
Pressemelding: 

Vern Gudbrandsdalslågen med sideelver! 

Den 5. april var Ole Morten Fossli fra Forum for natur og friluftsliv Oppland, Lisbeth 

Giverhaug fra Vern Nedre Otta og Jarle Rønningen fra Laugens Venner i møte med 

statssekretær Ellen Øseth i Miljødepartementet i Oslo for å legge fram våre syn på 

kraftutbyggingsplanene i Gudbrandsdalslågen med sideelver. 

I tillegg deltok representanter for Den Norske Turistforening, Friluftslivets fellesorganisasjon, 

Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund.  

Våre organisasjoners felles budskap på møtet var 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 

budskap var også 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. 

Hovedvannstrengen i Lågen med 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 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. 

Lågen mellom Harpefoss og Lesjaskogsvatnet utgjør sammen med nedre del av Otta et 

sammenhengende leveområde for gode harr- og ørretbestander med intakte vandringer. Det er 

vårt syn at vasskraftutbygging i dette området medfører betydelige konflikter i forhold til 

naturmiljøet. 

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. 


