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NVE – Konsesjons- og tilsynsavdelingen 

Postboks 5091 Majorstua 

0301 OSLO                                           

 

 

Melding med forslag til konsekvensutredning for Vinda kraftverk i 

Øystre Slidre kommune. 

 

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

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill til 

utbyggingsplanene for Vinda kraftverk i Øystre Slidre kommune: 

 

Vi går imot planene om utbygging av Vinda kraftverk og oppfatter planene som 

meget kontroversielle. Vi vil vise til elvas status som vurdert til vern ved siste 

Supplering av Verneplan for vassdrag og at den var innstilt til dette etter 

Styringsgruppens vurdering: «Verdien ligger i et variert landskap med 

vannsystemet som et viktig element. Feltet er svært mye brukt i 

friluftssammenheng og har store kulturminneinteresser. Styringsgruppen foreslår 

at vassdraget tas inn i verneplanen». NVE uttalte også i samme forbindelse:  

«… mener det har en rekke kvaliteter knyttet til et urørt og variert vannsystem 

med vesentlige verneverdier». 

 

På bakgrunn av det nye utbyggingspresset på elva, må dette igjen vurderes 

gjennom en ny supplering av verneplanen/omlegging av samlet plan. Dette må 

etter vårt syn sambehandles med forslag til ny utbygging.  
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En eventuell utbygging gir etter vår vurdering store inngrep i 

forhold til den begrensede produksjonen av ny kraft. Den 

samfunnsmessige nytten ved utbyggingen vil derfor være lav sammenlignet med 

tilsvarende verdier som elva i dag har av landskaps- og frilufts- og naturverdier.  

Utbyggingsområdet har spesielt naturverdier knyttet til elvekløfter, 

fossesprøytsoner og bergvegg med regional verdi(B-område). Vi ser ellers et 

stort behov for nærmere kartlegging av biologisk mangfold knyttet til 

naturverdiene. Oppland har utvilsomt også et særlig ansvar for å ta vare på 

elvekløfter. Vedrørende fugl bør det utredes konsekvenser av en utbygging for 

særlig fossekall. 

Vi er ellers bekymret over den skisserte lengden på utbygningsstrekningen og 

hva dette i tillegg vil kunne gi av landskapsmessige negative konsekvenser med 

redusert vassføring over langt strekning. Fossene Helvetesfossen og Storefoss 

vil kunne ha betydelig redusert landskapsmessig verdi etter en utbygging. 

Vi er også kjent med at utbyggingsstrekningen er av betydning for friluftsliv 

med spesielt elvepadling og ber om utredning av dette. Området har også høy 

opplevelsesverdi som et av få gjenværende dal- og naturområder lite preget av 

inngrep sammenlignet med øvrige deler av kommunen som i stor grad er preget 

av et langvarig høyt utbyggingspress. 

Det foreslåtte kraftverkets konsesjonsbehandling må vurdere verdien i det å ha 

en gjenværende intakt verdifull vassdragsnatur i dette området i nærhet til 

Langsua nasjonalpark og tilliggende verneområder med kvalitetene dette har for 

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

naturmangfoldsloven. For øvrig er det etter vårt syn grunn til å spørre om 

naturmangfoldslovens krav til kunnskap om både sumvirkninger og samlet 

belastning generelt blir tilstrekkelig godt nok ivaretatt ved 

vassdragsutbygginger.  
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Forum for natur og friluftsliv Oppland sin motstand mot 

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, Oppland 

Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i Oppland, 

Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges 

Speiderforbund og Norsk Ornitologisk Forening – 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   

Miljøverndepartementet 

Olje- og Energidepartementet  


