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NORSK VANNKRAFT 

Næringsutvikling og miljøkonsekvenser hjemme og ute* 

Vannkraft har spilt en sentral rolle i den økonomiske utviklingen i Norge. 
Derfor er det ikke til å undres over at miljøbevegelsen her til lands i stor grad 
har vokst opp som en protestbevegelse mot konsekvenser av vannkraft 

De siste årene har norske selskaper dratt til u-land der de fortsetter 
virksomheten med utbygging av vannkraft. Mange norske bistandskroner 
bevilges til dette formålet Artikkelen belyser to påstander som ofte framsettes 
om vannkraft: 1) Siden utbygging av vannkraft i Norge har medført 
næringsutvikling, vil det samme skje i u-land dersom Norge hjelper til med 
slik utbygging. 2) Vannkraft er pr. definisjon en miljøvennlig energikilde. 

Jeg vil først skissere opp noen viktige trekk ved framveksten av 
vannkraftutbyggingen i Norge. Det legges vekt på rammebetingelser for denne 
virksomheten som deles inn i de ytre pressfaktorene teknologi og kapital samt 
naturforhold og institusjonelle rammer som indre forutsetninger. I annen 
halvdel av artikkelen settes søkelyset på de vannkraft-relaterte selskapenes 
internasjonalisering. Her er det norske selskaper som medvirlc:er til et ytre 
press for kraftutbygging. Artikkelen diskuterer hvordan forskjellige indre 
forutsetninger henholdsvis «hjemme» og «ute» bidrar til å skape forskjellige 
miljøkonsekvenser og utviklingseffekter. Figuren under gir en oversikt over 
faktorene som artikkelen fokuserer på: 

Rammebetingelser: 

Ytre press 
Teknologi 
Kapital 
Indre forutsetninger 
Naturforhold 
Institusjonelle rammer 

Konsekvenser: 

Næringsutvikling 

Miljø 

Rammebetingelser og konsekvenser av vannkraft i Norge og u-land. 
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Kraften som beveget land~t 

De norske vannkraftnæringene omfatter kraftkrevende industri så vel som 
leverandører av varer og tjenester til utbygging av vannkraft Disse virksom
hetene har i fellesskap vokst fram siden århundreskiftet Framveksten skjedde 
som et resultat av ytre pressfaktorer fra datidens industrielle sentrumsland 
samt indre forutsetninger i Norge. 

Det industrialiserte Europa og USA var i perioden 1880-1930 preget av 
det teknoøkonomiske paradigmet der generering av elektrisitet og elektrisitets
basert kjemi utgjorde ledende sektorer.1 Norge var på slutten av 1800-tallet 
et tilbakestående land i Europas periferi. De nye teknologiene medførte 
imidlertid at vårt karrige fjelland med ett ble attraktivt for industrielle 
investeringer. Fra Nordsjøen siger regntunge skyer innover fjellene og vannet 
strømmer nedover bratte fjellsider tilbake til havet igjen. De dype og isfrie 
fjordene innbyr til skipstrafikk. Da de tekniske mulighetene forelå for 
kraftintensiv produksjon basert på vannkraft, tok det ikke lang tid før 
kapitalinteresser fra Europa oppdaget de gunstige lokaliseringsforholdene i 
Norge. Starten på norsk vannkraftutbygging ble således preget av teknologi 
og kapital fra mer utviklede land. 

Norsk Hydro ble etablert i 1905 og bygde en produksjonsbedrift på 
Rjukan for å framstille amoniakk basert på den såkalte Birkeland-Byde 
metoden. Denne metoden var den eneste norske oppfinnelsen av sentral 
betydning for den norske industrireisingen ved århundreskiftet Oppfinneren 
var professor Birkeland ved Universitetet i Oslo. Metoden innebar en 
utvinning av nitrogen fra luften ved høy temperatur. For å skaffe energi til 
den kraftkrevende produksjonen, gjennomførte Norsk Hydro etterhvert flere 
kraftutbygginger i området Produktet, ~t Norgessalpeter, ble først og fremst 
benyttet til kunstgjødsel for jordbruket men også til kruttindustrien. Selskapets 
kapital kom fra franske finansgrupper og den svenske Wallenberg-familien. 
Fra 1906 samarbeidet Norsk Hydro med det tyske BASF-konsemet, og Hydro 
gikk etter noen år over til å benytte deres produksjonsmetode. Den norske 
entreprenøren Sam Eyde (1866-1940) spilte en hovedrolle i etableringen av 
Hydro: Han «samordnet på en økonomisk lønnsom måte innsatsfaktorene ide, 
råstoff, vannkraft og finanskapital til et kommersielt produkt som hadde hele 
verden som marked».2 

En rekke bedrifter ble grunnlagt rundt århundreskiftet for å framstille det 
kraftkrevende produktet karbid som ble anvendt til belysning og kunstgjødsel. 

Dette var NS Hafslund (1899), Borregaard (1899), Meraker Smelteverk 
(1900), Notodden Calcium Carbidfabrikk (1901), Ilen Smelteverk NS i 
Trondhjem (1907) og Odda-anleggene (1908)3

• Karbid ble snart erstattet av 
andre stoffer. Allikevel dannet framstillingen av dette produktet grunnlaget for 
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etablering av en rekke bedrifter som siden har fortsatt med kraftkrevende 
produksjon. 

Engelske, franske og kanadiske elektro-metallurgiske selskaper satte 
etterhvert inn sine teknologiske ressurser for smelting av aluminium og andre 
metaller i Norge.4 Aluminiumssmeltingen skjedde ved en prosess basert på 
elektrolyse som ble oppfunnet i 1886.5 En rekke aluminiumsselskap ble 
etablert i perioden 1900-1920. Blant disse var Det Norske Nitridaktieselskap 
(DNN), 1912, med smelteverk ved Arendal og i Tyssedal, samt Norsk 
Aluminium Company, 1917, i Holmestrand 

Ved siden av kraftutbygging i tilknytning til kraftkrevende industri, var 
bykommuner helt .fra begynnelsen av viktige aklØrer i utbyggingen av mindre 
vannkraftverk, først og fremst med tanke på belysning. 

F~pekulasjoner og politiske reaksjoner 

De institusjonelle rammene som etterhvert har vokst fram rundt vannkraftut
bygging i Norge klargjør fø.lgende: Hvilke aklØrer som har rett til å foreta 
utbygginger og utnytte vannkraft, på hvilke betingelser dette kan skje, og 
hvilke aktører som har spesielle rettigheter til å delta i beslutninger om 
utbygginger. 

De som ville benytte norske elver til kraftproduksjon ved århundreskiftet, 
måtte først skaffe seg eiendomsrett til disse elvene. I motsetning til i de fleste 
land i Europa, har ikke de norske elvene automatisk tilhørt staten. Bønder som 
eide jordarealer inntil en elv, hadde også eiendomsrett til den aktuelle 
elvestrekningen. Fra rundt 1890 ble fallrettigheter i elver gjenstand for 
spekulasjoner. Bønder som hadde små forutsetninger til å vite hvilke 
gullgruver de eide, solge fallrettighetene sine for en slikk og ingenting til 
omreisende fossespekulanter. Noen av oppkjøperne solgte rettighetene videre 
med gode fortjenester. Andre hadde konkrete planer om kraftutbygginger og 
industrietableringer. Sam Eide kjøpte opp store deler av de aktuelle fallrettig
hetene i Rjukanområdet med henblikk på etableringen av amoniakkproduk
sjon. Sammen med andre oppkjøpere etablerte Eyde NS Rjukanfoss, et 
aksjeselskap som i 1905 tjente store penger på å selge de oppsamlede 
fallrettighetene til Norsk Hydro. Eyde sikret seg også rettigheter i Tyssefallene 
som ble utbygd for kraftgenerering til smelteverk, i første omgang karbidpro
duksjon. Mellom 1890 og 1914 ble en betydelig del av.de best egnede fossene 
til utbygging overtatt av private norske oppkjøpere og kjøpere som represen
terte utenlandske selskaper6. 

