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NVE – Konsesjons- og tilsynsavdelingen 

Postboks 5091 Majorstua 

0301 OSLO                                           

 

 

Høringsuttalelse – Graffer kraftverk –  Lom. 

 

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

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: 

 

Vi opplever de konkrete planene for Graffer kraftverk til å være mindre 

konfliktfylt i forhold til natur- og friluftslivsverdier sammenlignet med andre 

tidligere kraftverksplaner i Gudbrandsdalsområdet. Forutsetningen for dette er at 

informasjonen i saksdokumentene når det gjelder utredninger av konsekvenser 

for naturmangfold og friluftsliv er tilstrekkelig kvalitetssikret. Vi vil vise til 

NVEs egen nylige rapport – «Etterundersøkelser av flora og naturtyper 
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i elver med planlagt småkraftutbygging» - som viser en 

betydelig underrapportering av naturverdier ved planlegging av 

småkraftverk. Vi ber NVE vurdere tilleggsutredninger for sikre et godt nok 

beslutningsgrunnlag i saken. 

Samtidig vil nye utbygginger i et område preget av vannkraftsinngrep med 

relativt få gjenværende urørte vassdragsstrekninger bidra til å redusere graden av 

intakt vassdragsnatur. En eventuell utbygging gir etter vår vurdering relativt 

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

skisserte lave vinterandel av kraftproduksjon underbygger dette. 

Om en utbygging skulle vedtas forutsetter vi avbøtende tiltak for å motvirke 

negative konsekvenser for naturmangfold, landskap og friluftsliv med bla. 

tilstrekkelig stor minstevannføring og krav til installering av omløpsventil for å 

sikre tilstrekkelig vannføring for bunndyr og fisk ved et eventuelt 

kraftverksutfall. I en anleggsperiode må det tas hensyn til dokumentasjon om 

hekkende fredet rovfugl, og anleggsaktivitet i sårbar periode (februar-juni) må 

unngås. 

Til informasjon er området i bruk til fritidsfiske i forskjellige sammenhenger: 

Bla. hadde NJFF-Oppland villmarksleir for barn og ungdom på Soleggen i 2006 

og 2007. Begge gangene ble det fisket en del i Vulu og flere av deltakerne kom 

hjem med gode fiskeopplevelser fra denne elva. 

 

 

 

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. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune 

Lom kommune 
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