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Landsmøtet i Naturvernforbundet 6.–8. november 2015 har vedtatt følgende uttalelse:  

 

 

Vern Nedre Otta 
 

Selskapene AS Eidefoss og Opplandskraft DA søkte i 2012 om å få bygge ut Nedre Otta 

til et kraftverk med årlig produksjon på om lag 300 GWh. Etter vel to års saksbehandling 

ble søknaden tilrådd av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i juni 2014. Den 

ligger nå til endelig avgjørelse hos Olje- og energidepartementet. Naturvernforbundet er 

sterkt uenig i tilrådingen fra NVE og har bedt om at saken tas opp til behandling i 

Stortinget. Dette spørsmålet er ennå ikke avklart. 

 

Nedre Otta er en særdeles viktig del av et stort elvesystem som utgjøres av 

Gudbrandsdalslågen med sideelver. Nord for Harpefoss framstår det fremdeles som 

noenlunde intakt. Verdien av å bevare et slikt system på Østlandet illustreres blant annet 

ved at Fylkesmannen i Oppland tidligere har innstilt på fredning av dette elvesystemet, 

inklusive Rosten. Hele systemet, og Nedre Otta, har store verneverdier, viktige 

naturtyper, nasjonalt truede rødlistearter, viktige rasteplasser for våtmarkstrekkfugl, 

hekkeplasser for rovfugl, overvintringsplasser for fossekall, blant annet. Systemet er 

også viktig for ferskvannsbiologi og fisk, i form av stor tetthet av gyteplasser, gunstige 

strømningsforhold og gode oppvekstområder for rikholdige forekomster av fiskeartene 

ørret og harr. Også her vil en utbygging svekke systemet i betydelig grad. 

 

Nedre Otta har også stor opplevelsesverdi for nåværende og kommende generasjoner. 

Elva har et uutnyttet potensial som fiskeelv, og det er bygd opp en betydelig virksomhet 

omkring opplevelsestilbud som rafting og elvepadling. Uten Nedre Otta som 

introduksjonselv for vannaktivitetene vil også grunnlaget for elvesportaktivitetene i Sjoa 

falle bort, i betydelig grad. 

 

Landsmøtet i Naturvernforbundet tilrår sterkt at NVEs tilrådning ikke følges, og at Nedre 

Otta med sine kvaliteter bevares for framtidige generasjoner. 

 


