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Høring om rehabilitering av dam ved Kroken og rehabilitering av dam ved
Nord-Mesna - Lillehammer kommune
Forum for natur og friluftsliv(FNF) Oppland har følgende innspill om
rehabilitering av dam ved Kroken og rehabilitering av dam ved Nord-Mesna i
Lillehammer kommune:
Vi har gjort oss kjent med det aktuelle områdets store betydning for friluftsliv og
naturopplevelse i Lillehammer. Mesna-vassdragets øvrige deler har også
betydelig verdi. Utfra dette må konsekvenser av nye tiltak i dette området være
tilstrekkelig belyst. Det er også avgjørende at eventuelle tiltak ved Kroken og
Nord-Mesna må sees i sammenheng med reguleringen av Mesna-vassdraget.
Dam-ombygginger må ikke gjennomføres uten at konsekvensene av dette for
naturmangfold og friluftsliv i hele vassdraget er vurdert.
Utfra dette mener vi følgende:
- Det må fremmes krav om revisjon av reguleringen for Mesna-vassdraget for å
sikre bedre vilkår for naturmangfold og friluftsliv i hele vassdraget. Vassdraget
må utfra det betydelige potensialet for samfunnsmessige gevinster av
miljøforbedringer settes i prioriteringskategori 1 i forbindelse med en
reguleringsrevisjon. Konsesjonen kan revideres i 2022.
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- Planene om rehabilitering av dam ved Kroken og rehabilitering
av dam ved Nord-Mesna må settes på vent i forbindelse med en
reguleringsrevisjon av vassdraget.
- En konsekvensutredning for virkingene for naturmangfold og friluftsliv i
forbindelse med planene om rehabilitering av dam ved Kroken og rehabilitering
av dam ved Nord-Mesna må gjennomføres. Vi oppfatter at konsekvensene av
tiltakene med endringer og variasjoner i vannstand til å være mangelfullt utredet.
Konsekvensene av tiltakets øvrige virkninger for brukerne av berørt område må
også belyses bedre.
- I kommunalt planarbeid er det viktig at utbygginger også planlegges i samsvar
med naturmangfoldlovens formuleringer vedr. § 1. (lovens formål), § 4.
(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer), § 5. (forvaltningsmål for arter),
§ 6. (generell aktsomhetsplikt), § 8. (kunnskapsgrunnlaget), § 9. (føre-varprinsippet) 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.
- Alle vannforekomster i kommunen må ha som mål å være i minst god
økologisk tilstand i samsvar med målsetningene i vanndirektivarbeidet og ikke
utsettes for tiltak som vil redusere denne. Tiltak som kan gi negative
konsekvenser for økosystemet i Gudbrandsdalslågen med sideelver må spesielt
unngås.

- Medvirkning:
Vi mener at en bred medvirkning i prosessen er viktig og ber om at vi og våre
lokalorganisasjoner inviteres til å delta i arbeidsgrupper og lignende.
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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.

Med vennlig hilsen

Forum for natur og friluftsliv Oppland
Ole Morten Fossli - Koordinator

Kopi til av uttalelsen sendt til:
Fylkesmannen i Oppland
Oppland fylkeskommune
NVE
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