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Høring - endrede utbyggingsplaner for Føssaberge kraftverk i Vang 

kommune 

 

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

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill til de endrede 

utbyggingsplanene for Føssaberge kraftverk i Vang kommune: 

 

Planendringene med noe mer minstevannslipp er positivt, men er utfra vår 

opprinnelige vurdering av utbyggingsplanene for kraftverket av mindre 

betydning og vi meddeler at vi opprettholder vårt standpunkt om at 

kraftverksplanene må avslås. 
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Vårt utgangspunkt i denne saken og i de øvrige 

utbyggingsplanene i ”Valdrespakka”, er at det er avgjørende å ta hensyn til 

verdien i det å ha en gjenværende intakt vassdragsnatur i Valdres med 

kvalitetene dette har for helhetlige landskaps-, friluftslivs-, folkehelse- og 

miljøhensyn. Nye utbygginger i et område betydelig preget av vannkraftsinngrep 

med relativt få gjenværende urørte vassdragsstrekninger vil bidra til å redusere 

graden av intakt vassdragsnatur i Valdres. Sumvirkningene av alle de planlagte 

inngrepene vil trolig kunne bli betydelige. 

 

Etter vårt syn er de negative konsekvensene for naturmangfold, friluftsliv og 

landskap fortsatt uakseptable til tross for endringene som foreslås i 

utbyggingsplanene for Føssaberge kraftverk. 

 

Vi viser ellers til våre innspill om Føssaberge kraftverk i første høring til 

utbyggingsplanene i ”Valdrespakka”: 

Roligflytende, halvstor elv. Fiskeforekomster dårlig kartlagt. Ellers registrert 6 

rødlistede fuglearter knyttet til utbyggingsområdet. Utbyggingsområdet syntes å 

være av betydning for flere fuglearter. Populær fiskeelv som er tilrettelagt med 

turstier. Visuell negativ konsekvens av utbygging. Lav vannføring etter 

utbygging vil kunne gi negative konsekvenser for naturmangfold og 

fiskemuligheter. 

 

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. Vi vil også stille 

spørsmål om kartleggingene i konsesjonssøknadene er tilstrekkelige når det 

gjelder avklaring av konsekvensene for natur- og friluftslivsverdier. 

 

En eventuell utbygging gir etter vår vurdering også store inngrep i forhold til 

den begrensede produksjonen av ny kraft. Kraftverkenes skisserte generelt lave 

vinterandel av kraftproduksjon underbygger dette. Den samfunnsmessige nytten 

ved utbyggingene vil derfor være lav sammenlignet med tilsvarende verdier som 

elvene i dag har av landskaps- og frilufts- og naturverdier. 
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Vassdragene det vurderes utbygging av ligger i vannområde 

Valdres. En av de største negative påvirkningsfaktorene som gir 

utfordringer mot målet om minst god økologisk tilstand utfra vanndirektivet i 

vannområde Valdres er eksisterende vannkraftsinngrep.  

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland mener at utbygging av slike kraftverk 

ikke vil være samfunnsmessig nødvendig av hensyn til behovet for ny kraft. 

Energifrigjøring er etter vårt syn et viktigere tiltak enn ny produksjon med 

negative konsekvenser for landskap, friluftsliv og natur.  

 

På bakgrunn overnevnte momenter vil vi råde NVE til å stanse 

utbyggingsplanene for de skisserte kraftverkene. 

 

Vi vil vise til uttalelser gitt i saken av organisasjonene i forumet vårt. 

 

 

Uttalelsen støttes av Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Oppland 

Orienteringskrets, 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 
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Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune   

Klima- og Miljødepartementet 

Olje- og Energidepartementet  

Vang kommune 
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