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Planendring for Einbugga kraftverk i Dovre kommune – høringsuttalelse  

                                     

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

høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: 

 

Planendringene er utfra vår opprinnelige vurdering av utbyggingsplanene for 

Einbugga kraftverk av mindre betydning og vi meddeler at vi opprettholder vårt 

standpunkt om at kraftverksplanene må avslås. 

 

Når det gjelder informasjonen om utbyggingsplanenes mulige konsekvenser for 

villreininteressene, mener vi at naturmangfoldslovens paragrafer; § 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) må gis stor betydning.  

 

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 



 

 

__________________________________________________________________________________________ 

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 
 
 

  

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 Einbugga kraftverk kan i denne sammenhengen gi varige endringer 

for villreinen- og fjelløkosystemet og må ikke gjennomføres. 

 

Vi viser også til vår opprinnelige fellesuttalelse for søknadene for bygging av 

Einbugga kraftverk og Ryddøla kraftverk i Dovre kommune:  
 

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 

Einbugga kraftverk og Ryddøla kraftverk i Dovre kommune. Sideelver i 

vassdraget som Einbugga og Ryddøla er elementer med stor betydning i Lågens 

økosystem og de nå omsøkte kraftverksplanene må etter vårt syn på lik måte 

som andre foreslåtte utbygginger i samme vassdrag, 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.  
 

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. 
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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.  

    

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 disse 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. 

 

Vi mener det også et er naivt å tro at vi kan være Europas grønne batteri – norsk 

kraftproduksjon har mulighet til å bidra langt mindre enn det kraftbransjen og 

myndighetene skaper inntrykk av. Relevant dokumentasjon viser at selv om vi 

eksporterte hele vår produksjon av elektrisk kraft vil dette bare dekke rundt en 

halv prosent av Europas behov for energi. 
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Med vennlig hilsen 
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Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune 


