
 
 
Til Olje og energiminister Tord Lien 
 
Naturvernforbundets landsstyre vedtok 26.november 2016 følgende uttalelse: 
 

Ny kunnskap om naturverdiene i Vinda må stanse 
utbyggingsplanene i Valdresvassdraget 

 
Planene om å bygge ut Valdres-vassdraget Vinda er det klart mest naturødeleggende 
utbyggingsprosjektet i Oppland de neste årene. Vinda vil komme i tillegg til en lang rekke andre 
utbygginger i fylket som bidrar til den dramatiske utarmingen av gjenværende vassdragsnatur i 
Oppland.  
 
NVEs anbefaling om utbygging av Vinda rimer svært dårlig med forutsetningene om at det viktigste 
og mest verdifulle vi har igjen av slik natur skal skånes. Derfor er Naturvernforbundet forskrekket 
over NVEs vedtak som ikke tar hensyn til de store landskaps-, opplevelses- og naturverdiene som 
ødelegges ved en utbygging.  
 
Etter at NVE har levert sin innstilling til OED, har det så vist seg at de biologiske verdiene i Vinda er 
sterkt undervurdert i søkerens konsekvensutredninger. Nye undersøkelser gjort på privat initiativ,  
har påvist betraktelig flere trua arter langs vassdraget. Undersøkelsene viser også en høyere verdi av 
naturtypelokaliteter, sammenliknet med rapporten NVE har lagt til grunn. Dette føyer seg inn i en 
sørgelig lang rekke med NVE-vedtak som åpenbart er gjort på sviktende premisser. Det må også 
karakteriseres som svært kritikkverdig at det må private initiativ til for å få fram hvilke naturverdier 
som er i spill. Naturmangfoldloven krever jo uttrykkelig at slike forhold skal være ivaretatt under 
konsesjonsbehandlingen. 
  
Den naturlige konsekvensen av at naturverdiene langs vassdraget ikke er tilfredsstillende kartlagt, 
må være at Olje og energidepartementet stanser behandlingen av Vinda og ber NVE innhente 
uavhengige tilleggsutredninger om naturverdier for hele vassdraget. Først da vil departementet ha 
tilstrekkelig kunnskap om de reelle konsekvensene av en eventuell utbygging. Deretter kan en ny 
vurdering finne sted som legger de faktisk eksisterende naturverdiene i vassdraget til grunn. Basert 
på ny kunnskap om vassdraget er det høyst sannsynlig at NVE vil forkaste utbygningsplanene. 
  
Naturvernforbundets landsstyre krever derfor at OED stanser behandlingen av planene om 
utbygging av Vinda og pålegger  NVE å igangsette nye, uavhengige utredninger. 
 
 


