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Høringsuttalelse –Kjønnås minikraftverk – Ringebu 

 

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

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: 

 

Vi mener planene for Kjønnås minikraftverk er konfliktfylte i forhold til 

naturverdier i og ved utbyggingsområdet. Vi mener samfunnsnytten i størrelsen 

på kraftproduksjon er liten utfra de negative konsekvensene inngrepet kan gi og 

går imot utbyggingsplanene. 
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Utbyggingen vil kunne ha negative konsekvenser for 

naturmangfoldet i utbyggingsområdet. Ifølge utredning utført av 

firmaet Miljøfaglig utredning, er det innenfor utbyggingsområdet påvist hele 14 

rødlistearter. En av disse, Hjelmragg, er kritisk truet, og bestanden antas å kunne 

bli vesentlig redusert eller utryddet om utbyggingen realiseres. Det er også 

påvist 5 naturtypelokaliteter, hvorav 3 med verdi A. Disse antas å bli negativt 

påvirket av en utbygging som innebærer redusert vannføring i Myrsæterbekken. 

En del av influensområdet for utbyggingen ligger også innenfor Nordåa-Søråa 

naturreservat, som benevnes som en av de klassiske bekkekløftlokalitetene i 

Norge. Vi er negative til å svekke reservatets verdi ved at den omsøkte 

utbyggingen gjennomføres. Vi er også av hensyn til friluftsliv og 

naturopplevelse bekymret for landskapskonsekvenser av utbyggingen. 

Vi mener de negative konsekvensene også er tydeliggjort i utbyggers 

konsesjonssøknad: 

«Sør for eksisterende dam i søre Åbborsjøen er det registrert ei rikmyr med 

verdi viktig (B). En ytterligere reduksjon av vannføring og vannstand i 

Myrsæterbekken vil på sikt kunne medføre noe gjengroing av åpne myrarealer 

pga. dreneringseffekt på myrarealene inntil bekken. Dette kan få noen mindre 

konsekvenser for hekkende våtmarksfugl og for rikmyrsfloraen i området. De 

nederste ca. 100 meter av bekken ligger innenfor Nordåa-Søråa naturreservat. 

Undersøkelser av naturverdier i forbindelse med det planlagte mini kraftverket 

er utført av konsulentfirmaet Miljøfaglig Utredning AS på høsten 2014 og 

forsommer og sommer 2015, se vedlagte rapport av 6.10.2015. De vurderer at 

samlet konsekvensgrad for det planlagte kraftverket blir stor negativ. Som 

avbøtende tiltak foreslår de en vesentlig økning av minstevassføringen i 

sommerhalvåret, og som mulig kompenserende tiltak å utvide Nordåa-Søråa 

naturreservat.»  

«Utbyggingen vil bli i et område som allerede er menneskelig påvirket, og 

berører også i noen grad de to vernebelagte områdene Åbborsjøen myrområde 

og Nordåa-Søråa naturreservat ved at vann fraføres Myrsæterbekken for bruk til 

kraftproduksjon og jordvanning.» 
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Forutsetningen for å kunne ta beslutninger i utbyggingssaker er 

at informasjonen i saksdokumentene når det gjelder utredninger 

av konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv er tilstrekkelig kvalitetssikret. 

Vi er usikker på om dette er tilfellet i saksdokumentene for Kjønnås 

minikraftverk. Vi vil derfor vise til NVEs egen nylige rapport – 

«Etterundersøkelser av flora og naturtyper 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 ny utbygging i et område preget av vannkraftsinngrep med relativt 

få gjenværende urørte vassdragsstrekninger bidra til å redusere graden av intakt 

vassdragsnatur. Konsesjonsbehandlingen må vurdere verdien i det å ha en 

gjenværende intakt vassdragsnatur i Gudbrandsdalslågen med sideelver med 

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

miljøhensyn i samsvar med naturmangfoldsloven. 

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

den begrensede produksjonen av ny kraft. 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. 

 

 

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 

Ringebu kommune 
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