


Statkraft etterstreber bærekraftig  
utnyttelse av naturressursene. 

Statkraft jobber målrettet og resultatorientert med miljø- 
hensyn og har et ISO 14001-sertifisert miljøstyringssystem. 
Sertifisering etter denne internasjonale standarden for miljø-
styring innebærer at bedriften formulerer en miljøpolitikk,  
kjenner sine miljøpåvirkninger og gjennomfører tiltak for å  
forbedre praksis. 

Lover og pålegg fra myndigheter, konsernets prinsipper og  
mål for miljø, samt beste praksis internasjonalt danner rammer 
for Statkrafts miljøforbedringsarbeid. Registrering og opp- 
følging av miljøhendelser i forhold til forurensning, vannføring, 
avfall og skadelige stoffer bidrar til at selskapets miljøprestasjo-
ner fortløpende blir evaluert og forbedret. 

Statkraft presenterer årlig sine resultater i forhold til bærekraft, 
basert på retningslinjene gitt av ”Global Reporting Initiative 
-GRI”. Dette er en internasjonal standard for rapportering av 
bærekraftprestasjoner innenfor områder som helse og sikkerhet, 
miljø, menneskerettigheter og etikk.

Vannkraft er fornybar, ren, pålitelig og  
fleksibel. Det er en moden energiteknologi 
som fungerer i generasjon etter generasjon, 
og vannkraft har en strategisk rolle for  
reduksjon og håndtering av klimaendringer.   

Reduserer klimaendringer
Vannkraftanlegg med magasiner fungerer som et oppladbart 
batteri som lagrer energiressursen vann. Vannkraft spiller en 
sentral rolle i familien av fornybare energikilder, siden vannkraft 
kan forsyne kraftnettet også når det er vindstille og lite sol. 
Vannkraft bidrar til forsyningssikkerhet og energifleksibilitet 
uten utslipp av klimagasser. 

Håndterer klimaendringer
Vannkraftmagasiner lagrer vann og har dermed en viktig  
flomdempende funksjon. Kunnskap om tilsig og hvordan  
anleggene bør driftes for å unngå skadeflommer får økt  
viktighet når klimaet endres og nedbørsmønstre blir mer  
ekstreme. Lagringskapasiteten kan likeledes sikre tilgang  
til vann i tørrere perioder.   
  
Flerbruksverdi av vannkraft
Infrastrukturen som bygges opp for vannkraft skaper fler-
bruksverdier utover forsyningssikkerhet og flomdemping.  
Vann fra kraftverksmagasiner kan brukes som drikkevann. 
I Norge har anleggsveier til kraftverk og magasiner gjort  
områder i fjellet lettere tilgjengelig for friluftsliv. I Tyskland  
og andre europeiske land brukes elvene både til kraft- 
produksjon og til elvetransport av varer. 

VANN

Konsernprinsipper Miljø – Statkraft skal:

π La miljøhensyn prege all virksomhet 
π Ha relevant og anerkjent kompetanse  

om miljøpåvirkninger 
π Oppnå fremragende miljøprestasjoner gjennom  

kontinuerlig forbedring av teknologier og prosesser
π Ha et konsernfelles miljøstyringssystem
π Kommunisere miljøpåvirkningene av  

konsernets virksomhet



Statkraft gjennomfører tiltak for å opprett-
holde mangfoldet i vassdragsmiljøet. Tiltakene 
fremmer naturlige prosesser i vassdraget og 

bedrer vandringsmuligheter og levevilkår for fisk.  

Statkraft vil legge til rette for selvrekrutterende 
bestander, og setter ut fisk der restaurerings-
tiltak ikke er tilstrekkelig.

BiotopforBedrende tiltak 

Mål for fiskefaglig arBeid
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Ved Pålsbu kraftverk har Statkraft tatt i  
bruk miljøtilpassede oljer. Disse smøreoljene 
er raskere nedbrytbare, slik at eventuelle  

lekkasjer har mindre miljøpåvirkninger enn ved 
bruk av tradisjonelle oljer. 

Miljøtilpassede oljer 

3 Vannkraftproduksjon påvirker levevilkårene  
i elva. For å ha god kunnskap om påvirk- 
ninger fra Statkrafts virksomhet gjennom- 

føres undersøkelser i 20 norske lakseelver og i  
en rekke magasiner.

ferskvannsBiologiske undersøkelser 

4 Utplantning av rogn er et innovativt alternativ 
til utsetting av fisk. For å simulere en naturlig 
gytegrop blir rogn lagt ut i kasser med grus. 