Fra 1894 begynte også staten å kjøpe fallrettigheter. En begrunnelse for 
dette var bekymringer på Stortinget om at fossespekulasjonene ville skade 
utviklingen av industrien fordi prisene ble skrudd i været. Det ble også fryktet 
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at utenlandske selskap skulle tilegne seg all kontroll over den norske 
vannkraften. Videre ble det påpekt at staten burde kjøpe vannfall som kunne 
generere kraft til jernbanedrift og industriformål. I det første stortingsforslaget 
om statlig fossekjøp, som ble framsatt av Gunnar Knudsen i 1892, het det 
også at staten burde kjøpe vannfall «der ved sin eiendommelige Skjønnhed er 
af Viktigbed for Turisttrafikken».7 De fleste statlige fossekjøp skjedde i tiden 
1907-1920. Oppkjøpspolitikken førte til at staten i 1923 eide omlag en 
femtedel av landets utnyttbare vannkraft. 1 

Forløperne for den norske miljøbevegelsen kjøpte også opp fallrettigheter. 
I 1898 betalte Den Norske Turistforening (DN1) syv tusen kroner for retten 
til å forhindre utbygging av Skjeggedalsfossen og Tyssestrengene i Hardan
ger. 9 Vettisfossen ved Øvre Årdal ble kjøpt og fredet i 1924 av Vestlandske 
Kretsforening for Naturfredning i Norge med StØtte blant annet av DNT.10 

Dagens naturvernorganisasjoner har med andre ord ikke funnet på en ny 
miljøstrategi når de kjøper opp områder med regnskog for å verne den. 

Ved siden av statlige fossekjøp, kom Stortingets innføring av konsesjons
lovene (1906-17) som en ny strategi for politisk kontroll over vann- og 
etterhvert også andre naturressurser. Den såkalte Panikkloven fra 1906 innebar 
«Midlertidig konsesjonsplikt for utlendingers og uansvarlige selskapers 
fossekjøp».11 Konsesjonslovenes innføring kan delvis forstås i lys av et 
nasjonalistisk klima omkring unionsoppløsningen fra Sverige. I Stortinget ble 
det også uttrykt frykt for at en rask industrialisering skulle skape et ulykkelig 
proletariat i skitne fabrikkbyer. Lovene innebar at staten saue en tidsbegrens
ning på den private eiendomsretten til vannfall og nye innstallasjoner. Etter 
60-80 år fikk staten hjemfallsrett uten vederlag. Framfor alt betØd konsesjons
lovene at de politiske myndighetene kunne sette vilkår for hvordan naturres
sursene skulle utnyttes. Næringsinteresser kunne dermed ikke uten videre 
kjøpe opp fallrettigheter og bygge ut en elv slik de måtte ønske. Med 
utgangspunkt i konsesjonslovene, har inngrep i vassdrag blitt gjenstand for en 
politisk prosedyre som er videreutviklet fram til våre dager. 

De norske kraftutbyggernes framvekst 

Norske industribedrifter som lager utstyr til vannkraftverk, befinner seg i dag 
pl verdenstoppen. EB-Konsernet innehar ca 10 prosent av verdensmarkedet 
for vannkraft-generatorer. Bedriften er underlagt det svensk-sveitsiske 
selskapet Asea Brown Boweri som totalt seu kontrollerer 20 prosent av 
verdensmarkedet. EB har verdensansvar for Asea Brown Boweri innen 
vannkraftsektoren. Kværner har produsert 15 til 20 prosent av alle vanntur
biner i verden. Mange av disse befinner seg i Norge. I dag står Kværner for 
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omlag 10 prosent av verdensmarkedet STK Alcatel er ledende produsent på 

verdensmarkedet av kabler med høy spenning - spesielt sjøkabler.12 

Spirene til dagens norske vannkraftindustri ble sådd ved begynnelsen av 
vannkraftepoken i Norge. De norske småbedriftene vokste fram til tross for 

at sterke europeiske selskaper dominerte produksjonsområdet og var 
innehavere av teknologien. En viktig årsak til dette var trolig konsesjonslov
enes klausul om fortrinnsvis bruk av innenlandske leveranser. Dette medførte 
at de utenlandske selskapene ble tvunget inn i et samarbeid med norske 
leverandører. Svenske, tyske og sveitsiske produsenter kjøpte seg inn i norske 
foretak eller opprettet datterselskaper i Norge og brakte med seg sine patenter 

og sine kunnskaper.13 

Produksjon av generatorer og transfonnasjonsutstyr for elektrisitet, ble 
områder Elektrisk Bureau (1894) etterhvert satset på. Norsk Elektrisk 

Aktiebolag (Frognerkilen Fabrik) fra 1894 gikk i 1908 sammen med sveitsiske 

Brown Boveri og dannet Norsk Elektrisk & Brown Boveri NS (NEBB). Det 
svenske selskapet ASEA kjøpte i 1916 aksjemajoriteten i selskapet Per 
Kure.14 Etter en rekke fusjoner fram til i dag, står det bare en eneste bedrift 
igjen på arenaen, nemlig storprodusenten EB-Konsernet. Aksjemajoriteten i 
dette selskapet besittes i dag av den multinasjonale sammenslåingen ASEA 
Brown Boweri (ABB) som fra 1992 også kaller sitt norske datterselskap for 
ABB. 

Noe etter århundreskiftet innledet tyske, franske og sveitsiske turbinfir

maer et nært samarbeid med norske verksteder som fulgte opp med egne 
konstruksjonsavdelinger. Dette gjaldt blant annet det mekaniske verkstedet 
K væmer som i likhet med en rekke andre mekaniske verksteder var grunnlagt 
i 1840-50 årene. Allerede fra tidlig på 1870-tallet hadde Kværner produsert 

småturbiner for kraftleveranser til treforedling som var basert på norske 
ingeniørers spesialisering i Tyskland. Fra omkring 1915 var de norske 
turbinverkstedene blant verdens fremste leverandører.15 

I 1915 opprettet en gruppe industri- og bankfolk NS Skandinaviske 
Kabel- og Gummifabrikker i Oslo. Initiativet til etableringen kom fra 
Hackhethal Draht und Kabelwerke NG, Hannover, gjennom selskapets 

representant i Norge. På 1920-tallet overtok det amerikanske selskapet ITT 
bedriften, og fra 1934 ble bedriften kalt Standard Telefon og Kabelfabrik NS 
(STK} (Hodne 1981:354). Selskapet skiftet videre navn til STK Alcatel i 1988 
etter at bedriftens aksjemajoritet ble underlagt det nye transnasjonale 
konsernet Alcatel med røtter i 1TT og Compagnie Generale d'Electricite.16 

På tross av at konsesjonslovene begrenset utenlandske selskapers 

handlefrihet i utnyttingen av norske naturressurser, kan det i ettertid 
konstanteres at perioden 1905-16 var preget av kraftig vekst, og da særlig i 

de næringer som var mest berørt av konsesjonslovene.17 I 1909 var hele 85 
prosent av aksjekapitalen i kjemisk industri og 47 prosent i kraftproduksjon 
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på utenlandske hender.18 Konsesjonslovene saue ikke uoverkommelige 
barrierer for utenlandsk kapital, men bidro tvertimot til teknologioverføringer 
og utvikling av den norske vannkraftindustrien. Det er forøvrig denne delen 
av konsesjonslovene som fjernes ved EØS-avtalen. 

Når det gjelder lokaliseringen av de vannkraftbaserte bedriftene, kan det 
være verdt å merke seg forskjellen mellom kraftkrevende industri og bedrifter 
tilknyttet utbygging av vannkraften. De kraftkrevende industrivirksomhetene 
ble lokalisert nær kraftkildene, selv om bedringer i overføringsteknologi 
etterhvert har medført at bedriftene kunne legges ved gode havneanlegg et 
stykke unna Industrien som produserer vannkraftutstyr er imidlertid 
konsentrert i OslCH>mrådet. Det samme er tilfelle for konsulentene og 
entreprenørene. I konflikter om kraftutbygginger har miljøvernere i noe grad 
oppfattet kraftkrevende industri som viktige motaktører, mens de i liten grad 
har vært oppmerksomme på at kraftutbyggingsbedriftene i Oslo-området også 
kan ha øvet betydelig innflytelse i utbyggingssaker. 

