Vassdragsvernet må ligge fast – nei til kraftutbygging i verna vassdrag!
Investering i produksjonskapasitet på allerede etablerte anlegg må gå foran med fornying med ny
teknologi av turbiner, generatorer samt det elektriske forsyningsnettet i Norge. Investeringer som vil
gi større strømforsyning gjennom økt produksjon og mindre svinn via nett og dermed dekke det økte
behovet for strøm i Norge.
Det finnes 389 vernede vassdrag i Norge. Disse er spesifikt vernet mot kraftutbygging, gjennom fire
verneplaner fra 1973 til 1993 og i to suppleringsrunder, den siste og avsluttende i 2009. De vernede
vassdragene skal utgjøre et representativt utvalg av norsk vassdragsnatur, og er valgt ut på bakgrunn
av dette.
En viktig side av vassdragsvernet er knyttet til opplevelsesverdien. Flere av vassdragene er vernet av
hensyn til friluftsliv, fiske, rekreasjon, turisme og fremtidige generasjoners mulighet til å oppleve et
helhetlig, urørt landskap med intakt natur og intakte økosystemer. Det er derfor viktig at disse
vassdragene fortsatt skal være vernet.
En rekke rødlistede arter og spesielle naturtyper finnes i de vernede vassdragene, og i mange
vassdrag er dette hovedårsaken til vernestatus. Generelt vet vi at 90 % av de truede artene påvirkes
negativt av endringer i arealbruk. Dette er den største trusselen mot biologisk mangfold i Norge i
dag. Denne trusselen øker ytterligere når inngrepene gjør at artenes leveområder blir delt opp, noe
vannkraftutbygging med tilhørende anleggsveier og overføringslinjer resulterer i.
Det er ikke mangel på kraft i Norge, og det vil heller ikke bli det de nærmeste 20 årene, ifølge NVEs
prognoser. Vannkraft står for 90 % av den elektriske energien, og behovet for fornybar vannkraft
kommer til å øke med elektrifisering og satsing på «grønn industri». Vannkraftutbyggingen skjer
kontinuerlig, og det var 57 nye anlegg under bygging i slutten av 2021.
NVE hadde frem til tredje kvartal 2021 gitt endelig tillatelse til utbygging av over 350 nye kraftverk,
oppgraderinger og utvidelser, uten at disse prosjektene var igangsatt. Med stort potensiale for
fornying, oppgradering og utvidelse av allerede eksisterende anlegg, er det ingen grunn til å utrede
utbyggingsprosjekter i vernede vassdrag.
Akershus Senterparti mener:
•

Vassdrag som er vernet mot kraftutbygging må fortsatt ha vern mot dette, i tråd med dagens
regelverk.

•

Det skal ikke settes i gang utredning av kraftutbygging i vernede vassdrag og debatten rundt
dette temaet må stoppes.

