
Nasjonal langsiktig strategi om at 
norsk kraft skal videreforedles i 

industriproduksjon i våre 
lokalsamfunn, og en industripolitikk 

som ivaretar miljøhensyn?

Av Erling Solvang, Naturvernforbundets  landstyremedlem fra Nordland

Naturvernforbundets formål er å se til at menneskelig aktivitet  

▪ ikke overskrider naturens tolegrense 

▪ eller skader naturens tjenester



Strategi for en industripolitikk som 
ivareta natur- og miljøhensyn

Kunnskap – Kunnskap - Kunnskap

▪ Kunnskap om å ta hensyn til natur og 
miljø 

- i industrien 

- i lokalsamfunnet 

- i storsamfunnet



Mardalsfossen



Opo mellom 

Skar̊e og Odda



Gjengedalsvassdraget



Laksefossen i Vefsna

Laksfossen i Vefsna



Øystesevassdraget



Einunna i Hedmark





Skurvedalen



Vassdragsnaturen er vår regnskog
Det er vassdragsnaturen som er vårt 

arvesølv



Direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen ledet utvalget om

Økosystemtjenester  

Økosystemenes •

direkte og indirekte 
bidrag til 
menneskelig velferd 

Biologisk mangfold•

(planter og dyr) er et 
vesentlig element 
for alle naturgoder



Økosystemtjenester kan være 
produkter som 

• mat, 

• medisiner, 

• fiber og brensel,

• fellesgoder som vannrensing, 

• frisk luft, 

• nedbrytning av avfall (mikroorganismer), 

• pollinering av planter (humler og bier), 

• samt rekreasjonsverdier som utsikt og turterreng.



Sol-, vind- og vannkraft defineres ikke 
som økosystemtjenester



Norge: Hva truer artene på rødlista? 
Kal̊ås et al. 2010 Rødlis 



Arter av planter og dyr dør
20 % av artene er på rødlista

Arealendringer desidert største trussel



Strategi for at norsk kraft skal 
videreforedles i industriproduksjon i 

våre lokalsamfunn
Landsmøtevedtak i Naturvernforbundet 2013 i 

sak om en ny energipolitikk i Norge:

Den fornybare energien må brukes i •
Norge slik at klimagassutslippene kuttes 
og eksporteres indirekte gjennom 
energiintensive varer og tjenester. 
Overskuddskraft bør eksporteres •
gjennom eksisterende kabler.

.



Energipolitikken og nettutviklingsplanen for 2017 
er en økologisk katastrofe

- krav om konsekvensutredning

• NVE har allerede gitt konsesjon til kabel til Tyskland, som 
allerede er under bygging.

• NVE har ikke stilt krav om utredning i henhold til miljølovgivning 
– spesielt Vannforskriften og Naturmangfoldloven slik Plan- og 
bygningsloven forutsettes. 

• Kabel til England har også fått konsesjon. Naturvernforbundet 
har krevd at Statnett pålegges å avvente videre utvikling av 
Englandskabelen inntil en supplerende Konsekvensutredning 
foreligger. 

• For NorthConnects kabel til Skottland har Naturvernforbundet 
krevd at NVE stiller krav om tilleggsutredninger, som også gjør 
rede for sumvirkninger.



Sterke krav i lovverk om at natur 
og miljøkonsekvenser skal utredes 

• Naturmangfoldloven

• Plan- og bygningsloven; krav til 
konsekvensutredning etter KU-
forskriften.

• Vannressursloven 

• Vannforskriften
Samfunnsnytten vektes mot miljøkonsekvensene 



Handlingsplan:
1. Englandskabelen må stoppes og 

konsesjonen må oppheves.
2. NorthConnects kabel til Skottland 

må ikke få konsesjon.

•.

Hvordan?
A) Industrien, eierne og fagforeninger, 
må engasjere seg i saken. 
B) Lokalsamfunnet må stille opp. 
C) Storsamfunnet må påvirkes.



EUs energipolitiske målsettinger i dag  

Energiunionens fem søyler•

2030• -strategien
Minst – 40 % reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med 1990-nivå

Minst – 27 % fornybarandel i energibruk i 2030

Forbedre energieffektivitet med minst – 27 % (30 %) sammenlignet med 

status quo

Fullt fungerende og sammenkoblet indre –

energimarked - utenlandskabler
Økt energisikkerhet–



Balansekraft - Brå døgnvise endringer

•

Vassdragsnaturen får betydelig 
mer effektkjøring som følge av 
økt kraftutveksling gjennom 
Utenlandskablene.



Konsekvenser av effektkjøring

Stranding av ungfisk, fisk under gyting, insekter og bunndyr, og det medfører •

reduserte bestander og biologisk produksjon i vassdragene. 

Negative effekter • på livsvilkårene til bever og oter, mens bunndyr- og 
fiskespisende fugler kan oppnå både økt/redusert næringstilgang. 

Effektkjøring vil kunne komme i konflikt med intensjonene i dagens •

miljølovgivning – spesielt Vannforskriften og Naturmangfoldloven. 

Det er forsket mye • på konsekvenser og avbøtende tiltak i laksevassdrag

Kunnskapsmangelen er betydelig for innlandsfisk og akvatiske økosystemer i •

innlandet.

Ofte og større variasjon i vannstand i magasin kan føre til mer usikker is til •

ulempe for både folk og dyr.  



Kraftlinjer på land 

• Linjenettet på land har ikke 
stor nok kapasitet for de 
planlagte utenlandskabler og 
eksportveksten.

• Kraftlinjer er store 
naturinngrep med 
konsekvenser for biologisk 
mangfold, reindrift og 
friluftsliv.  

• Naturvernforbundet krever at 
behovet for kraftlinjer, som 
følge av utenlandskabler, blir 
utredet. 



Krav om ny kraftutbygging

Utenlandskablene fører til økt •

eksport av elkraft. 

Kapasitet til å eksportere over •

halvparten av magasinkasfta vår.

• krav om mer vind- og 
vasskraftutbygging som gir nye 
arealtap i Norge.

Regjeringen har i bestillingen • 2017 
til NVE bedt om storstilt utredning 
av nye landbaserte områder for 
vindkraftindustri.



Klimaeffekter
Statnett sier selv:  

• Det er usikkert hvorvidt de europeiske 
utslippene vil reduseres som følge av flere 
kabler til utlandet. 

Alle vet:

• Klimagassutslippene blir redusert dersom den 
fornybare kraften brukes til å fase ut fossil 
energi i Norge.

• Det store energitap ved føring av elstrøm over 
lange avstander.  





EUs energibyrå

Naturvernforbundets innspill til Stortinget i 

høringsmøtet om ACER 2. februar:

Energi• - og Miljøkomiteen må legge til rette for at 
Stortinget vedtar en merknad om at regjeringen 
tar ansvar for at saker på statlig nivå blir utredet 
i samsvar med bestemmelsene i 
Naturmangfoldloven, Vannressursloven, 
Vanndirektivet og godt nok opplyst i forhold til 
Plan- og  bygningslovens bestemmelser om 
konsekvensutredning.