Mens kraftutbyggingene fram til 1920 i det alt vesentlige foregikk i privat 
regi, ble praktisk talt alle utbygginger deretter utført med staten eller en 
fylkeskommune som byggherre. Statens utbygginger har blitt planlagt og 
forestått av Statens, senere Norges, Vassdrags- og Elektrisitetsvesen som ble 
opprettet i 1921.19 På grunn av økonomisk depresjon, var aktivitetsnivået 
svært lavt for vannkraftutbygging i mellomkrigstiden.20 

Under krigen ble det satt i gang en rekke utbyggingsarbeider under tysk 
ledelse. Adolf Hitler uttalte i 1941: «Norge vil med tiden bli sentret for Nord
Europas kraftforsyning. Dermed får da også Norge endelig engang sin 
historiske misjon». Hitlers plan var å bygge ut den norske aluminiumsindust
rien i et så stort omfang at den derved kunne sikre Tyskland aluminium til 
den tyske massefabrikasjon av krigsfly.11 

Historiens mest kraftfulle aksjon mot vannkraft i Norge ble trolig gjennomført 
i 1942 da aggregater og rørgater i Glomfjord ble sprengt av en spesialbrigade 
med engelske og norske soldater. Den tyske aluminiumsproduksjonen ble 
dermed satt ut av drift for den gjenværende del av krigen.22 

I det siste okkupasjonsåret fryktet den norske regjeringen i London at 
tyskerne i krigens siste fase ville ødelegge infrastruktur og industri. Hjemme
frontens forberedelser til forsvar var ikke minst rettet mot beskyttelse av 
kraftstasjoner og tilknyttede industrianlegg. 23 

V ed krigsslutt var det politisk enighet om å satse på utviklingen av 
kraftkrevende eksportindustri. For å skaffe elektrisitet til dette formålet og 
også til alminnelig forbruk, ble kraftutbygging et senttalt område for statlige 
investeringer. Etterkrigstidens kraftutbyggingsbølge varte helt til 70-tallet Fra 
1946 til 1975 ble produksjonen av elektrisk energi sjudoblet 24 Den gamle 
motstanden mot stor-industrialismen var etter krigen forsvunnet Hos den 
voksende arbeiderbevegelsen ble kraftsosialismen en framtredende ideologi. 
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Produksjonsutviklingen ble arbeiderbevegelsens sentrale middel for å oppnå 
sosial rettferdighet og utjevning.25 Staten la forholdene til rette for etablerin

ger og styrking av smelteverkene ved kraftutbygging og deltakelse i 
industriselskaper, ofte i samarbeid med utenlandsk kapital. En god del av 
etterkrigstidens kraftutbygginger ble finansiert med lån fra Verdensbanken 
(IBRD).26 

I 1970 var Norge blitt den slØrste eksportØr av aluminium i Europa, med 
en produksjon litt mindre enn Vest-Tyskland. Samme år framsto Norge som 
verdens SlØrSte eksporlØr av ferrolegeringer og den nestslØrste produsent av 
magnesium. 'El 

Som en oppsummering her, kan vi slå fast at vannkraft har bidratt til en 
omfattende næringsutvikling i Norge, og at konsesjonslovene ser ut til å ha 
skapt gunstige institusjonelle rammer for dette. 

Motstand mot vannkraft i Norge 

Et miljøproblem består i at menneskeskapte påvirkninger på våre fysiske 
omgivelser oppfattes som problematiske. I det følgende vil vi se på hvilke 
konsekvenser som av motstanderne har blitt oppfattet som problematisk ved 
utbygging av vannkraft Det dreier seg håvedsakelig om en interessekonflikt 
om utnytting av naturressurser. Vassdragene kan betraktes som knappe goder 
i den forstand at kraftgenerering ofte går på bekostning av annen bruk av 
ressursene. Interesser tilknyttet forskning, friluftliv og næringsvirksomhet har 

blitt viet stor oppmerksomhet i den norske miljøprotesten mot vannkraft 

Videre må Altasaken delvis forstås som en etnisk konflikt.28 Andr.e perspek
tiver som har gjort seg gjeldende i debatten, er kritikk av energipolitikken og 
distriktspolitiske argumenter. 

Arbeid mot utbygging av vannkraft har stått sentralt i norsk miljøvern
historie helt fra århundreskiftet. Allikevel var det først fra 1970 at kraftutbyg
gerne ble møtt med betydelig motstand fra miljøvernere. Organisasjonene som 
har vært viktige aktører mot vannkraft, er Norges Naturvernforbund, 
Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm) fra 1%9 og en rekke 

saksspesifike miljøgrupper som har gått sammen i Samarbeidskontoret for 

frittstående vassdragsgrupper (SAK). 
Forskningsinteresser mot vannkraftutbygging består for det første av 

naturvitenskapelige interesser for å verne arter og økosystemer slik at de kan 
studeres under minst mulig menneskepåvirkede forhold. Forløperen til Norges 
Naturforbund, Landsforeningen for Naturfredning i Norge, ble etablert i 1914. 
I lang tid var foreningen dominert av naturforskere med tilknytning til de 
naturhistoriske museene og Universitetet i Oslo.29 For det annet har arkeolo
ger påpekt betydningen av å verne kulturminner for å kunne studere hvordan 
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mennesker før oss har levd. Både i Alta og Dokka-Etna ble utbyggingene 
utsatt noe i påvente av arkeologiske undersøkelser. Forskningsinteressene har 

blitt anerkjente som relevante ved at de tas med i vurderingen ved behandlin
gen av verneplaner og konsesjonssøknader. 

I Norge liker vi å være ute i naturen, og da gjeme på fjellet 30 Vannkraft
utbygging har ofte blitt møtt med motstand fra ivaretakere av interesser for 
friluftsliv. Den Norske Turistforeningen har protestert mot neddemming av 
·områder med stier og hytter som brukes av fotturister. Men et vel så viktig 
argument utfra friluftslivets interesser er at vannkraftutbygging svekker 
estetiske verdier. Naturopplevelsen ved en fjelltur blir ikke den samme dersom 
landskapet domineres av høye betongdemninger, nedtappede vann, lØrre 
elveleier og store kraftgater. I Mardøla-saken ble det lagt vekt på fossens 
estetiske kvaliteter iblandet kvantitative verdier ved poengtering av at 
Maradalsfossen med sine henholdsvise 297 og 200 meter i fritt fall var Nord

Europas høyeste foss.31 Likeledes ble Alta-vassdragets særegne landsskap 
markedsført som Nord-Europas stØrste canyon. Vannkraftingeniører, og deres 

historikere, lar seg på på den andre siden imponere over ingeniørkunstens 
estetikk: «De første vannkrafutbygginger som ble foretatt i vårt land var, som 

i andre land, ofte skjemmende, med store rørgater langs dalsidene, og 
samtidig ofte lite vakre dambygninger. Rørene legges imidlertid nå så å si 
overalt som tunneler i fjellene, og de store nye dambygninger er ofte 
arkitektoniske skjønnheter, rammet inn i landskapet selv».32 

Næringsinteresser som har stått sentralt i motstanden mot vannkraft, er 
landbruk, fiske og turisme. Landbruket kan berøres av kraftutbygging ved 
neddemming av jord. Et viktig argument mot utbyggingen av Orkla/Grana, var 
at tusenvis av mål med dyrkbar og noen hundre mål med dyrket jord måtte 

legges under vann. Videre kan reguleringer av elver resultere i tØrrere forhold 
som følge av mindre doggfall og senkning av grunnvannet om sommeren 

samtidig som en høyere grunnvannstand om vinteren skaper mer tele. Disse 
endringene kan føre til mindre avlinger i jordbruket 

Utbyggingenes negative invirkninger på vassdragenes fiskebestander har 
også spilt en viktig rolle i debattene. Et spørsmål som vi også kan stille i dag, 
er hvorvidt de mange utbyggingene av elv_er som renner ut langs norskekysten 
kanskje skaper alvorlige konsekvenser for fiskeressursene og annet liv i sjøen. 

Fra Nordmøre og nordover er tareskogene i sjøen i ferd med å forsvinne. En 
hypotese er at dette har sammenheng med kraftutbyggingenes store endringene 
i vanntilføringer gjennom året. Konsekvensene kan bli store reduksjoner i 
artsmangfoldet i sjøen og dermed et alvorlig bidrag til fiskerinæringens 
allerede store ressursproblemer.33 

· 

Dersom friluftslivinteressene berøres ved en utbygging, vil dette samtidig 
innebære en trusel mot turistnæringen. En undersøkelse fra 1987 viste at 
utbyggingen av Aurlandsvassdraget hadde svekket turismen i dalføret.34 Til 
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ære for turistene «skrus det på>> litt vannføring i den tØrrlagte Mardalsfossen 
hver sommer. I Alta arrangeres i dag omvisninger i utbyggingsområdet som 
en turist.atraksjon. Til tross for at norske fjell bærer mange store arr etter 
kraftutbygginger, ser det faktisk ut til at antallet fotturister bare øker. 

