesjonssøknader
Det er behov for å øke tilgangen på miljøvennlig, fornybar energi. Det er derfor ikke aktuelt å utsette
behandlingen av alle prosjekter til den fylkesvise planleggingen er avsluttet. Samtidig kan det være
hensiktsmessig å utsette behandlingen av prosjekter som er lokalisert i områder med særlig
planleggingsbehov, og som kan gi en dårlig forvaltning av vassdragsressursene og miljøverdiene i
området samlet sett.
Vi anbefaler at man, før planer er på plass, legger på vent saker hvor fylkeskommune og/eller
kommune signaliserer at en bit for bit utbygging i det aktuelle området kan medføre uheldige
sumvirkninger. Søknader om utbygging vil bli lagt på vent kun dersom nevnte instanser har gjort en
konkret vurdering av området og har satt i gang planarbeid for området. Det er ikke tilstrekkelig å
begrunne et nei med at det ikke foreligger fylkesplaner.
Før fylkesplaner foreligger vil NVE fortsette behandlingen som i dag, men med bruk av de
retningslinjer som er skissert i dette dokumentet. De fylkeskommunale planene vil bli vektlagt etter
hvert som de blir etablert.
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I områder/nedbørfelt/kommune hvor man er kjent med at det forligger flere konkrete planer om
småkraftverk, vil NVE legge til rette for en mest mulig samordnet behandling. Dette vil kunne
innebære at prosjekter legges på vent inntil man kan få gjennomført en samlet høring for de
prosjektene som kan komme i konflikt med hverandre eller medføre uheldige sumvirkninger. Også av
hensyn til en ev. nettkapasitetsproblematikk kan det være fornuftig å tilstrebe en samlet høring.
I mange tilfeller er det konkurranse om ressursene. Det kan for eksempel være flere små prosjekter
kontra ett stort. Ofte er det store prosjektet et Samlet Plan prosjekt. I vannressurslovens § 22 er det gitt
hjemmel for å utsette/avslå prosjekter dersom det/de vil hindre utbygging av Samlet Plan prosjekter.
I slike tilfeller vil NVE vurdere om det er hensiktsmessig å legge prosjektene på vent inntil det kan
gjennomføres en samlet høring. Problemstillingen er mer utførlig beskrevet under kap. 5.

9 Utvelgelse av prøveprosjekt
Retningslinjene bør prøves ut i enkelte utvalgte fylker. Valg av prøvefylker bør fortrinnsvis skje etter
en interesseforespørsel i forbindelse med høringen av dette dokumentet. Dette vil sikre at opplegget
blir prøvd ut i fylker med motivasjon for et slikt planarbeid. I tillegg bør det ved utvelgelsen legges
vekt på prøvefylker med behov for planlegging og med potensial for ulike konflikttema. Fylker som
peker seg ut er Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland.
Alternativet til et opplegg med rene prøveprosjekt kan være at de fylkene som ønsker det starter
planarbeidet med en gang retningslinjene foreligger, og at det underveis arrangeres 2-3 seminarer med
hovedfokus på erfaringsutveksling. Det bør i så fall settes en felles startdato for planlegging. Det bør i
så fall settes en felles dato for oppstart av planleggingen.
Ved å gå rett på planleggingen uten et opplegg med prøveprosjekter vil planleggingen kunne starte
relativt raskt. Tidsaspektet ved planleggingen er viktig i og med at prosjekttilfanget og
utbyggingstakten er sterkt økende, det forutsettes fra politisk hold at saksbehandlingen av denne type
saker skal være så rask og effektiv som mulig.
NVE foreslår at det etableres en prosjektgruppe/referansegruppe med deltakere fra OED, MD, NVE,
DN, RA og fylkeskommunene som følger planarbeidet og som får ansvar for å evaluere
prøveprosjektene, gi faglige innspill og råd, ta initiativ til felles møter og seminarer osv. (avhengig av
hvilket opplegg som velges). Det må utarbeides et mandat og en arbeidsplan for gruppen.

