
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

FNF Oppland 
Forum for Natur og Friluftsliv Oppland,  

Pb. 368, 2602 LILLEHAMMER 
Tlf. 97483205   

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

 

 
forum for 

natur og friluftsliv 
 

Oppland 
 
 

Forum for Natur og Friluftsliv Oppland er et samarbeidsforum for sju frivillige 
organisasjoner innen natur og friluftsliv. Organisasjonene er Norges Jeger- og 
Fiskerforbund – Oppland, Oppland Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i 
Oppland, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og 
Norsk Ornitologisk Forening – Oppland.  
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NVE – Konsesjons- og tilsynsavdelingen 

Postboks 5091 Majorstua 

0301 OSLO                                           

 

 

Nedre Otta kraftverk – høring. 

 

Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland har gjort seg kjent med utsendte 

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: 

 

Vi går imot planene om utbygging av Nedre Otta i Sel og Vågå. Skulle elva bli 

utbygd frykter vi store negative miljøkonsekvenser med enorme masseuttak og 

redusert vassføring. Dette vil kunne gi store landskapssår og ha konsekvenser 

for naturmangfoldet i og ved elva. En eventuell utbygging vil i tillegg gi 

uakseptable vilkår for friluftsliv og naturopplevelser. Det er vårt syn at 

vasskraftutbygging i dette området medfører betydelige konflikter.  

 

Den foreslåtte kraftverksutbyggingens konsesjonsbehandling må også vurdere 

verdien i det å ha en gjenværende intakt vassdragsnatur både i Nedre Otta og 

Gudbrandsdalslågen med øvrige sideelver med kvalitetene dette har for 

helhetlige landskaps-, friluftslivs-, folkehelse- og miljøhensyn i samsvar med 

naturmangfoldsloven.  
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Elvelandskapet i Nedre Otta er svært spesielt og opplevelsesrikt. 

Det er ei opplevelsesrik elv med bratte elvesider og stor 

synlighet. Utbyggingsstrekningen representerer en overgang mellom det rolige 

landskapet på Lalm og elveslettene og våtmarksområdene sør for Otta. Å 

oppleve elva slik er noe som er mangelvare elles i Europa, og vil dermed ha 

betydning i en frilufts- og landskapssammenheng.  

 

Nord-Gudbrandsdalen sin største opplevelsesattraksjon er elver og fjell. Både 

Ottaelva og Gudbrandsdalslågen hører til Europas beste vannsport- og fiskeelver 

når det gjelder harr og ørret, og er sammen med nasjonalparkene, det beste 

regionen har å vise fram. Urørt natur blir mer og mer et ”knapphetsgode” i vårt 

samfunn. 

 

Vi er kjent med at den berørte elvestrekningen har en viktig funksjon for 

overvintrende vannfugl, spesielt for fossekall. NOF, avd. Oppland har drevet 

systematisk med vannfugltelling av tilnærmet alle åpne elvestrekninger og større 

innsjøer i fylket de siste 35 årene. I den nedre delen av Ottaelva er det i enkelte 

år påvist opp mot ca. 50 fossekall midtvinters. Dette utgjør en meget stor andel 

av artens vinterbestand i Ottaelva, og opp mot ca. 10 % av den totale 

vinterbestanden av fossekall i fylket. Den planlagte kraftutbyggingen vil således 

i betydelig grad kunne få negative konsekvenser for vår nasjonalfugl. 

 

Vi gir også vår støtte til Fylkesmannen i Oppland sitt forslag om helhetlig 

vurdering av Gudbrandsdalslågen med sideelver, og at de gjenværende urørte 

delene vernes ved en ny supplering av verneplanen/omlegging av samlet plan. 

Vårt syn er at er det svært viktig at alle de foreslåtte kraftverksinngrepene i 

vassdraget vurderes under ett og ikke enkeltvis. En bit for bit-utbygging av 

vassdragene vil på flere måter være svært uheldig, og det vil etter vårt syn være 

stikk i strid med vanndirektivets mål om helhetlig vassdragsforvaltning. Hver 

for seg vil disse utbyggingene kunne gi store negative konsekvenser for 

naturmangfold og friluftsliv. Sumvirkningene av alle de planlagte inngrepene vil 

trolig kunne bli svært omfattende. For øvrig er det etter vårt syn grunn til å 

spørre om naturmangfoldslovens krav til kunnskap om sumvirkninger generelt 

er tilstrekkelig godt ivaretatt ved vassdragsutbygginger. 
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Hovedvannstrengen i Lågen med Nedre Otta er det vassdrag som 

representerer de største vannrelaterte verneverdier av naturfaglig 

art i Oppland. Vassdraget er stort og variert, noe som gir et sammenhengende 

vannsystem med stor variasjon i naturtyper og biotoper for planter og dyr. 

Vassdraget representerer en type hvor de fleste er sterkt forringet av inngrep. 

Denne vassdragstypen er heller ikke ivaretatt gjennom eksisterende verneplaner 

for vassdrag. En utredning av vern må etter vårt syn sambehandles med forslag 

til nye utbygginger. 

 

Lågen mellom Harpefoss og Lesjaskogsvatnet utgjør sammen med nedre del av 

Otta et sammenhengende leveområde for gode harr- og ørretbestander med 

intakte vandringer. 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Oppland sin motstand mot utbyggingsplanene 

medfører at vi ber om at utbyggingsprosjektet skrinlegges. Vi mener at 

utbygging av et slikt kraftverk heller ikke vil være nødvendig av hensyn til 

behovet for ny kraft. Energisparing vil etter vårt syn i fremtiden være viktigere 

tiltak enn ny produksjon med negative konsekvenser for friluftsliv og natur. 

 

Tiden for store kraftutbygginger må nå være over. De gjenværende urørte delene 

av Ottaelva og Gudbrandsdalslågen må gis et varig vern.  

 

 

 

 

 

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   

Miljøverndepartementet 

Olje- og Energidepartementet  


