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Miljøbasert vannføring

- et FoU-program om vassdrag og miljø
Vannkraftutbygginger og andre
inngrep kan skape uheldige
virkninger på vassdragsmiljøet.
Programmet Miljøbasert vannføring skal bidra til å vurdere
virkningene og finne gode
tiltak for å bøte på uønskede
virkninger. Programmet gjennomføres i nært samarbeid
med forskningsinstitusjoner,
Direktoratet for naturforvaltning og energibransjen.
Fase I av programmet ble gjennomført i perioden 2002-2006,
mens fase II gjennomføres i
perioden 2007-2011.

Bakgrunn
Som en del av konsesjonsbehandlingen
av nye vannkraftutbygginger, uttak av
vann til andre formål og revisjon av eldre
konsesjonsvilkår, fastsettes krav om vannføring og vilkår om andre tiltak som skal
bøte på uheldige miljøvirkninger. Miljøforbedringer i regulerte vassdrag er også
en del av oppfølgingen av EUs vanndirektiv.
Mange bruker- og verneinteresser skal
ivaretas og veies mot hverandre. Gode
beslutninger krever godt kunnskapsgrunnlag. Dette inkluderer biologiske,
økologiske, hydrologiske, estetiske,
økonomiske og sosiologiske forhold.

Mål
Programmet skal bidra til god forvaltning
av norske vassdrag, der miljøhensyn blir
ivaretatt på en balansert og åpen måte.
Fastsettelse av minstevannføring og andre
avbøtende tiltak i vassdraget står sentralt.

Programmet skal:
tette kunnskapshull om fysiske og
biologiske konsekvenser av endret
vannføring og effekter av avbøtende
tiltak, spesielt innenfor;
		

forholdet mellom vannføring og
økologi

		

forholdet mellom vannføring
og brukerinteresser
langtidseffekter av avbøtende tiltak

utvikle og etablere verktøy til bruk
for forvaltningen ved vurdering av
inngrep i vassdrag og vedtak om 		
avbøtende tiltak, spesielt ved hjelp av;
		

ulike metoder for miljøbasert
vannføring i ulike typer vassdrag

		

synliggjøring av usikkerhet og
akseptnivå

		

avveiningssystem som grunnlag for
beslutninger.

Norges vassdragsog energidirektorat
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et
direktorat under Olje- og energidepartementet med
ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser.
NVE skal sikre en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, fremme en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer
og bidra til en effektiv energibruk.
NVE har en sentral rolle i beredskapen mot flom
og vassdragsulykker og leder den nasjonale kraftforsyningsberedskapen.

Hvilke spørsmål skal
programmet besvare?

Effekter på biologisk mangfold
og truete arter

Et tredvetalls prosjekter gjennomføres av
ulike FoU-miljøer i løpet av programperioden 2007-2011 innenfor følgende
temaer:

For å oppfylle nasjonale mål for bevaring
av biologisk mangfold er det viktig å ta
vare på spesielle arter og naturtyper.
Hvordan er sammenhengen mellom
elvemusling og vannføring, og hvordan kan bestandene opprettholdes?

Effekter av avbøtende tiltak
Det er gjennom mange år satt i gang en
rekke avbøtende tiltak, som bygging av
terskler og fisketrapper, fastsetting av
minstevannføring og biotopforbedringer.
Et lite utprøvd tiltak kan være tilsigsstyrt
vannføring, der naturlig variasjon brukes
som grunnlag for å variere minstevannføringen.
Virker de avbøtende tiltakene som
forventet?
Hva koster avbøtende miljøtiltak?

Hvordan påvirker utbygginger livsbetingelsene for ål, som nå er en truet
art? Hva kan gjøres for å redde ålebestandene?

Miljøvirkninger av effektkjøring
Vannkraftproduksjonen nytter i stadig
større grad effektkjøring, dvs. raskere
oppfylling og tapping av magasinene
og dermed raske vannstandsendringer
i vassdragene. Dette kan ha uheldige
miljøvirkninger.

Kan tilsigsstyrt minstevannføring være
et praktisk miljøtiltak ved reguleringer?

Hvilke miljøvirkninger vil effektkjøring
gi?

Hvordan oppfatter folk ulik vannføring
og avbøtende tiltak i regulerte vassdrag?

Vil erosjonsskader i vassdragene øke
med effektkjøring, og finnes det
tiltak som kan redusere skadene?

Miljøvirkninger ved småkraftverk
Utbygging av småkraftverk gir utfordringer med å ta vare på spesielle arter og
naturtyper. Effekter på landskap, botanikk, fugl, bunndyr og fisk undersøkes.
Hvordan påvirkes landskapsopplevelsen
ved ulike vannføringer og ved stor
tetthet av utbygginger?
Hvor mye vann må til for å opprettholde bestander av vanntilknyttede
lav og moser?
Hvilke langtidseffekter kan forventes
for bunndyr og fisk, spesielt ørret?
Hvilke krav til vannføring har
fossekallen?

Mer informasjon om
Miljøbasert vannføring finnes
på www.nve.no

NVE er engasjert i FoU og internasjonalt samarbeid
innen sine fagområder. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

Hovedkontor:
Drammensvn. 211
Postboks 5091,
Majorstua 0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
Internett: www.nve.no

Regionkontorer
Region MidtNorge (RM)
Trekanten,
Vestre Rosten 81,
7075 Tiller
Tlf: 72 89 65 50,
Faks: 72 89 65 51
E-post: rm@nve.no

Region Nord (RN)
Kongensgate 14-18,
P.boks 394, 8505 Narvik
Tlf: 76 92 33 50,
Faks: 76 92 33 51
E-post: rn@nve.no

Region Vest (RV)
Naustdalsvn. 1b,
P.boks 53, 6801 Førde
Tlf: 57 83 36 50,
Faks: 57 83 36 51
E-post: rv@nve.no

Region Øst (RØ)

Hvilke typer kraftverk er best egnet
til effektkjøring med hensyn til miljø?
Hvilke krav må omløpsventiler montert
i kraftverk oppfylle for å beskytte fisk
ved brå stopp i kraftstasjoner?

Modeller og metoder
Ulike modeller og metoder for å vurdere
og teste ut konsekvenser av inngrep og
tiltak i vassdrag er i bruk. Gjennom
erfaringer søker man stadig å forbedre
metodene og modellene.
Hvilke modeller/metoder finnes?
Hvilke kriterier bør brukes for å velge
de mest hensiktsmessige modellene?
Har fastsetting av prøvereglement
i vassdragssaker fungert hensiktsmessig for å teste virkninger av ulike
vannføringer på biologiske og fysiske
forhold?

Region Sør (RS)

Vangsveien 73,
P.boks 4223,
2307 Hamar
Tlf: 62 53 63 50,
Faks: 62 53 63 51
E-post: ro@nve.no

Anton Jenssens gt. 7
Postboks 2124,
3103 Tønsberg
Tlf: 33 37 23 00,
Faks: 33 37 23 05
E-post: rs@nve.no
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