10 Fremdriftsplan
Følgende fremdriftsplan for planlegging foreslås:
Høst 2006 – Høring av retningslinjer – Interesseforespørsel.
Des 2006 – Endelige retningslinjer foreligger.
Vår 2007 – Oppstart fylkesvis planlegging/prøveprosjekt.
Høst 2008 – Planlegging avsluttes.
Vår 2009 - Planer vedtas.
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11 Referanser og informasjonskilder
Tematisk oversikt over aktuelle referanser og informasjonskilder.
Småkraftverk – potensial for utbygging
Norges vassdrags- og energidirektorat 2004. Beregning av potensial for små kraftverk i Norge. NVErapport nr 19-2004.
NVE 2004. Internettside om potensial for småkraftverk.
www.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?ientityID=7952
Naturmiljø
Verdifulle landskap
Miljøfaglig Utredning 2005: Rauma kommune. Miljøverdier i nedbørfelt uten vern. Underlagsrapport
til kommunal temaplan småkraftverk. Rapport 2005:23.
Nordisk Ministerråd 1987: Natur- og kulturlandskapet i arealplanleggingen. Miljørapport 1987:3.
Puschmann, O. 2005: Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse av Norges 45
landskapsregioner. NIJOS, publikasjon 10/05.
St.meld. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.
St meld nr 29 (1996-97). Regional planlegging og arealpolitikk. Miljøverndepartementet.
US. Forest Service 1974. National Forest Landscape Management. Volume 2. The Visual
Management System.U.S. Department of Agriculture. Agriculture Handbook nr. 462. USA.
Biologisk mangfold
DN-håndbok 13-1999. Kartlegging av naturtyper. Verdsetting av biologisk mangfold..
(http://www.dirnat.no/wbch3.exe?d=1960&toppgiff=dyrogplanter)
DN Håndbok 15: Kartlegging av ferskvannslokaliteteter : http://www.vanninfo.no/sider/dn15/
http://www.dirnat.no/wbch3.exe?d=1960&toppgiff=dyrogplanter
DN Håndbok 11: Viltkartlegging: http://www.dirnat.no/wbch3.exe?d=2071&toppgiff=dyrogplanter
Direktoratet for naturforvaltning 1999. Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998. DN-rapport
1999-3. 162 s. (http://www.dirnat.no/wbch3.exe?d=1992&toppgiff=dyrogplanter)
Fremstad, E. & Moen, A. (red.) 2001. Truete vegetasjonstyper i Norge. - NTNU Vitenskapsmuseet
Rapp. bot. Ser. 2001-4: 1-231. (http://www.ntnu.no/vmuseet/botavd/rapp2001_4.pdf)
Gaarder, G. 2003. Trandal kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning
Rapport 2003: 37. 20 s.
Resultatene fra kommunenes kartlegging av biologisk mangfold gjøres, etter kvalitetssikring,
tilgjengelige på Naturbase: http://naturbase.no
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INON
Direktoratet for naturforvaltning: Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON). Kun internett
(www.dirnat.no)

Fisk
Direktoratet for naturforvaltning 2000. Håndbok 15-2000. Kartlegging av ferskvannslokaliteter.
http://www.laksereg.no/

Friluftsliv
Direktoratet for naturforvaltning 2004: Håndbok 25-2004: Kartlegging og verdsetting av
friluftsområder.
Direktoratet for naturforvaltning 2001: Håndbok 18-2001: Friluftsliv i konsekvensutredninger etter
plan- og bygningsloven.
Miljøfaglig Utredning 2005: Rauma kommune. Miljøverdier i nedbørfelt uten vern. Underlagsrapport
til kommunal temaplan småkraftverk. Rapport 2005:23.
St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv. Ein veg til høgare livskvalitet. Miljøverndepartementet.
Kulturminner og kulturmiljø
St.m. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner.
Alle tiders kulturminner, Riksantikvaren.
Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar. Rettleiar. Riksantikvarens rapporter nr 31, 2003.
Kulturmiljøet i miljøkonsekvensvurderinger. Et idehefte om håndtering av kulturmiljøtemaet. Nordisk
Ministerråd. Tema Nord 2000 :17. (eksempel om vasskraftutbygging s 67).
NOU 1983: 43 Kulturminner og vassdragsvern.
Reindrift
http://www.reindrift.no
Vanndirektivet
Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing
a framework for Community action in the field of water policy.
Statens forurensningstilsyn 2006: Utkast til forskrift om rammer for vannforvaltningen.
Statens forurensningstilsyn 2006: Nærmere gjennomgang av forslag til forskrift om rammer for
vannforvaltningen. Høringsnotat.
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