En viktig side ved Altasaken var den etniske konflikten mellom nordmenn 
og samer. I 1970 demonstrerte samebefolkningen i Masi mot de tidlige 
utbyggingsplanene som inkluderte neddemming av bygda deres. Dette forsvant 
deretter ut av planene. Tilbake forelå allikevel utbyggingsplaner som ble 
ansett som overgrep mot samenes rett til kontroll over samiske områder. 
Kraftutbyggingen ble betraktet som det siste ledd i en rekke degraderinger 
som nordmenn hadde foretatt av samiske reindriftsområder. «På mange måter 
kan det se ut som om Alta-saken utløste en bevisstgjøringsprosess blant 
samene som hadde perspektiver langt utover selve kraftutbyggingssaken. 
Saken utviklet seg til en konflikt om samenes kulturelle identitet og 
økonomiske rettigheter sett i relasjon til det norske samfunn».35 

I miljøvernprotesten mot kraftutbygging har kritikk av energipolitikken 
stått sentralt I begynnelsen .av 70-årene fortonet det seg ikke lenger som en 
selvfølgelighet at utvidelse av energiforsyning og industriell kapasitet skulle 
ha førsteprioritet i samfunnet. Selv om industriledere og kraftsosialister ennå 
fikk dominere opinionen og beslutningsprosessene i noen år, begynte 
miljøvernere å stille spørsmålstegn ved hensikten med videre energivekst. 

NVEs kraftprognoser for framtidig «energibehov» ble kritisert for å være 
grunnet i egeninteresse, siden NVE hadde ansvar for utføring av all statlig 
kraftutbygging. Til allmenheten ble det formidlet budskap om at dersom ikke 
stadig flere elektrisitetsverk ble bygget, så ville vi få kraftkrise. Den 
omfattende og fantasifulle reklameproduksjonen fra Elektrisitetsvesenets 
Informasjonstjeneste fortalte oss at kraftkrise innebar at de tusen hjem måtte 
gå tilbake til stearinlys og vedfyrte komfyrer. 

Miljøvernere poengterte imidlertid at store deler av kraftforbruket gikk til 
den kraftkrevende industrien som kjøpte elektrisiteten for en langt lavere pris 
enn noen andre. Det ble regnet ut at hver arbeidsplass i kraftkrevende industri 
ble subsidiert med 70-80.000 kroner året.36 Dette var en kritikk av energipoli
tikken som ble reist av både miljøvernere og borgerlige økonomer. Den 
samme alliansen framholdt også at det var samfunnsøkonomisk lønnsomt å 
gjennomføre betraktelige energiøkonomiseringer framfor nye utbygginger. 

Et annet ankepunkt mot energipolitikken, var at utbyggingene ikke skjedde 
utfra prioriteringer ved samlede vurderinger av vassdragene. Istedet ble hvert 
vassdrag konsesjonsbehandlet hver for seg. Dette ~le rettet opp ved innførin
gen av verneplaner for vassdrag fra 1973 og Samlet Plan for utbygginger fra 
1984. Samlet Plan innebar at de prosjektene som skapte minst konflikter og 
var de økonomisk mest lovende, ble konsesjonsbehandlet først. Den statlige 
miljøvernforvaltningen, med blant annet Miljøverndepartementet fra 1972, har 
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etterhvert kommet på banen i behandlingen av vannkraftsaker og bidratt til at 
prosjekter har blitt modifisert i mer miljøvennlig retning. Disse endringene i 
de institusjonelle rammene rundt kraftutbygging skyldes i stor grad påtrykk 
fra miljøvernbevegelsen. 

Distriktspolitiske argumenter 

Konflikter ved vannkraftutbygging ble på syttitallet paradoksalt nok oppfattet 
som sentrum-periferi konflikter av både miljøvernere og utbyggingstilhengere. 

Miljøvernere framstilte det gjeme slik at bygdesamfunn ble tvunget til 
kraftutbygginger som innebar at bygdene ble ribbet for både økonomiske og 

økologiske verdier mens kraften ble overført til sentrale strøk av landet: 
«Kraftlinjene illustrerte utsuginga av bygdesamfunnet og viste hvor ressursene 
gikk - fra periferi til sentrum».37 På den andre siden har mang en lokal 
utbyggingstilhenger høylytt erklært at anorakkledde studenter fra hovedstaden 
ikke har noe med å stikke kjepper i hjulene for distriktenes næringsutvikling. 

Et eksempel på en kraftoverføring fra bygd til by, er utbyggingen av 
Aurlandsvassdraget av Oslo Lysverker som fikk konsesjon i 1969. I Aurland 
var det imidlertid et solid flertall for utbygging. 

Mange av utbyggingene ble foretatt for å produsere kraft til distriktenes 
smelteverk. For eksempel gikk kraften fra utbyggingene av Aurdøla med 

sideelver hovedsakelig til aluminiumsverket på Sunndalsøra. I 1969 ga 
Stortinget klarsignal for Grytten-prosjektet med tØrrleggingen av Mardalsfos

sen. Til tross for at kraften gikk til næringsvirksomhet i distriktet, ble denne 
saken betraktet som et eksempel på storsamfunnets overgrep mot periferien. 

I motsetning til i Aurland, var den lokale opinionen i Eikesdal og Eresfjord 
nemlig mot utbygging. Derfor valgte samarbeidsgruppene for natur- og 

miljøvern å legge om sine planer sommeren 1970, og Norges første sivile 
ulydighetsaksjon etter ikke-voldsprinsipper i Ghandis ånd fant sted ved 
Mardøla istedet for i Aurland. Mardøla-saken kan nok betraktes utfra sentrum
periferi perspektiver på distriktsnivå: Bønder og turistverter i utbyggingsområ

det fryktet negative konsekvenser, mens smelteverkssamfunnet i Sunndalsøra 
kunne forvente økonomiske gevinster. 

I forbindelse med Dokka-Etna-utbyggingen ble det argumentert for 
gunstige virkninger for distriktet i form av arbeidsplasser. De arbeidsplassene 

det her var snakk om, besto imidlertid i sysselsetting av anleggsarbeiderne. 
I ettertid har denne distriktspolitiske handlingen vist seg å være noe 

fylkeskommunen og folk i Oppland vil svi for økonomisk i mange år 
framover, med den dyre strømmen som har kommet på nettet fra utbyggingen 

og som det er vanskelig å få solgt 

68 



Kommuner som blir berørt av kraftutbygging mottar vederlag i form av 
konsesjonsavgifter. Fra mange kommuner med utbygginger har det blitt hevdet 

at de har oppnådd mye dårligere konsesjonsbetingelser enn de burde. På et 
Natur og Ungdom seminar i Breheimen i 1981 fortalte ordføreren i Luster at 
kommunen hadde tapt mye på forrige utbygging. Derfor gikk han inn for de 
nye utbyggingsplanene for Jostedalen for å få muligheten til å tjene inn noe 
av det tapte. Kraftutbyggingskommunene har etterhvert organisert seg og 
denned bedret sine posisjoner. Vi finner således flere kraftutbyggingskom
muner på listetoppen over Norges rikeste kommuner. Lokalsamfunnets 
interesser har blitt tillagt stadig økt vekt ved gjennomføring av kraftutbyggin

ger. 

Norrønafolket det vil fare ••• 

Fra århundreskiftet ble Norge trukket med i den industrielle utviklingen i 

Europa ved at vannkraften ble en ettertraktet ressurs for de europeiske 
investorene i det teknoøkonomiske par.;idigmet basert på kjemisk industri. 
Vannkraften forble den viktigste drivkraften i norsk økonomi inntil sytti-tallet 
Da var verdens ledende land allerede på vei ut av det neste tekno-økonomiske 
paradigmet med billig olje som nøkkelfaktor.38 Allikevel fortsatte verdens 
etterspørsel etter olje å stige, til tross for at råvaren ikke lenger var så billig 

på grunn av OPEC og konflikter i Midt-Østen. På det tidspunktet kunne 
Norge begynne å tappe ut av oljeforekomstene i Nordsjøen. Norges besittelse 
av energiressursene vannkraft og olje har uten tvil hatt en fundamental 
betydning for landets økonomiske suksess i dette århundret Miljøbevegelsen 
rettet fra starten av kritiske øyne mot oljeeventyret Men det er et annet 
eventyr. Vannkraftinteressene fortsatte med sitt, og store konflikter om 
utbygginger har derfor fortsatt helt fram til i dag. 

