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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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Høringsuttalelse – melding Kåja kraftverk – Nord-Fron 

 

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

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: 
 

Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland støtter 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. 

 

Det arbeides nå med flere planer om kraftverk i Lågen med blant annet Kåja 

kraftverk i Nord-Fron. Etter vårt syn er det svært viktig at alle disse planlagte 

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

vassdragene vil på flere måter være svært uheldig, og det vil 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.  
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Utbyggingsplanene for Kåja kraftverk er en del av "bit for bit-

utbyggingen", der vi til slutt sitter igjen med et vassdrag nesten 

fritt for elvestryk og fosser. Lågen blir mer og mer et "terskelvassdrag" styrt av 

oss mennesker. 

 

Demningsplanene med plastrede elvekanter blir en "sterilisering" av elvenaturen 

med stort tap av det biologiske mangfold. Den kunstige kanalen på nedsiden blir 

det samme. Vi vil også ta opp at det for bare 9 år siden ble gjort hekkefunn av 

isfugl i en elvebrink på østsida sør for den planlagte dammen - det første og 

hittil eneste hekkefunn i Oppland fylke. I disse elvebrinkene (som nå er delvis 

ødelagte) har det også hekket flere par med sandsvale. Elvestrekningen er et 

meget viktig vinteroppholdssted for vannfugl (i hovedsak fossekall, sangsvane, 

stokkand, kvinand og laksand). NOF-Oppland har her ca. 30 års tellinger å vise 

til. 

 

Fiskebestanden i området kan i dag bruke hele elvestrekningen i Lågen fra 

Harpefoss og opp til Lesja, og Ottaelva opp til Eidefoss. Strekningen må derfor 

vurderes som et sammenhengende leveområde for fiskesamfunnet i elva. Typisk 

for strekningen er at rekruttering foregår på avgrensede områder, og at fisk 

foretar til dels lange vandringer mellom rekrutteringsområder og øvrige 

leveområder i vassdraget. 

 

Vannkraftutbyggingsplanene vil kunne gi store negative miljøkonsekvenser for 

landskap og biologisk mangfold med både vann- og landlevende arter inkludert 

flere rødlistearter, vassdragets verdi som ett av få delvis urørte lavlandsvassdrag 

indikerer også at eventuelle inngrep vil være i strid med målsetningene i ny 

naturmangfoldslov.  
 

En eventuell utbygging vil kunne komme konflikt med § 1. (lovens formål), § 4. 

(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer), § 5. (forvaltningsmål for arter), 

§ 6. (generell aktsomhetsplikt), § 8. (kunnskapsgrunnlaget), § 9. (føre-var-

prinsippet) og § 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning). § 11. 

(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) og § 12. 

(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er også relevante i denne 

sammenheng.  
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Vi mener at vassdraget snarest mulig må gis et varig vern. Vi 

støtter Fylkesmannen i Oppland sitt initiativ til dette. 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Oppland sin motstand mot denne og andre  

utbyggingsplaner i vassdraget medfører at vi ber om at alle omsøkte 

utbyggingsprosjekter skrinlegges uansett utbyggingsalternativ. 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. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Forum For Natur og Friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 

 

 

 

 

 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune 
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