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VARIG VERN MOT KRAFTUTBYGGING

• Ikke uberørt av kraftutbygging:
₋ Ongsjøen og Svatsum elverk
₋ Bennsjøen
₋ Hornsjøen, Ropptjern og Roppa kraftverk
₋ Holsfossen kraftverk

• Andre tiltak skal også ivareta verneverdiene

➢Viktige verdier
▪ Friluftsliv og generelt naturmangfold
▪ Storaure (Gausa-auren)
▪ Jordbruk og skogbruk er bærebjelken for bosetting og næringsvirksomhet i Gausdal



SKADEFLOMMER I NYERE TID
1995 – 2011 - 2013

• Pinseflommen 2011 – skader for godt over 50 millioner kroner



HELHETLIG OVERVANNSHÅNDTERING FOLLEBU

• Ide: Fordrøyning øverst i nedbørfeltet 
(Follebukjølen) reduserer behov for sikring 
nedover langs elva

• Analyse/forslag: 
• Skoggrøfter fra 60-tallet fungerer ikke 

=> liten effektivt av gjentetting
• Flommagasin med 60 000 m3
• Samme kostnad som tradisjonell sikring
• Grunneiere motsatte seg magasin på Follebukjølen

➢Tradisjonell sikring (under arbeid)



Mulighetsstudie Dørja, Olstadgrenda

• Store skader i 2011 og 2013 – ødelagt industriområde

• Beregna massetranport på 80 000 m3 til Jøra



Muligheter i Dørdalen?

Bunnlastsperre i 
Veikleåa, Kvam



REGULERINGSPLAN FOR 
KONTROLLERT MASSEUTTAK

• Anbefaling fra Fylkesdelplan for 
Lågenvassdraget med sideelver

• Fastsette øvre nivå når 
masseuttak kan starte

• Fastsette bunnivået for uttak

• Kontrollert uttak på ett sted i 
stedet for mange spredte uttak 
etter en stor flom

• Bestemmelser i planen gjør at en 
slipper kronglete saksbehandling for 
hvert uttak

• Igangsatt slik regulering to plasser: 
Sørmo i Aulstadgrenda og Myrebrua i 
Østre



AUGGA – sideelv til Jøra

• Flat U-dal med meandrerende elv

• Elva ligger høgt i forhold til jordbruksareal, samt tette jordmasser gjør 
at store jordbruksareal i Auggedalen er forsumpa («rismark»)

• NVE-forsøk med forenkla sikring i 2004-05:
• Tømmerstokker i forband i yttersving for å redusere erosjon

Bør evalueres nå etter vel 15 år



KARTLEGGING AV MINDRE BEKKER

• Lokale regnskyll kommer hyppigere – forårsaker store skader også i 
mindre bekker i bratt terreng

• Kartlegge kritiske punkt og sikre disse (større stikkrenner, flomvoller 
på låge punkt, erosjonssikring der det er tydelige skader)

• Vedlikehold av kantsoner (rydde bort nedfalte trær og busker, fjerne 
store tre før de bikker, tynningshogst)



ANSVAR OG BEREDSKAP

• Grunneier har ansvaret på sin eiendom

• Renske og rydde stikkrenner og bekkefar

• Opprydding i kvist og kjørespor etter hogst

• Kommunen har overordna ansvar 

• BEREDSKAP – ta en sjekk minst hver vår og høst

• Følg med på farevarsel – sjekk ekstra, og vær ute ved kritiske punkt under 
styrtregnet!

Det er beregna at reparasjoner koster 5-7 ganger så mye som forebygging.

Forebygging er god samfunnsøkonomi.


