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Skred- og vassdragsavdelingen

NVEs ansvarsområder – tanker om både fortid og framtid

Arealbruk, utfordringer og potensial for naturbaserte løsninger langs Gausa.



NVE Atlas: 24 erosjonssikringer, 

16 flomsikringer, 9 andre tiltak

(miljø, erosjon, ledevoll mm)

Ikke uttømmende liste

LANDBRUK 

ETYMOLOGI av norrønt gjósa, 

‘strømme hardt, sprute’

GAUSA



Foto: NVE – Piperhaugen 2013

Foto: NVE – Gausdalsmeieriet 2013



GAUSA – tiltak til nå 

Masseuttak og erosjonssikringer

Gjentagende uttak

Foto: NVE – Maseuttak Rustad 2013

Foto: NVE – Erosjonssikring Rustad 2013



Hva har massene å si for flomfaren – hydraulisk modell?

Klimaendringer – virkninger? 

Dyrka mark - lettere å få til naturbaserte løsninger?

Unngå å legge til rette for flere tiltak som på sikt krever sikring

Masseuttak på enkeltpunkt – reduserer steder med inngrep og konsekvenser

Massefangst og sikring – bunnlastsperrer, sikring av matepunkt etc

Hindre erosjon, skred og blottlegging av nye masser

Skogsdrift
Vegbygging
Nydyrkinger
Utbygging

GAUSA – tanker omkring naturbaserte løsninger

Foto: Arne T. Hamarsland, NVE



Hva er formålet med sikringen/hva sikrer den?

Hvilke utfordringer skal den løse?

Hva er mulig å få til innen gitte rammer?

NB: Gausa –VVV 

002/4 Gausa - NVE

GAUSA – forvaltning og mulige naturbaserte sikringsløsninger?

Foto: NVE

https://www.nve.no/vann-og-vassdrag/vassdragsforvaltning/verneplan-for-vassdrag/innlandet/002-4-gausa/


002/4 Gausa
Vernegrunnlag: Vestlig sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen i Glomma. Vassdraget er sentrale deler av et 
attraktivt landskap med viddepreget fjellområde, dalsider og dalbunn. Elveløpsformer, geomorfologi og 
isavsmeltingsformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for 
friluftslivet.

Vassdragsvernet er et vern mot vannkraftutbygging, og ikke et 

formelt vern mot annen virksomhet. Stortinget har imidlertid 

fastsatt at verneverdiene skal søkes ivaretatt også ved andre 

inngrep enn kraftutbygging, noe som innebærer at alle 

myndigheter som forvalter lovverk som styrer inngrep og 

tiltak i vernede vassdrag har ansvar for å følge opp 

vassdragsvernet. Dette betyr at vernet blir lagt vekt på ved 

fysiske inngrep i og ved verna vassdrag, og at vurderingen er 

noe strengere i vernede vassdrag.

Hva betyr dette for 

Gausa - og alle oss 

som forvalter 

vassdraget med 

sideareal og 

tilhørende lovverk?





GAUSA – eks på mulige tilpasninger?



Økt fokus på naturbaserte løsninger 

generelt - viktig

Ved hendelser (flom/flomskred) er det 

mange hensyn som skal tas og veies 

opp mot hverandre – sikring av 

bebyggelse og sikring som beskytter 

liv veier ofte tungt

Helhetlig tilnærming

Unngå tiltak som øker faren, eller som 

krever sikring

GAUSA - avslutning

Foto: Store Norske Leksikon, Jan Tore Egge

Foto: Arne T. Hamarsland, NVE


