Hensynet til biologisk mangfold, livet i og rundt elvene i Norge har alt for lenge
måttet vike for stadige ønsker om ny kraftutbygging.
I dag er to tredeler av våre største norske vassdrag regulert, sju av de ti høyeste
fossene er lagt i rør, 21 av de 25 største innsjøene er regulerte og 130 av de 200
største vassdragene utbygd.
Det arbeides nå med flere planer om kraftverk i Lågen med Ottaelva med blant
annet Kåja kraftverk. Samtidig er hovedvannstrengen i Lågen med Otta det
vassdrag som representerer de største vannrelaterte verneverdier av naturfaglig
art i Oppland ifgl. Fylkesmannen i Oppland.
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.
Vassdraget er stort og variert, noe som gir et sammenhengende vannsystem med
stor variasjon i naturtyper og biotoper for planter og dyr. Lågen mellom
Harpefoss og Rosten utgjør sammen med nedre del av Otta et sammenhengende
leveområde for gode harr- og ørretbestander med intakte vandringer.
Konsekvensutredningens negative konsekvenser for fisk midt i leveområdet er
meget bekymringsfylt.
Vassdraget representerer en type vassdrag 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.
Vi støtter derfor Fylkesmannen i Oppland sitt forslag om helhetlig vurdering av
Gudbrandsdalslågen, og at de gjenværende urørte delene vernes ved en ny
supplering av verneplanen/omlegging av samlet plan.
De foreslåtte kraftverkenes konsesjonsbehandlinger må vurdere verdien i det å
ha en gjenværende intakt vassdragsnatur i Gudbrandsdalslågen med sideelver
med kvalitetene dette har for helhetlige landskaps-, friluftslivs-, folkehelse- og
miljøhensyn i samsvar med naturmangfoldsloven.

