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Representantforslag 82 S (2022-2023) om å supplere verneplanene for 
vernede vassdrag 

Jeg viser til brev fra Stortinget datert 23. januar 2023 vedlagt representantforslag 82 S fra 

stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Guri Melby og Alfred Jens Bjørlo. Representantene 

fremmer følgende forslag: 

Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om ny supplering av verneplanene for vernede 

vassdrag med Gjengedalsvassdraget, Garbergelva, Hovda, Vinda og Skurvedalsåna.  

Regjeringen vil la Verneplan for vassdrag ligge til grunn i den videre forvaltning av 

vassdragene våre. I de vernede vassdragene som har behov for flomsikring, kan det 

imidlertid være grunn til å se på muligheten for noe kraftproduksjon i tråd med Stortingets 

føringer.  

Stortinget har vedtatt fire verneplaner for vassdrag, supplering av verneplanen og 

avsluttende supplering, som samlet omtales som Verneplan for vassdrag. Vernevedtakene 

har vært gjenstand for forutgående, systematiske vurderinger av vassdragenes verneverdier 

sett i forhold til blant annet kraftutbyggingsinteresser, der vern er vurdert i en større 

sammenheng. Det er videre lagt vekt på at et antall representative vassdrag skal inngå i 

verneplanen. Det er på kort tid ikke mulig å foreta en tilsvarende grundig analyse av hvert 

enkelt vassdrag som inngår i forslaget.  

Verneplan for vassdrag er omtalt både i naturmangfoldmeldingen (Meld. St. 14 (2015-2016)) 

og energimeldingen (Meld. St. 25 (2015-2016)). Det framgår av begge meldingene at det kan 

være behov for å sikre verneverdiene i tilknytning til vassdrag som allerede inngår i 

verneplanen gjennom områdevern etter naturmangfoldloven.  
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Side 2 
 

 

Representantene viser til en rekke avslag på søknader om konsesjon grunngitt i 

vassdragenes viktige naturverdier. Jeg vil påpeke at avslag på konsesjonssøknader ikke 

automatisk gir grunnlag for å starte nye prosesser med tanke på å innlemme flere vassdrag i 

verneplanen. Spredt vern av enkeltvassdrag underlegges heller ikke den gjennomgående 

vurderingen av verneverdiene som verneplanarbeidet bygger på.  

 

En hovedprioritet for regjeringen er å videreutvikle kraftsystemet for å sikre 

forsyningssikkerhet og mer stabile priser i møte med økt forbruk og klimaomstilling. Med 

dette som bakteppe er det viktig å legge til rette for å øke norsk vannkraftproduksjon 

gjennom vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg samt 

skånsomme nye utbygginger utenfor vassdrag som er vernet. 

 

Samtidig jobber vi kontinuerlig med miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Vi har blant annet 

godkjent vannforvaltningsplaner etter vanndirektivet som forutsetter en rekke nye miljøtiltak i 

regulerte vassdrag. Mer kunnskap nå enn tidligere gjør at vi kan oppjustere miljøvilkår i 

eksisterende kraftverk, blant annet gjennom revisjon av konsesjonsvilkår. Nye konsesjoner 

blir i dag gitt med krav til flere avbøtende tiltak på miljø, herunder slipp av minstevannføring.  

 

Jeg frarår på denne bakgrunn å vedta forslaget om å innlemme Gjengedalsvassdraget, 

Garbergelva, Hovda, Vinda og Skurvedalsåna i Verneplan for vassdrag. 

 

 

Med hilsen 

 
Terje Aasland 

 


