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CEDREN

 Et svært viktig program for oss

 Mer enn kun å presentere de vitenskapelige resultatene

– rapportene kommer med klare anbefalinger

– til bruk i forvaltning og i bransjen

– forskerne tør å anvende sitt faglige skjønn 

 Beslutningsrelevant – forskning, politikk, lovverk, 

forvaltning og gjennomføring



Bakteppe



Energimeldingen

- Mer effektkjøring 

- Øke takten på miljøforbedring i utbygde vassdrag

- Raskere og mer effektive revisjoner

- Gjennomgang av alle vannkraftvassdrag - nytt 

«revisjonsprosjekt»

- Pålegge miljøtiltak – standardvilkår



Naturmeldingen

 «Vannkraft utgjør den største fysiske påvirkningen på 

vassdragene våre, men er også selve ryggraden i det norske 

kraftsystemet og er av stor betydning for velferden i Norge»

 «….legge stor vekt på å finne fram til tilpassede 

vannføringsregimer som på best mulig måte ivaretar økologien i 

vassdragene»

 «Regjeringen vil bruke standardvilkår for naturforvaltning mer 

aktivt til å forbedre miljøtilstanden i regulerte vassdrag»



Vannforvaltningsplaner

 Stort fokus på vannslipp og produksjonstap - revisjon

 Mange tiltak med stor effekt kan gjennomføres uten krafttap

– Men dette krever vilje, hjemmelsgrunnlag og ikke minst 

kunnskap

 Godkjente vannforvaltningsplaner for perioden 2016 – 2018 

foreligger snart

– Tiltak skal iverksettes senest 2018 – og forutsetter et godt 

samarbeid mellom forskning, forvaltning, lokale interessenter 

og bransjen



EnviPEAK – hva betyr dette for oss?

 Et nytt bidrag inn i vår felles verktøykasse

 Kunnskap om hvordan vannstands- og vannføringsendringer 
påvirker livsmiljøet for viktige arter nedstrøms kraftverk som 
regulerer kraftproduksjonen raskt

 Nye metoder for vurdering av påvirkning og sårbarhet  blir et 
viktig grunnlag ved vurdering av tiltak for å redusere negative 
effekter på økosystemet – kost/nytte

 Et nyttig verktøy for bransjen og forvaltningen framover
 ikke direkte omsettbart til vannforskriften, men et godt utgangspunkt 

for klassifisering i kommende planperiode
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