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Høringsuttalelse –Rådååe kraftverk –  Dovre. 

 

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

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: 

 

Vi mener planene for Rådååe kraftverk er konfliktfylte i forhold til natur- og 

friluftslivsverdier i og ved utbyggingsområdet. Vi mener samfunnsnytten i 

størrelsen på kraftproduksjon er liten utfra de negative konsekvensene inngrepet 

kan gi og går imot utbyggingsplanene. 

mailto:oppland@fnf-nett.no
http://www.fnf-nett.no/oppland


 

 

__________________________________________________________________________________________ 

FNF Oppland 
Forum for natur og friluftsliv Oppland,  

Pb. 368, 2602 LILLEHAMMER 
Tlf. 40049819 

e-post: oppland@fnf-nett.no 
www.fnf-nett.no/oppland 

 

 
forum for 

natur og friluftsliv 
 

Oppland 
 
 

Den skisserte inntaksplasseringen er i konflikt med Regional 

plan for Rondane-Sølnskletten, hvor det aktuelle området er 

definert som i nasjonalt villreinområde. I søknadsdokumentene er det ikke er 

ikke gjort vurderinger på hvilke konsekvenser tiltaket har på villrein. Dette er en 

stor mangel ved søknaden og betyr at saken ikke er tilstrekkelig opplyst når den 

har vært lagt ut til høring. 

Vår region har et betydelig europeisk ansvar for ivaretakelse av leveområder for 

villrein. Det må være en målsetning å ikke redusere de marginale leveområdene 

for en arealkrevende art som villreinen ytterligere. Konsekvenser av framtidige 

klimaendringer vil kunne medføre at villreinflokkene vil trenge større 

leveområder enn i dag og at randsonene rundt dagens villreinområder vil bli 

viktigere. Vi mener at rapporten – “Forventede klimaendringer og ei framtid for 

villreinen” av Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

dokumenterer dette. Nye inngrep som planene for Rådååe kraftverk kan i denne 

sammenhengen gi varige endringer for villreinen- og fjelløkosystemet og må 

ikke gjennomføres. 

Den skisserte inntaksplasseringen er også i konflikt med nasjonale målsetninger 

om å unngå reduksjon av inngrepsfrie naturområder (INON-områder).  

De skisserte planene med lav restvannføring i Rådååe, kommer i tillegg i 

konflikt med betydelige landskaps- og opplevelsesverdier i umiddelbar nærhet 

av gamle kongeveg og pilegrimsleden som passer gjennom området. Inntaket ser 

også ut til å planlegges tett inntil vernegrensen for Dovre nasjonalpark. Vi 

mener dette kan bidra til å redusere verneverdiene. Randområder til 

verneområder er viktig å bevare som bufferområder for ivaretakelse av verne- 

og landskapsverdier. 

Vi mener at saksdokumentene generelt har utilstrekkelige utredninger av natur- 

og friluftlivsverdier.  Temaet rødlistearter er nevnt, men er knyttet til 

kulturlandskap, status for naturmangfold i elva ser ut til å være lite belyst. 

Informasjon om konsekvenser for vassdragstilknyttet naturmangfold som 

bunndyr, fisk, fuglearter, fuktkrevende flora og naturtyper er begrenset utredet. 

Det samme gjelder hensynet til friluftsliv og spesielt fritidsfiske, både 

eksisterende og potensielt.  
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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 mener at dette ikke er tilfellet i saksdokumentene for Rådååe kraftverk.  

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. Kraftverkets skisserte lave vinterandel 

av kraftproduksjon underbygger dette. 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 

Dovre kommune 
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