Rognplanting gir ungfisk som er bedre tilpasset de 
naturlige forholdene i vassdraget.

planting av rogn  

5 Statkraft driver sju fiskeanlegg i Norge,  
og to anlegg i Sverige. Anleggene produserer 
fisk og rogn som vi setter ut i våre regule-

ringsområder. Statkraft driver også to av Norges 
tre genbanker for laks. 

fiskekultivering

6 Statkraft bidrar i utviklingen av en fjell- 
frøbank for å kunne revegetere dammer  
med stedsegne arter. Dette reduserer  

negativ påvirkning av fremmede arter, og er et  
viktig tiltak for å ta vare på naturmangfold. 

fjellfrø 
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Statkraft bidrar til å øke kunnskapen om  
villrein ved å kartlegge trekkmønstre og  
beiteområder. Dette øker kjennskapen til 

hvilke konsekvenser infrastruktur kan ha på  
villreinsbestandene.

villrein 
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Spesielle miljøhensyn utvikles med  
bakgrunn i erfaringer og resultater fra  
undersøkelser i vassdragene og ved en  
avveining av samfunnsmessige interesser. 

I Ståvann i Hordaland og i Telemark er det laget egne ned- 
tappingsregler for at magasinet skal ha tilfredsstillende visuelt 
uttrykk for nærliggende turisthytte og annen ferdsel i området. 
Videre åpner spesielle miljøhensyn for at friluftsliv er mulig på 
og i magasinet. Manøvreringsreglementet for Alta kraftverk 
kombinerer hensynet til laks, isforhold og kraftproduksjon  
og er utviklet i tett samarbeid med forskningsmiljøer og ulike 
interessenter. 

Flere av Statkrafts spesielle miljøhensyn gjelder slipp av mer 
vann for at blant annet sportsfiskere skal få gunstigere fiske-
forhold, eller innebærer forsiktig nedtrapping av vannføring for 
å unngå stranding av fiskeyngel. Statkraft ønsker en tett og 
positiv dialog med andre interessenter langs vassdragene som 
landbruk, fiske og friluftsliv.  

Statkraft tar spesielle miljøhensyn i forhold til:  
π Naturmangfold 
π Friluftsliv og båttrafikk
π Landbruk og beitedyr
π Landskapsestetikk
π Erosjon og islegging

I vilkår som følger konsesjonen stiller myndighetene krav om  
at Statkraft skal kjenne til, følge opp og begrense uheldige  
miljøvirkninger av reguleringen. De store vannkraftutbyggingene 
fra 1950- og 60-tallet kommer etter hvert til lovbestemte vilkårs-
revisjoner. Statkrafts målsetting er at vilkårsrevisjonene ikke 
skal føre til redusert kraftproduksjon. I en vilkårsrevisjon kan 
det bli vedtatt nye miljøtiltak i og langs vassdragene. Der  
vilkårsrevisjonsprosessen avdekker miljøskader og ulemper 
som ikke var kjent på konsesjonstidspunktet, utfører Statkraft 
tiltak. Konsernet jobber målbevisst for å redusere negative  
miljøeffekter av vannkraftproduksjon.

Statkrafts kjernevirksomhet er å produsere 
ren energi. Kunnskap om å bygge vann-
kraftanlegg har utviklet seg i samspill  
med kunnskap om virkningen på miljøet. 

I dag har Statkraft kompetanse og erfaring med gjennomføring 
av miljøtiltak i forhold til vassdragsbiologi og ulik bruk av vann 
og vassdrag. Disse erfaringene brukes aktivt for å utvikle nye 
miljøtilpassede vannkraftprosjekter som skaper fordeler både 
lokalt og globalt. 

π Statkraft har over hundre års erfaring med vannkraft. 
π I et normalt år produserer selskapet rundt 50 TWh 
 strøm basert på vannkraft.  
π Selskapet har 225 vannkraftanlegg i Norge, Sverige, 
 Finland, Tyskland og Wales. 
π Statkraft bygger og driver vannkraft i nye vekstmarkeder 
 utenfor Europa gjennom datterselskapet SN Power. 
π SN Power har virksomhet i Chile, Filippinene, India, 
 Laos, Nepal, Peru og Sri Lanka.

Statkraft medvirker også i mange forskningsprosjekter for  
å øke tilgjengelig kunnskap om relevante problemstillinger.  
Modeller for miljøtilpasset kraftverkskjøring har blitt utviklet  
for å kunne ta hensyn til biotoper i vassdraget under plan- 
legging for produksjon av vannkraft. Statkraft deltar i FoU- 
programmet Centre for Environmental Design of Renewable 
Energy (CEDREN) som skal utvikle fornybare energiteknologier 
på en bærekraftig måte.

Elvelangs er et prosjekt for økt trivsel og fiske 
ved elvebredden samt økt naturlig produksjon 
av fisk. Det bygges blant annet gapahuker, 

fiskeplasser for bevegelseshemmede, rasteplasser 
og badeplasser. Statkraft har finansiert restaurasjon 
av kulturminner og bruer, og etablert turstier. 

fiske og friluftsliv  
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statkraft as
Lilleakerveien 6
N-0216 Oslo, Norge
Sentralbord   + 47 24 06 70 00
Fax   + 47 24 06 70 01

www.statkraft.no

Trykket på  
miljøvennlig papir




