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Høring - Fossåa kraftverk i Sør-Fron. 

 

Forum for natur og friluftsliv i Oppland har gjort seg kjent med utsendte 

høringsdokumenter Fossåa kraftverk - Sør-Fron og ønsker å gi følgende 

høringsinnspill til utbyggingsplanene: 

 

Planendringene er utfra vår opprinnelige vurdering av utbyggingsplanene for 

Fossåa kraftverk av mindre betydning og vi meddeler at vi opprettholder vårt 

standpunkt om at kraftverksplanene må avslås. 
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Vi går imot planene om utbygging av dette småkraftverket i en 

av Gudbrandsdalslågens sideelver. Vi viser til Fylkesmannen i 

Oppland sitt forslag om helhetlig vurdering av Gudbrandsdalslågen med 

sideelver, og mener at de gjenværende urørte delene må vernes ved en ny 

supplering av verneplanen/omlegging av samlet plan. En utredning av vern må 

etter vårt syn sambehandles med forslag til nye utbygginger.  

 

En eventuell utbygging av det foreslåtte småkraftverket gir etter vår vurdering 

store inngrep i forhold til den begrensede produksjonen av ny kraft. Den 

samfunnsmessige nytten ved utbyggingene vil derfor være lav sammenlignet 

med tilsvarende verdier som disse elvene har i dag av landskaps- og frilufts- og 

naturverdier. Dette området har spesielt betydelige naturverdier knyttet til 

naturtypen bekkekløft. Oppland har mange slike elvekløfter som har helt 

spesielle vegetasjonssamfunn, og som derfor har svært stor verdi for biologisk 

mangfold. Fylket har et særlig ansvar for å ta vare på disse elvekløftene. Det er 

vårt syn at vasskraftutbygging i dette området er spesielt konfliktfylt. 

 

Selv om rørgatetraseen er noe endret fra første søknad, anser vi at det er den 

store permanente fraføringen av vann over en elve-strekning på ca. 5 km. som er 

mest ødeleggende for hele det intrikate, sårbare og sammenhengende 

økosystemet. Fossåa er den største sideelva i det store og helhetlige 

bekkekløftsystemet Steinåa-Skiikju-Fossåa og blant de rikeste og mest verdifulle 

bekkekløftsystemene i Gudbrandsdalen. 

 

Fossåa går i en markert bekkekløft som er vurdert som svært viktig. 

Naturverdiene er knyttet til at det er en stor og velutviklet bekkekløft, stor 

økologisk variasjonsbredde (tørt-fuktig, fattig-rik, høydespenn), stor spennvidde 

i skogsamfunn og høy dekning av vegetasjonstyper.  

 

Når det gjelder fisk har den aktuelle strekningen i Fossåa en bestand av ørret, og 

gir bra muligheter for fiske. Med skissert minstevannføring kan man trolig 

forvente skader på fisk og bunndyr på berørt strekning, og strekningen vil miste 

sitt potensiale som fiskeelv. På en strekning fra inntaket og nedover er det 

sannsynlig at elva ikke lenger vil gi levelige forhold for fisk. Det planlagte 

inntaket vil også kunne hindre transport av gytegrus. 
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En utbygging vil også være negativ for rovfugl. Vi er kjent med 

at flere arter; også rødlistede, bruker både utbyggingsområdet og tilliggende 

områder til hekking og næringssøk. Vi mener spesielt støy i utbyggingsfasen vil 

kunne føre til reduserte bestandsnivåer etter en eventuell utbygging. 

 

Vårt syn er at er det svært viktig at alle de foreslåtte kraftverksinngrepene i 

vassdraget hovedløp og sideelver vurderes under ett og ikke enkeltvis. Fossåa 

var en av opprinnelig 12 sideelver til Lågen i den såkalte Lågenpakka. Flere av 

disse sideelvene går i bekkekløfter som sammen regnes som den mest verdifulle 

bekkekløftnaturen vi har i Norge, og som har stor internasjonal verdi. Det at 

disse søknadene skulle behandles under ett skapte forventninger om at en ville ta 

tilbørlig hensyn til den samlede belastningen som alle utbyggingene 

representerer for denne og andre naturtyper. Vi går ut fra at hensynet til bevaring 

av tilstrekkelig mye av den verdifulle bekkekløftnaturen, var en viktig del av 

grunnlaget for at blant annet Fossåa den gang ikke ble gitt konsesjon. Når den nå 

blir behandlet som en enkeltstående søknad, mener vi at det er en klar uthuling 

og svekkelse av hensynet til samlet belastning. 
 

En bit for bit-utbygging av vassdragene vil på flere måter være svært uheldig, og 

det vil etter vårt syn være stikk i strid med vanndirektivets mål om helhetlig 

vassdragsforvaltning. Hver for seg vil disse utbyggingene kunne gi store 

negative konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv. Sumvirkningene av alle 

de planlagte inngrepene vil trolig kunne bli svært omfattende. For øvrig er det 

etter vårt syn grunn til å spørre om naturmangfoldslovens krav til kunnskap om 

både sumvirkninger og samlet belastning generelt er tilstrekkelig godt nok 

ivaretatt ved vassdragsutbygginger, vi viser til nylige gitte kraftverkskonsesjoner 

i vassdragets sideelver. 

 

Den foreslåtte kraftverksutbyggingens konsesjonsbehandling må også vurdere 

verdien i det å ha en gjenværende intakt vassdragsnatur både i sideelvene og 

Gudbrandsdalslågens hovedløp med kvalitetene dette har for helhetlige 

landskaps-, friluftslivs-, folkehelse- og miljøhensyn i samsvar med 

naturmangfoldsloven.  
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Hovedvannstrengen i Lågen med Nedre Otta er det vassdrag som 

representerer de største vannrelaterte verneverdier av naturfaglig 

art i Oppland. Vassdraget inkludert sideelvene er stort og variert, noe som gir et 

sammenhengende vannsystem med stor variasjon i naturtyper og biotoper for 

planter og dyr. Vassdraget representerer en type hvor de fleste er sterkt forringet 

av inngrep. Denne vassdragstypen er heller ikke ivaretatt gjennom eksisterende 

verneplaner for vassdrag. 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland sin motstand mot disse 

utbyggingsplanene medfører at vi ber om at utbyggingsprosjektet skrinlegges. 

Vi mener at utbygging av slike kraftverk heller ikke vil være samfunnsmessig 

nødvendig av hensyn til behovet for ny kraft. Energisparing vil etter vårt syn i 

fremtiden være viktigere tiltak enn ny produksjon med negative konsekvenser 

for friluftsliv og natur.  

 

 

Uttalelsen støttes av Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, 

Naturvernforbundet i Oppland, Vestoppland Krets - Norges 

Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og Norsk 

Ornitologisk Forening avdeling Oppland. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 

 

 

 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune 
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