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Høringsuttalelse – Nedre Otta kraftverk
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) viser til høring datert 16.3.2012: Høyring av søknad med
konsekvensutgreiing for Nedre Otta kraftverk i Sel og Otta kommune, Oppland fylke.
FRIFO representerer femten store friluftslivsorganisasjoner i Norge med til sammen nesten 700.000
medlemskap. FRIFO fremmer allemannsretten og allmennhetens tilgang til natur og bruk av
naturen. Vi arbeider for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk
friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer, fremmer friluftsliv for alle.
FRIFO er ikke motstander av energiproduksjon eller modernisering av produksjonsanlegg. Men vi
er av den oppfatning at konsekvenser for naturverdier ofte ikke blir tilstrekkelig trukket inn i
vurderingene av nye og eksisterende anlegg. Natur og konsekvenser for friluftsliv har også en
egenverdi som må vektleges sterkere ved beslutninger om utbygging. Vi mener at frigjøring av
energi gjennom energisparing og effektivisering må utnyttes, før nye anlegg som medfører varige
naturinngrep, iverksettes. Her viser nye undersøkelser/beregninger at det er et meget stort potensial
for energisparing bare med dagens teknologi.
Nord-Gudbrandsdalen sin største opplevelsesattraksjon er elver og fjell. Både Ottaelva og
Gudbrandsdalslågen hører til Europas beste vannsport- og fiskeelver når det gjelder harr og ørret,
og er sammen med nasjonalparkene, det beste regionen har å vise fram. Urørt natur blir mer og mer
et ”knapphetsgode” i vårt samfunn og er viktig for folkehelsen, turisme og friluftslivet.
I lys av dette vil vi komme med noen betraktninger på tiltaket:
Det er vårt syn at summen av eksisterende og planlagte konsesjonsbehandlinger i dette området
medfører betydelige konflikter for friluftsliv natur og miljø. Den foreslåtte kraftverksutbyggingens
konsesjonsbehandling må også vurdere verdien i det å ha en gjenværende, intakt vassdragsnatur,
både i Nedre Otta og Gudbrandsdalslågen med øvrige sideelver. Med kvalitetene dette har for
helhetlige landskaps-, friluftslivs-, folkehelse- og miljøhensyn i samsvar med naturmangfoldloven.
Vi er også kjent med at den berørte elvestrekningen har en viktig funksjon for overvintrende
vannfugl, spesielt for fossekall. Dette utgjør en meget stor andel av artens vinterbestand i Ottaelva
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og opp mot ca. 10 % av den totale vinterbestanden av fossekall i fylket. Den planlagte
kraftutbyggingen vil således i betydelig grad kunne få negative konsekvenser for vår nasjonalfugl.
Vi gir i tillegg 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 syn er at det er 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. For øvrig er det grunn til å spørre om
naturmangfoldslovens krav til kunnskap om sumvirkninger generelt er tilstrekkelig godt ivaretatt
ved vassdragsutbygginger.
Generelt er viktig at det blir gjort en god og helhetlig vurdering i henhold til naturmangfoldloven §
10 (Økosystemtilnærming og samlet belastning) og vanndirektivet mål om helhetlig
vannforvaltning. Noe vi ser kan gjøres ved å lage en samlet plan med en helhetlig vurdering for
Gudbrandsdalslågen med sideelver.
På grunnlag av overnevnte punkter ber vi derfor om at planene, slik de fremstår i dag, henlegges, og
at en helhetlig regional vurdering gjennomføres, før nye inngrep igangsettes.
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