Staten kan betraktes som et knippe av forskjellige segmenter som ivaretar 

spesielle interesser. Det vannkraftindustrielle næringskomplekset består av 
næringer med et solid nettverk av kontakter i forvaltning og politikk. Innen 

statssegmentet for kraftutbygging er det stor forståelse for en målsetning om 
å bygge flest mulig kraftverk - uansett om dette er lønnsomt eller fornuftig for 

samfunnet. Kraftutbyggingssegmentet har vist seg å romme en betydelig 
institusjonell treghet. De statlige kraftutbyggerne har vært lite flinke til å 
omstille seg i takt med endrede betingelser for virksomheten deres. Sosiologen 
Atle Midttun hevder at institusjonelle tregheter kan forklare hvorfor store 
kraftutbygginger ble gjennomført på 70- og 80-tallet i Norge, til tross for 
sviktende økonomisk grunnlag og etterhvert sterk politisk motstand 39 

På midten av åtti-tallet måtte kraftutbyggerne innse at det var få elver 
igjen å bygge ut her til lands. De hadde kommet ·til en korsvei. En av 
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strategiene deres var da å satse på internasjonalisering av virksomheten sin. 
I følge B jømstjerne B jømson vil «Norrønafolket fare, det vil føre kraft til 
andre». I dag farer norrønafolket ut i verden for å føre vannkraft til andre. 

På slutten av åtti-tallet hadde norske kraftutbyggere vært med på 
utbygginger i over hundre land i fem verdensdeler. Mange av disse prosjekt
ene hadde de norske selskapene engasjert seg i for å fylle igjen små 
bølgedaler mellom utbyggingene her hjemme, mens et være eller ikke-være 
for kraftutbyggerne framover lå i utbygginger ute. Her var det snakk om en 
næringsvirksomhet med 13.500 årsverk i privat sektor, ved siden av noen 
tusen i offentlig sektor. De private kraftutbyggerne består av konsulenter, 
utstyrsprodusenter, og entreprenører.40 

Omlag 85 prosent av det gjenværende potensialet for utbygging av 
vannkraft befinner seg i den tredje verden. Det er derfor mot fjerne himmel
strøk de norske kraftutbyggerne har rettet sitt blikk. Norsk kraftutbygging har 
fått en i-land/u-land-dimensjon i dobbelt forstand: I-landet Norge er blitt 
ingeniØrland mens u-land blir utbyggingsland Norske kraftutbyggere bidrar 
i dag til et ytre press for kraftutbygging i u-land med sin teknologi og kapital 
der det siste i stor grad sikres ved stØtte fra norske bistandsmidler. 

I de følgende kapitlene vil jeg vise at de norske kraftutbyggerne som drar 
«ut» ofte møter naturforhold som medfører at vannkraft skaper alvorlige 
miljøkonsekvenser. Oppmerksomheten rettes også mot institusjonelle rammer 
rundt kraftutbygging «ute» som svekker mulighetene for at miljøhensyn 
ivaretas. Til slutt viser jeg hvordan natur og institusjoner i u-land kan skape 
dårlige muligheter for at vannkraft skal medføre næringsutvikling. 

Miljøforringelser i tropene 

Det har vært norsk deltakelse i flere av verdens stØrste - og miljømessig 
verste- dampræjekter. Kværner reklamerer med utstyrsleveranser til Aswan
dammen i Egypt, Kariba-dammen på grensen mellom Zimbabwe og Zambia 
og Mahaweli-prosjektet på Sri Lanka. 41 Planer om et gigantisk vannkraftpro
sjekt, Stiegler's Gorge i Tanzania, ble på 70-tallet utarbeidet av konsulentene 
Norconsult, Hafslund og Norplan i samarbeid med NORAD. På grunn av 
miljøprotester samt skepsis fra Verdensbanken til økonomien i prosjektet, ble 
prosjektet til slutt 42 I dag er norske kraftutbyggere blant annet involvert i de 
omfattende reguleringene av Mekong-vassdraget som renner gjennom Laos, 
Thailand og Vietnam. 

Det har etterhvert blitt klart at forringelser av tropiske økosystemer har 
konsekvenser som berører hele verdenssamfunnet En viktig årsak til dette, er 
at tropeskogene, og da særlig de tropiske regnskogene, inneholder et mangfold 
av livsfonner. Mer enn halvparten av verdens genressurser finnes i tropiske 
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regnskoger.43 Bevaringen av et mangfold av genmateriale er nødvendig både 
for produksjonen av mat. medisiner og en rekke industrivarer. Bare en prosent 
av jordas plantesorter og enda færre av dyreartene har hittil vært gjenstand for 
grundige vitenskapelige undersøkelser. 

Avskogingen av tropeskogene påvirker dessuten fordelingene av nedbør 
og varme. I sin tur kan dette ha effekt på vindretningene. I dag er det ikke 
mulig for ekspertene på dette området å gi eksakte påvisninger av hvor det 
kan falle henholdsvis mer og mindre nedbør.44 

Årsakene til avskoging av ttopeskogene er sammensatte og varierer sterkt 
fra region til region. I mange områder utgjør utbygging av vannkraft en av de 
viktigste årsakene. Konkret kan dette registreres ved neddemming av 
skogarealer, anleggsområder og bygging av kraftgater. Vel så 'Yiktige bidrag 
til degraderingen består ofte i at damkonstruksjonene åpner tidligere 
utilgjengelige områder for andre økonomiske aktiviteter. Nye veier og annen 
infrastruktur medfører gjeme at skogene invaderes av nye aktØrer så som 
tØmmerselskaper, nybyggere og industribedrifter. I tillegg medfører ofte 
kraftutbyggingene at folk som tidligere bodde der dammen anlegges blir 
tvunget til å flytte, og dermed forårsaker forringelse av b'Opeskog andre 
steder.45 

Vannkraftutbygging i subtropiske og b'Opiske områder kan også medføre 
alvorlige miljøkonsekvenser på grunn av den manipulasjonen som foretas med 
hydrologiske sykluser. I disse områdene utgjør årstidsvariasjonene i vanntil
gang en grunnpilar i økosystemene. Oppdemminger vil derfor få store 
konsekvenser for det biologiske mangfoldet i og ved elvene.46 Stort sett fører 
tropiske elver med seg mye sedimenter. Dette blir sterkt begrenset av 
demningene. Avsetting av disse sedimentene langs kystene i ttopene er helt 
nødvendig for at mangroveskogene skal overleve. Når mangroveskogene dør, 
forsvinner ~barnehagen» til et stort antall fisk og krepsdyr som lever sitt 
voksne liv på korallrev eller stimfisk langs kysten eller på havet.47 Lokale 
overlevelsesstrategier med både landbruk og fiske langs elvene er ofte svært 
avhengige av det næringsrike elveslammet 

En vanlig oppfatning er at vannkraft er en energikilde som ikke bidrar til 
drivhuseffekten. Når store skogsområder i b'Opene ryddes og neddemmes i 
forbindelse med vannkraft. medfører imidlertid dette at innholdet av 
karbondioksyd (COJ i atmosfæren stiger. Dette skjer ved forbrenning og 
forråtnelse av trær samt ved frigivelse av C02 ved forandringene i den nye 
jorda som utsettes for direkte sollys.411 

Forringelse av skoger og hydrologiske sykl~ i tropene er en trusel både 
mot lokale overlevelsesinteresser og mot regionale og globale interesser i at 
naturgrunnlaget bevares. Motstanden mot store kraftverk i ttopene føres derfor 
ofte av allianser av lokale og nasjonale bevegelser, internasjonale miljøorga-
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nisasjoner og miljønettverk samt antropolog-dominerte solidaritetsorganisasjo
ner med urbefolkninger og stammefolk. 

