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Naturmangfoldloven under lupen -
har småkraft små eller store konsekvenser? 
Røde Kors konferansesenter 4.desember 2013. Geir Taugbøl



Energi Norge 

• Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk 
kraftnæring. 

• Representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger 
strøm og varme

• 99% av norsk kraftproduksjon
• 2,5 million nettkunder, 91% av alle 
• Ca 15 000 ansatte
• Ca 80 milliarder NOK i omsetning 2012 
• Offentlige eiere i majoritet



Klimautfordringene setter mål også for energi- og 
miljøpolitikken
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IPCC – bærekraftig nivå
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IPCC – maks 2 tonn 
CO2ekv/innbygger i 2050 – 
dette må vi planlegge for – i 
dag



Vann- og vindkraft er ressurseffektivt!

  Energy input      
  Energy output EPR
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Sammenligning av miljøkonsekvens

Snittet av 3 store Akkumulert virkning fra 
27 småkraftanlegg

Stor Mange små

112 MW
390 GWh

54 MW
350 GWh



Har småkraft små eller store konsekvenser?

• Vi trenger mer fornybar kraft!
• Vannkraft er den mest ressurseffektive fornybare 

kraftkilden
• Rimeligst, dvs. også minst ressurskrevende
• Best score i livsløpsanalyser

• Det er ikke størrelsen det kommer an på!
• De beste prosjektene er der nytte/kostnad er maksimert

• Produsert energimengde/miljøkonsekvens er avgjørende
• Kraftbransjen bryr seg om miljøet, og bidrar til utvikling av gode 

løsninger 
• Hvert prosjekt må vurderes ut fra faktiske konsekvenser
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Naturmangfoldloven – en viktig lov med stort 
tolkningsrom!

§ 1. (lovens formål)Lovens formål er at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og 
vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet………………..
Bærekraftig bruk skal sikres!
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)Offentlige beslutninger som 
berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten 
av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet…………….
Hva er rimelig?
§ 9. (føre-var-prinsippet)Når det treffes en beslutning uten 
at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet…………………
Hva er tilstrekkelig?
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)En 
påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den 
samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt 
for…………..
Hva er systemgrensen?



Krav etter naturmangfoldloven må være 
forutsigbare og begrunnete

• Eksempler på ulike krav fra ulike myndigheter
• Nye krav etter full konsekvens/miljø-utredning
• Fylkesmannen setter til side framlagt fagmateriale og gir innsigelse

• Sektorbehandlingen må ivareta naturmangfoldet i lys av 
alle hensyn – ref. bærekraftig bruk

• Forsyningssikkerhet
• Fornybarhet
• Flomhåndtering
• Samfunnsforhold
• Nettsituasjon

• Loven skal fremme - ikke stoppe – gode fornybarprosjekter! 
• Usikkerhet gir risiko
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