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Forum for natur og friluftsliv Oppland er et samarbeidsforum for åtte 

frivillige organisasjoner innen natur og friluftsliv.  
 

Lillehammer, 21. august - 2015 

 

 

NVE – Konsesjons- og tilsynsavdelingen 

Postboks 5091 Majorstua 

0301 OSLO                                           

 

 

Høring - fem småkraftverk i Vang- og Nord-Aurdal kommuner 

 

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

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill til 

utbyggingsplanene for fem småkraftverk i Vang- og Nord-Aurdal kommuner: 

 

Vi mener NVE har gjort et riktig valg ved å behandle disse utbyggingsplanene i 

Valdres samlet opp mot vurderinger av sumvirkninger og samlet belastning utfra 

naturmangfoldloven. I denne sammenhengen mener vi det er vesentlig 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. 

 

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 
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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. 

 

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.  

 

Sundheimselvi kraftverk: 

Flott elv, særlig mektig foss ned mot Strandefjorden. Viktig landskapselement 

med stor synlighet og godt potensiale for verdifulle naturopplevelser. Også 

mange andre fine stryk. Utbygging vil redusere fossefallskvaliteter. 

Elva har bekkekløfter og bergvegg med naturmangfoldbetydning, med 7 

rødlistearter observert. Noe potensiale for friluftsliv, men til dels vanskelig 

tilgjengelig. Antall hekklokaliteter for fossekall på hele strekningen fra inntak 

alternativ 1 og ned til kraftstasjon beregnes til 3-4. Størst negativ konsekvens vil 

alternativ 1 gi, fordi dette forringer både reirlokaliteter og næringsområder. 

 

Ala kraftverk: 

Mektig juv med imponerende fossefall like etter inntaket. Går ellers i juv og er 

godt synlig. Elva har områder med naturmangfoldbetydning med bekkekløfter 

og fossesprutsoner. En rødlistet art; smånøkkel. Betydelig friluftslivs- og 

opplevelsespotensiale knyttet til utsikt mot fossen og juvet nedenfor Hugakollen. 

Bygging av Ala kraftverk vil ha virkninger for minst en hekkelokalitet for 

fossekall. 

 

Rysna kraftverk: 

Går i juv/kløft mellom dyrkede arealer og skog. Mulige negative konsekvenser 

for bekkekløftnatur ved redusert vassføring. Mindre potensiale for 

friluftsaktiviteter. Bygging av Rysna kraftverk vil ha virkninger for minst to 

hekkelokaliteter for fossekall. 

 

 

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 
 
 

  

Føssaberge kraftverk: 

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. 

 

Gipa kraftverk: 

Lav vassføring vil bli synlig landsskapsmessig, kløfteområde i elva blir brukt til 

friluftsliv med juving, redusert opplevelsesverdi etter redusert vassføring etter 

utbygging. Utbygging reduserer inngrepsfri natur – INON, bryter med nasjonale 

målsetninger om bevaring av slike områder. Bygging av Gipa kraftverk vil ha 

virkninger for en til to hekkelokaliteter for fossekall. 

  

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. 
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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   

Klima- og Miljødepartementet 

Olje- og Energidepartementet  

Vang kommune 

Nord-Aurdal kommune 
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