Jeg vil gi to eksempler på prosjekter i tropene der norske kraftutbyggere 
har engasjert seg. Det første eksempelet er utbyggingen av Rejang-vassdraget 

I 

i den malaysiske delstaten Sarawak på øya Borneo. Dette prosjektet utløste 
store miljøprotester i Malaysia på slutten av 80-tallet. Prosjektet ville blant 
annet innebære avskogning av en fjerdedel av all regnskog i Sarawak. Den 
norske kabelprodusenten Standard Telefon og Kabel (STK) var aktuell 
deltaker i prosjektet med leveranse av en stor undersjøisk kraftledning fra 
kraftverket og over til den mer industrialiserte fastlandsdelen av Malaysia 
STK lyktes i å få norske bistandsmyndigheter til å gi løfter om økono~isk 
stØtte til bedriftens medvirkning i prosjektet. I Malaysia er det imidlertid 
sterke og profesjonelle miljøorganisasjoner somalierer seg med miljøvernere 
i land med deltakere i malaysiske miljøkonflikter. I Norge førte denne saken 
til opprettelsen av en norsk gruppe av akademikere og miljøvernere som 
senere kaller seg FIVAS (Foreningen for Internasjonale Vann- og Skogstud
ier). Formidling av informasjon fra de malaysiske miljøvernere resulterte i at 

·løftene om norsk bistand til prosjektet ble trukket tilbake. På grunn av 
økonomiske problemer, delvis som en konsekvens av miljøprotestene, la de 
malaysiske myndighetene planene på is. I forbindelse med olje- og energimi
nister Eyvind Reitens besøk i Malaysia i mars 1990, benyttet malaysiske 
myndigheter anledningen til å lansere prosjektet på nytt, men da i en annen 
utforming med flere mindre demninger og ikledd den bærekraftige utviklin
gens retorikk.49 Det ble sagt at norsk deltakelse i prosjektet ville være en 
garanti for en miljøvennlig profil. Som vanlig i Malaysia, er de nye planene 
unndratt offentlig innsyn, slik at det har vært umulig å kontrollere den påståtte 
miljøprofilen. 

Det andre eksempelet er de omfattende utbyggingene av Mekong-elva med 
sideelver som i dag er under realisering. Disse utbyggingene vil medføre store 
avskogninger av tropeskog og påvirke hydrologiske syklu8er. Xeset i Laos er 
en av demningene som allerede er bygget Her bidro i stor grad svenske 
bedrifter og bistandsbyråkrater. Det norske konsulentfirmaet Norconsult utførte 
et oppdrag i forbindelse med prosjektet i 1986. En annen utbygging i Laos, 
Nam Thuen, er i dag under planlegging. Dette prosjektet vil medføre at 
tusenvis av hektar med regnskog vil tapes direkte ved neddemming, ved siden 
av at ytterligere avskoging kan forventes med åpningen av området for annen 
økonomisk aktivitet. Utbyggingen er planlagt i en av de aller siste virkelig 
urørte skogene i Sørøstasia. En rekke internasjonale organisasjoner har 
anbefalt å gi området fredningsstatus. Norconsult deltar i dag i tilretteleggin
gen av denne og andre utbygginger etter Mekong-planene ved en utarbeidelse 
av planer for samkjøring av kraften. Norconsults prosjekt utføres av Vidkund 
Hveding, som er tidligere olje- og energiminister og tidligere direktØr for 
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NVE. Prosjektet er finansiert av NORAD. Utbyggingene i Laos vil neppe føre 
med seg noe særlig næringsutvikling i landet. Derimot innebærer samkjørin
gen at myndighetene i Laos kan gjennomføre utbygginger for å selge kraften 
til Thailand der det finnes en industriell etterspørsel etter energi. Til tross for 
markedsføringer av vannkraft i u-land som utviklingsfremmende og miljøven
nlig, vil endringene for den berørte lokalbefolkningen i Laos heller være 
preget av degradering av naturmessige forutsetninger for deres overlevelses
strategier. 

I Mekong-planene inngår også utbyggingen av Pak Mun (også kalt Pak 
Mool) som i dag skaper den stØrste miljøkonflikten i Thailand. Demningen vil 
ligge innenfor grensene til Kaeng Tana Nasjonalpark med tropisk løvfellende 
skog. Norske selskaper er aktuelle med produksjon av utstyr til prosjektet 
Thailandske miljøorganisasjoner sendte 22. april 1991 brev til Kværner, EB 
Konsernet, fagforeninger ved disse bedriftene og NORAD. I brevene ba 
miljøvernerne om at adressatene ikke skulle bidra til realisering av prosjektet 
På vårparten i 1991 vurderte NORAD direkte støtte til Mekong-kommiteen 
som er en pådriver og koordineringsinstans for utbyggingene. I NORAD ble 
det besluttet å foreløpig ikke gi slik støtte. 

Som i Norge, vil det ved de fleste kraftutbygginger i u-land være berørte 
næringsinteresser så som landbruk, fiske og turisme. V ed utbyggingen av Nam 
Thuen i Laos, er det blant annet frykt blant risbØnder nedover elva i Thailand 
at saltlagre i damområdet vil forsalte elvevannet og dermed true avlingene 
deres.50 Mekong-planene skaper også frykt for alvorlige konsekvenser for 
fiskeriene som i dag utgjør en viktig proteinkilde blant de 50 millioner 
menneskene som lever ved vassdraget.51 «Safari-turisme» med utflukter til 
områder rike på storvilt utgjør i mange tropeland en viktig inntektskilde for 
både lokale og nasjonale økonomier. Miljøvernere viser ofte til negative 
konsekvenser for dyrelivet og dermed også for denne næringen ved kraftut
bygginger. 

Folkerornytninger 

Ved utbygginger av vannkraft i tredje verden, er det ofte nødvendig å flytte 
mange mennesker fra området som demmes ned. 50.000 mennesker ble flyttet 
fra bredden av Zambesi-elven til mer karrige høylandsområder ved bygging 
av Karibadammen.52 Konstruksjonen av Aswan-dammen i Egypt medførte 
at egyptiske myndigheter forflyttet 120.000 mennesker av den etniske gruppen 
nubiere. På grunn av myndighetenes sterke kontroll med informasjon og 
forskning, er det i dag lite kunnskaper om hvordan det gikk med disse 
menneskene, samtidig som den offisielle versjonen av utbyggingskonsekvens
ene framstilles som et glansbilde.53 Ved Mekong-utbyggingene må et ukjent 
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antall tusen mennesker flyttes. I mange tilfeller er det urbefolkningsgrupper 
som forvises bort fra et utbyggingsområde. Dette er folle som ofte har en 
bærekraftig tilpasning til miljøet sitt og som besitter viktige kunnskaper om 
tropeskogene. Således står for eksempel utbyggingsplanene med norske 
interesser i Sarawak, Malaysia, i motsetning til interessene til urbefollcnings
gruppen Penan-follcet. Med bruk av bistandsmidler, har norske firmaer deltatt 
i flere prosjekter i Kina, der flere ti-tusener av mennesker har blitt tvunget til 
å flytte. Hvordan dette oppleves av de berørte i Kina, er et spørsmål som ikke 
har blitt viet hverken faglig eller politisk oppmerksomhet. De sosiale 
konsekvensene av kraftutbygginger i Norge har i all hovedsak vært mye 
mindre omfattende enn konsekvensene av prosjektene norske kraftutbyggere 
deltar i ute. En årsak til dette, er at befolkningstettheten i Norge er lav, og 
mange av kraftutbyggingene har skjedd i lite beboelige fjellområder. 
Utbygginger i Norge har også blitt mer skånsomme på grunn av befolkningens 
demokratiske rettigheter til informasjon og deltakelse i beslutninger om 
utbyggingene. 

Norsk Hydros deltakelse i utbyggingskonflikter i Brasil og Kanada 

Ved starten på kraftutbyggingen i Norge, så har vi sett at utenlandske 
kapitalinteresser innen kraftkrevende industri spilte en viktig rolle. I dag er det 
ikke bare norske kraftutbyggere som deltar i interessekonflikter om vannkraft 
i u-land, men også norsk kraftkrevende industri, nærmere bestemt Norsk 
Hydro. 

I Brasil har Norsk Hydro en liten eierandel i selskapet Mineracao Rio 
Norte (MRN) som utvinner og bearbeider bauxitt ved Trombetas-elva, en av 
sideelvene til Amasonas. Bauxitt er som kjent det viktigste råstoffet for 
aluminiumsindustrien. MRN vurderer å bygge et eget kraftverk som innebærer 
neddemming av 80 kvadratkilometer regnskog foruten kraftgater og veier 
gjennom jungelen. Commisao Pro-Indio de Sao Paolo har organisert 
miljøprotest mot disse planene og alliert seg med miljøorganisasjoner i de 
andre landene med eierandeler i MNR, det vil si Kanada, USA, Nederland og 
Norge. Den velrenomerte kommisjonen i Sao Paolo påpeker at vannkraftut
byggingen vil få konsekvenser for indianere og caboclo-familier som lever 
ved Trombetas-elva Caboclo er delvis etterkommere av rømte og frigitte 
svarte slaver. 

