La elva leve litt mer sitt eget liv
Lokale engasjerte kunnskapsressurser er viktig å involvere i videre i prosjektet:
Gausdal JFF, Gudbrandsdal Sportsfiskeforening, Lillehammer
Sportsfiskerforening og Norsk Ornitologisk forening Oppland.
Deres innspill:
Gausa er preget av flomsikringstiltak som nok var noe forhastet uten særlig
konsekvensutredning. Dette begynner å gå seg til, men bærer fortsatt preg av
dette enkelte steder.
Mange tiltak kunne vært gjennomført i hovedvassdraget for å bøte på
ulempene som flomsikringen har ført til. Mer variasjon og gjenåpning av
stengte løp på innsiden av øyer og holmer er gode tiltak som kunne vært
gjennomført. Store steiner som er med å skape variasjon er også noe som
fungerer bra, da elva går relativt stor på flommer, vil slike tiltak gjøre at elva går
seg mer til over tid.
Det er jo en klassisk konflikt med flomvern vs interessen og vern for fisk, som i
Gausa sitt tilfelle har gått i favør flomvern av dyrkamark. Elva er bærer jo også
preg av tømmerfløtingsaktivitet fra tidligere år, hvor elva ble rettet ut for å
hindre at tømmer hektet seg fast i svinger, det kunne vært interessant om man
kan skape mer variasjon i elveløpet med å etablere mere sving i områder hvor
dyrkamark ikke er så utsatt.
Vi ønsker bedre oss et bedre kunnskapsgrunnlag av gytebestand for ørret og
andre arter.
For å tilrettelegge for en naturlig vannhusholdning er mange drenerte myrer i
nedbørsfeltet en utfordring. Det er ellers viktig å bevare kulturmiljø,
strandsoner og vegetasjonssoner med intakt kantvegetasjon. Å ha en restriktiv
holdning for etablering av nye turstier og sykkeltraseer er betydningsfullt for å
ivareta et viktig fiskeområde. Spesielt belysning påvirker mange arter negativt
ved bortfall av mørke.

Flommarkskog som truet naturtype er viktig å bevare. Å sikre og bedre naturlig
vannhusholdning her er viktig. Arter som klåved, doggpil, sumpaniskjuke og
nøkkelarten mandelpil er avhengig av god ivaretakelse av flommarksoner. Mer
drenering, nye arealinngrep og flomforbygging må ikke forringe slike områder.
Dette er vår mangroveskog og den har stor betydning for mange fuglearter og
insekter.
Aktuelle tiltak kan være å øke vanntilstrømming i sideløp og evjer som
biotoptiltak.
Godt ivaretatte kantsoner tar opp flomvannet og kan ha en stor flomdempende
effekt.
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Kantskogarealer langs Gausa. Viktige hekkebiotoper for fugl med stort
biologisk mangfold.

Detaljkart. Gausa nedre del mot Jorekstad.

Detaljkart. Gausa nedre del mot Jorekstad.

Detaljkart. Gausa mellom Buvollen bru og Flifletlia.

Detaljkart. Gausa mellom Buvollen bru og Flifletlia.

Detaljkart. Gausa nord for Buvollen bru.
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Gausa. Kart over noen rødlistearter. Hentet fra Artskart

Funn av sumpaniskjuke langs Gausa. Sterkt truet (EN). Utpekt som «ansvarsart»
for Lillehammer kommune av tidl. miljøvernminister Erik Solheim.

Funn av doggpil langs Gausa. Sårbar (VU).

Funn av mandelpil langs Gausa. Nær truet (NT).

Funn av klåved langs Gausa. Nær truet (NT).
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