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Forum for Natur og Friluftsliv Oppland er et samarbeidsforum for sju frivillige 
organisasjoner innen natur og friluftsliv. Organisasjonene er 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.  
 

 

 

Lillehammer 2. juli, 2010 

 

 

 

NVE – Konsesjons- og tilsynsavdelingen 

Postboks 5091 Majorstua 

0301 OSLO                                           

 

 

Høringsuttalelse – Valåi kraftverk i Lesja kommune 

 

Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland har gjort seg kjent med utsendte 

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: 
 

Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland støtter Fylkesmannen i Oppland sitt 

forslag om helhetlig vurdering av Gudbrandsdalslågen med sideelver, og at de 

gjenværende urørte delene vernes ved en ny supplering av 

verneplanen/omlegging av samlet plan. 

 

Det arbeides nå med flere planer om kraftverk i Lågen og sidevassdragene med 

blant annet Valåi kraftverk i Lesja kommune. Etter vårt syn er det svært viktig at 

alle disse planlagte inngrepene vurderes under ett og ikke enkeltvis. En bit for 

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

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.  
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Kraftverksplanene i Valåi ligger i randsonen til Reinheimen 

Nasjonalpark og vil kunne komme i konflikt mot nasjonale 

målsetninger vedrørende tekniske inngrep i disse. Det planlagte tiltaket vil i 

følge konsesjonssøknaden i tillegg påvirke et urørt naturområde som medfører at 

INON-sone 2, 1 og ”villmarkspreget” , dvs. områder mellom 1-3, 3-5, og >5 km 

fra inngrep vil bli redusert. Redusert vannføring etter en utbygging vil kunne 

forringe verdien av elva og spesielt Valåifossen som landskapselement.  I følge 

konsesjonssøknaden vil en utbygging også kunne gi negative konsekvenser for 

flere arter inkludert rødlistearter. Denne informasjonen med en betydelig 

reduksjon av natur- og friluftlivsverdier tilsier at utbyggingsplanene bør 

skrinlegges. 

 

Eventuelle inngrep vil være i strid med målsetningene i naturmangfoldsloven og 

vil kunne komme konflikt med § 1. (lovens formål), § 4. (forvaltningsmål for 

naturtyper og økosystemer), § 5. (forvaltningsmål for arter), § 6. (generell 

aktsomhetsplikt), § 8. (kunnskapsgrunnlaget), § 9. (føre-var-prinsippet) og § 10. 

(økosystemtilnærming og samlet belastning). § 11. (kostnadene ved 

miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og § 12. (miljøforsvarlige teknikker 

og driftsmetoder) er også relevante i denne sammenheng.  

 

Forum for Natur og Friluftsliv Oppland sin motstand mot denne og andre  

utbyggingsplaner i vassdraget medfører at vi ber om at alle omsøkte 

utbyggingsprosjekter skrinlegges uansett utbyggingsalternativ. Vi mener at 

utbyggingene heller ikke vil være samfunnsmessig nødvendig av hensyn til 

behovet for ny kraft. Energisparing for frigjøring av energi og effektivisering av 

eksisterende kraftverk for økt energiproduksjon vil etter vårt syn i fremtiden 

være viktigere tiltak enn ny produksjon med negative konsekvenser for 

friluftsliv og natur. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Forum For Natur og Friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 
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Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune 
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