Disse befolkningsgruppene har også blitt berørt av selve bauxitt-virksom
heten som MRN startet i 1979. En gruppe norske forskere rettet ved starten 
et kritisk søkelys på prosjektet gjennom boka «Norge i Brasil».54 Dette 
medførte at Stortinget påla det statskontrollerte selskapet Årdal og Sunndal 
Verk å trekke seg ut Norsk Hydro fortsatte imidlertid å være medeier. Akerø 
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etal. betraktet cabocloenes levemåte som bærekraftig: «Deres styrke var at de 
kjente naturens egen økologiske fininstilling. ( ... ) Flere generasjoners 
oppsamlede erfaringer sammen med den enkelte families fullkomne nærhet til 
naturen hadde lært dem å kjenne og beherske sitt naturgrunnlag».55 Det hører 
med til historien at de norske forskerne ble nektet å besøke MRN, men de 
oppnådde allikevel å få en omvisning på anleggsområdet under dekke av å 
være tyske apejegere. 

I Kanada er Norsk Hydro en av aktØrene i en vannkraftkonflikt som 
betegnes som tiårets miljøslag. James Bay utbyggingene innebærer en storstilt 
satsing på vannkraft og kraftkrevende industri i delstaten Quebec. Arealer 
dobbelt så store som Akershus fylke er planlagt neddemmet og utbyggingene 
berører totalt områder på stØrrelse med Frankrike. Indianerorganisasjoner 
protesterer mot utbyggingene som de mener har store konsekvenser for deres 
rettigheter og interesser. De har gått til flere rettsaker, blant annet på grunn 
av mangel på analyser av miljøkonsekvenser. 

Norsk Hydro startet en magnesiumsfabrikk i området i 1989 utfra 
forespeilinger om god tilgang på billig kraft samt nærhet til USAs bilindustri 
som er et viktig marked. Norsk Hydros direklØrer sier at de ikke vil stå 
ansvarlig for miljøspørsmål i forbindelse med strømforsyningen. Informasjons
sjef Pec Erik Bjørklund uttalte til Klassekampen 27. mars 1991: «Hvor kraften 
kommer fra er et reint kanadisk anliggende». Et avgjørende element bak den 
politiske godkjennelsen av planene, er at kontrakter om avsetting av 
elektrisiteten er inngått på forhånd med Norsk Hydro og andre selskap. 
Innholdet i disse kontraktene har imidlertid blitt hemmeligholdt Norsk Hydro 
har stilt seg i spissen for å forhindre offentliggjøring ved å gå til rettsak om 
dette. 

Norsk Hydro har også planer om å bygge et aluminiumsverk i Sarawak, 
Malaysia, der det er aktuelt å bruke vannkraft fra den omtalte utbyggingen av 
Rejang-vassdraget. 

Makt og miljø 

I dette kapittelet rettes søkelyset mot institusjonelle rammer rundt kraftutbyg
ginger «Ute» i forhold til miljøkonsekvenser. 

I vannkraftdebatten i Norge har det ofte vært hevdet at lokale interesser 
settes til side. Befolkningen som berøres av utbygginger har allikevel relativt 
omfattende demokratiske rettigheter til deltakelse i beslutningsprosessen. Den 
endelige avgjørelsen om utbygging foretas av landets folkevalgte forsamling 
etter en omfattende konsesjonsbehandling som er en prosess der ikke minst 
lokalbefolkningen trekkes inn. Den omfattende fokuseringen på vannkraft fra 
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norsk miljøbevegelse, har bidratt vesentlig til at miljøspørsmål vies en relativt 
stor oppmerksomhet i beslutningsprosessen. 

I mange land der de norske kraftutbyggerne kommer, har befolkningen få 
demokratiske rettigheter. Laos er for eksempel et land uten fri presse, uten 
mulighet for organisering av miljøprotester og der konsekvensanalyser av 
utbyggingsplanene på Mekong-elva holdes hemmelige. I forbindelse med 
Xeset-utbyggingen, ble ikke engang den lokale landsbybefolkningen 
kontaktet 56 

I Thailand har det vokst fram en relativt sterk miljøbevegelse. Militærkup
pet i februar 1991 har imidlertid skapt store begrensninger for den demokrat
iske utviklingen i landet I forbindelse med protester mot Pak Mun-prosjektet. 
frykter sentrale personer i miljøorganisasjonene for sin sikkerhet. Prosjektets 
konsekvensanalyser er hemmeligholdt Protester fra landsbybeboere som må 
flytte, har blitt møtt med vold_ fra myndighetene. 

Hvordan ser så norske kraftutbyggere på deltakelse i prosjekter med store 
miljøkonsekvenser og mangel på demokratiske rettigheter? Kristoffer Storruste 

i Norpower har uttalt om selskapets deltakelse i vannkraftprosjekter i u-land: 
«Vi er ikke betenkte på å gå inn i disse prosjektene. De fleste av dem er 

finansiert av Verdensbanken. Det er en garanti for at miljøsiden ved 
prosjektene er tilfredsstillende».57 Her kan det nevnes at en viktig kritikk av 
Verdensbanken fra internasjonale miljøorganisasjoner, er at de godtar enhver 
restriksjon nasjonale myndigheter måtte sette på folkelig deltakelse ved blant 
annet hemmeligholdelse av konsekvensanalyser. Informasjonssjef i STK, 
Gunnar Johansen har uttalt følgende: «Jeg kan ikke se at vi har noe ansvar for 
slike spørsmål, så lenge det vi gjør ikke er i strid med norsk utenrikspoli-
tikk SB ». 

FIVAS foreslo i 1987 at norske myndigheter ikke skal tillate de norske 
kraftutbyggerne og andre næringsinteresser å delta i prosjekter i andre land 
som medfører store miljøkonsekvenser og gjennomføres ved politisk 
undertrykking. Videre har FIV AS foreslått at Norge tar initiativ til en 

internasjonal konvensjon om dette. Den politiske responsen på forslaget er 
interessant Daværende statssekretær i Handelsdepartementet. Karin Stolten
berg, uttalte at med en lovregulering på dette området kan vi «bli oppfattet 
som formyndere overfor utviklingslandene, og det bør vi unngå».59 For 
Stoltenberg er det med andre ord formynderiskåla være å hjelpe autoritære 
regimer med å gjennomføre alvorlige miljøforringelser. Statsminister Gro 
Harlem Brundtland sa at hun «er skeptisk til å sitte i Oslo å bestemme hvilke 
prosjekter i den tredje verden som er holdbare. Det ville være uholdbart for 

norske myndigheter å fortelle norske bedrifter hvem de kan og skal få lov til 
å selge tib.60 

Forslaget til FIV AS var i samsvar med utviklingen av norsk rettpraksis 
med forbud mot salg av våpen til krigførende nasjoner, utvidelsen av norsk 
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juridiksjon til å omfatte nordmenn som begår alvorlige lovbrudd i utlandet. 
·samt den økonomiske boykotten av Sør-Afrika. Til tross for at forslaget også 
var i samsvar med et forslag i Brundtlandkommisjonens rapport61

, var den 
konkrete utledningen, med å begrense at norske vannkraftutbyggeres 
profitthunger skader den tredje verden, for sterk kost for Brundtland
regjeringen selv. 

Beveger vannkraften alle land? 

I Norge er det ingen tvil om at utbyggingen av vannkraft har utgjort en sentral 
faktor i landets næringsutvikling fra u-land til i-land, og at landets befolkning 
i stor grad har nytt godt av inntektene fra det «hvite kullet». Vannkraften har 
vært kraften som beveget landet. Allikevel er det på ingen måte gitt at store 
utbygginger av vannkraft i dagens u-land vil bidra til en lignende utvikling. 
Dette skyldes forskjeller både når det gjelder naturmessige forhold så vel som 
institusjonelle rammer rundt ~tbyggingene. 

