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KONSESJONSSØKNAD OM BYGGING AV OVERFØRINGSTUNNEL FRA
BREIDALSVATN I ØVRE OTTA – HØRINGSUTTALELSE
Vi viser til Deres brev av 2.4.2004 angående høring av konsesjonssøknad om bygging av
overføringstunnel mellom Breidalsvatn og Raudalsvatn i Øvre Ottavassdraget, Sjåk kommune i
Oppland.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget
for å drive friluftsliv.
Konsesjonssøknaden
Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) søker om konsesjon om bygging av
overføringstunnel (14,3 km) mellom Breidalsvatn og Raudalsvatn i Øvre Ottavassdraget.
Overføringen vil gi ca 125 GWh/år.
Behov for vern
Den generelle samfunnsutvikling fører til et stadig sterkere press på naturen. Mulighetene for å
drive friluftsliv svekkes kontinuerlig ved at attraktive naturområder reduseres i størrelse og kvalitet,
og gjenværende områder gjøres vanskeligere tilgjengelig. Blant annet har inngrepsfrie naturområder
i Norge blitt redusert dramatisk i løpet av de siste 100 årene som følge av ulike typer utbygginger
og inngrep. Dessverre fortsetter denne utviklingen, og FRIFO mener derfor det nå er svært viktig at
vi tar vare på de naturverdiene som fortsatt finnes, både i og utenfor inngrepsfrie områder, blant
annet for å ivareta friluftslivet som er en del av norsk kulturarv og som en del av det
helseforebyggende arbeidet i Norge.
Inngrep i forbindelse med vassdragsuttbygging, kraftlinjer og andre tiltak i vassdrag er ansvarlig for
over halvparten av bortfallet av villmarkspregede områder (områder > km fra inngrep) i perioden
1988-98. I tillegg står de samme inngrepene for en betydelig andel av bortfallet av inngrepsfrie
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områder generelt i samme periode. Det kan derfor ikke være noen tvil om behovet for vern mot
slike inngrep hvis vi ønsker å ta vare på nasjonale natur- og friluftslivsinteresser.
Utbyggingen av Øvre Otta
FRIFO var av hensyn til de store nasjonale natur- og friluftslivsinteressene mot hele utbyggingen av
Øvre Ottavassdraget.
Stortinget valgte likevel i 1999 å inngå et kompromiss mellom verneinteresser og
utbyggingsinteresser. Dette kompromisset førte til at de øvre delene av vassdraget fortsatt skulle
renne fritt. Stortinget vedtok 7. juni 1999 følgende: ”Den del av søknaden om kraftutbygging i Øvre
Otta som omfatter overføringene samt overføringstunnelen fra Breidalsmagasinet til Glitra avslås.”
FRIFO mener at den omsøkte overføringen av vannet fra Breidalsvatn er i strid med Stortingets
vedtak. Vi mener derfor at bygging av denne overføringstunnelen ikke kan være aktuell, og at det
ikke kan gis konsesjon til GLB.
FRIFO mener det er utidig av GLB å prøve seg på en ny omkamp i denne saken, og at søknaden i
utgangspunktet burde vært stoppet av NVE og ikke blitt behandlet.

FRIFO vil avsluttningsvis understreke at framtidig dekning av kraftbehovet kan og må skje uten nye
naturinngrep.
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