Norske fjell har gitt langt gunstig~re betingelser for kraftgenerering enn 
flatere skogområder i tropene som innebærer større neddemminger og mere 
forslamming. Sammenlignet med elver i tempererte strøk, bringer elver på de 
lavere breddegradene som regel med seg langt mere sedimenter. Dette 
medfører at vannkraftverk i tropene har mye kortere levetid enn kraftverk i 
Norge. I tropiske skogsområder tar det rundt 30-40 år før vannreservoiret er 
ubrukelig til sitt fonriål. De økonomiske gevinstene er med andre ord meget 
kortsiktige. 62 

I Norge har konsesjonslovene så vel som flere andre viktige institusjoner 
skapt strukturelle forhold som har gitt grobunn for ringvirkninger i norsk 
næringsliv. Norske selskaper har kunnet vokse fram i ly av konsesjonslovenes 
krav om fortrinnsvis bruk av norske leveranser. Det økonomiske utbyttet fra 
den vannkraftbaserte produksjonen har blitt fordelt på en relativt jevnt måte 
blant nordmenn, noe som også har bidratt vesentlig til etterspørsel og 
utvikling av næringslivet. Dagens u-land karakteriseres generelt av mangelen 
på slike strukturtrekk. Dagens «fossespekulanter» i u-land tilhører ofte 
makthaverne, og virksomheten blir ikke båndlagt på samme måte som 
lignende virksomhet i Norge like etter århundreskiftet. Ofte kan deler av eliten 
tjene gode penger på å inngå mer eller mindre stuerene allianser med 
økonomiske interesser i gjennomføringen av et kraftprosjekt. De økonomiske 
interessene kan bestå av innen- eller utenlandske industriselskap som ønsker 
kraft. De kan også være kraftutbyggere, blant annet norske, som er ute etter 
oppdrag. En høyerestående nepalesisk tjenestemann, som ga klarsignal for 
kraftutbygging med bruk av japansk utstyr, fikk deretter ansettelse i den 
japanske bedriften. Av denne historien finnes det mange varianter. I Kværners 
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ledelse lyder mottoet at «Når det gjelder korrupsjon i u-land, så legger vi oss 
sånn cirka midt på treet».63 

Norske kraftutbyggere - norsk bistand 

Norske kraftutbyggere bidrar til å skape et ytre press for kraftutbygging i u
land. De har interesse av at myndighetene i u-land bygger ut vannkraft, vel 
og merke med bruk av norske varer og tjenester. Kraftutbyggerne spiller en 
aktiv rolle i både å skaffe seg selv oppdrag og samtidig skaffe bistandsfinan
siering. 

En målsetting for norsk bistand er at den skal være mottakerorientert. 
Dette innebærer at det er u-landene selv (noe som betyr myndighetene i disse 
landene) som skal komme med forespørsler om norsk stØtte til et prosjekt. En 
viktig årsak til at u-land ofte spør om norske bistandsmidler til vannkraftpro
sjekter, er at norske kraftutbyggere investerer tid og penger på å reise rundt 
og fortelle u-landsmyndigheter hva de bør spørre norske myndigheter om. I 
et intervju med det halvoffentlige konsulentfirmaet Norpower, som ble 
opprettet i 1988, ble det uttrykt at et aktivitetsområde for Norpower nettopp 
var å etablere gode kontakter i aktuelle u-land for å hjelpe dem til å uttrykke 
ønsker om tjenester Norpower kan tilby.64 

Parallellfinansiering med Verdensbanken og regionale utviklingsbanker er 
en form for bunden bistand hvor Norge delfinansierer et prosjekt under 
forutsetning av norske leveranser av varer og tjenester. Av de beløp Norge 
bevilget til parallellfinansiering i perioden 1985-1990, gikk 63 prosent til 
kraftutbygging. 65 

Få u-land er i stand til å oppnå de samme ringvirkningene med teknologi
overføringer og næringsutvikling som har preget kraftutbyggingen i Norge. 
Dette skyldes ikke minst at det er næringslivet i de bistandsytende i-landene 
og ikke utbyggingslandenes næringsliv som blir begunstiget med fortrinnsret
tigheter. 

Oppsummering 

Jeg vil oppsummere artikkelens konklusjoner med utgangspunkt i de indre 
forutsetningenes betydning for næringsutvikling og miljøkonsekvenser 
«hjemme» og «Ute»: 

Natwforhold - næringsutvikling: I Motsetning til Norge, vil vannkraft i 
mange u-land innebære store problemer med forslamming. Dette gjør 
utbyggingene mindre lønnsomme. 
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Institusjonelle rammer - næringsutvikling: Fra begynnelsen av vannkraftepo
ken i Norge har konsesjonslovene medført at utenlandske selskaper har blitt 
tvunget inn i samarbeid med norske bedrifter. Dette har vært vesentlig for 
næringsutviklingen i Norge. I mange u-land i dag resulterer vannkraftprosjek
ter i stedet i store fortjenester til statseliter som er samarbeidsvillige overfor 
de utenlandske selskapene, mens økonomiske ringvirkninger etter utbygging
ene ofte er vanskelig å få øye på. 

Påstand 1) som ble presentert innledningsvis var at siden vannkraft har 
bidratt til næringsutvikling i Norge, vil det samme skje i dagens u-land 
dersom Norge hjelper til med utbygging der. Dette er en myte som må 
avlives. 

Naturforhold - miljøkonsekvenser: I Norge har vi sett at kraftutbygginger 
har foregått på bekostning av bl.a. forskningsinteresser, friluftslivsinteresser 
og landbruksinteresser. I tropiske og subtropiske land kan vannkraft bidra til 
globale miljøforringelser ved avskoging av områder rike på genressurser, 
mulige påvirkninger på nedbØr- og vannefordelinger samt bidrag til 
drivhuseffekten. Kraftutbygging i u-land har også ofte den alvorlige 

. konsekvens at de naturmessige vilkårene for lokalbefolkningens overlevelses
strategier ødelegges. Mens vannkraft i norske fjell tross alt har berørt relativt 
få mennesker direkte, innebærer store neddemminger i dagens u-land ofte 
tvangsflytting av mange mennesker. 

Manipulasjon med hydrologiske sykluser i tropene kan ha store konse
kvenser for det biologiske mangfoldet. I norsk vannkraftdebatt har de samlede 
konsekvensene av kraftutbyggingene for livet i sjøen blitt viet lite oppmerk
somhet. En hypotese er at en alvorlig konsekvens av utbyggingene her har 
vært oversett 

Institusjonelle rammer - miljøkonsekvenser: I Norge dannet etableringen 
av konsesjonslovene begynnelsen til en politisk kontroll over vannressursene 
som etterhvert har blitt bearbeidet til gode styringssystemer for hensyn til 
miljøet Dette har skjedd mye takket være press fra miljøbevegelsen. Så 
opplever vi at de norske kraftutbyggerne drar til u-land og fortsetter 
virksomheten sin der. Ofte møter de en total mangel på fundamentale 
demokratiske rettigheter for befolkningen. Utbyggingsplaner holdes hemmelige 
og motstand svares med vold og politisk forfølgelse. 

Påstand 2) presenterer vannkraft som en miljøvennlig energikilde pr. 
definisjon. Hva som er miljøvennlig beror selvfølgelig på hva som betraktes 
som viktige miljøverdier. Artikkelen har pekt på miljøkonsekvenser som, 
spesielt i tropiske områder, må anses som svært alvorlige. Myten om den 
miljøvennlige vannkraften bør derfor også avlives. 

En politisk konklusjon som bØr trekkes, er at Norge må holde seg unna 
vannkraftprosjekter i u-land dersom naturforhold og institusjonelle rammer 
ikke er gunstige for hverken næringsutvikling eller miljøhensyn. I tråd med 
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forslaget fra FIV AS, bør norske myndigheter ikke tillate de norske kraftutbyg
gerne å delta i prosjekter i andre land som medfører store miljøforringelser 
og gjennomføres ved undertrykking av den berørte befolkningen. 

En viktigere bistand fra Norge enn slØtte til dagens «fossespekulanter» og 
«hjelp til selvhjelp» for norske bedrifter, vil være å formidle kunnskaper om 
de strukturelle rammebetingelser som i Norge både har sikret en etablering av 
egen industri og en viss fordeling av godene fra utbyggingene, samtidig som 
andre interesser har kunnet komme til uttrykk i beslutningsprosessen. 

Som et av verdens fremste vannkraftland burde dessuten Norge gå i 
bresjen for å få etablert institusjonelle forutsetninger for en ensartet praksis 
internasjonalt. Dette innebærer at kraftutbyggere fra alle land holdes unna 
prosjekter som ikke oppfyller miljømessige og demokratiske vilkår. 
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