
Lokalt arbeid med 

fisk og fisketiltak 

Gudbrandsdalen
Gudbrandsdal Sportsfiskeforening - GSFF

Per Ragnar Seeberg

Tore Solbakken



Vårt formål og ønske er helhetlig forvaltning av 

Gudbrandsdalslågen med tilhørende innsjøer og 
sidevassdrag

Fokusområder

 Fiskeforvaltning - Oppdaterte fiskeregler

 Forbedre økologisk tilstand etter flomsikring, kanalisering og masseuttak

 Endring av gamle vannkraftkonsesjoner

 Plastforurensing; Flomsikker lagring hindrer forurensing

 Delta aktivt i høringsuttalelser, bidra med lokalkunnskap og innspill til 

forvaltningen



Forutsetning for at NVE behandler den type 

vannkraftsaker med positive vedtak

 Regional vannforvaltningsplan Innlandet og Viken Vannområde gjeldene fra 

01.01.22 

 NVE og Miljødirektoratets felles rapport om nasjonal prioritering av 

vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022

 Forslag til strategi for bevaring og utvikling av storørret i Norge Miljødirektoratet 

Juni 2020



Endring av gamle kraftverkkonsesjoner 

Førende for NVE sine vedtak:

 Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 

§28 I særlige tilfeller kan vassdragsmyndigheten oppheve eller endre vilkår eller 
sette nye vilkår av hensyn til allmenne eller private interesser 

§66 Eldre vassdragstiltak som ikke trengte tillatelse etter tidligere 
vassdragslovgivning, kan fortsette uten konsesjon etter §8. Vassdragsmyndigheten 
kan i særlige tilfelle likevel bestemme i enkeltvedtak at tiltaket må ha konsesjon, og 
at tiltaket blir ulovlig hvis det ikke sendes søknad innen en fastsatt frist.

Vassdragsreguleringsloven åpner opp for revisjon av eksisterende konsesjonsvilkår 
og manøvreringsreglement

Framgangsmåte

 Fremme krav på vegne av allmenne interesser med følgende informasjon:

• Bakgrunn for kravet 

• Beskrivelse av vassdraget og kraftverket

• Flaskehalser og negative miljøkonsekvenser

• Konklusjon og forslag til tiltak



Status vannkraftsaker

 Vinkelfallet kraftverk i Våla elv, sideelv til Gudbrandsdalslågen
Krav sendt 21.03.2017 – Vedtak NVE 21.10.19 om ny konsesjonsbehandling §66.  

Avventer endelig vedtak etter sluttbefaring høsten 2022

Gausavassdraget

Follebu bruk - kraftverk i Gausa, sideelv til Gudbrandsdalslågen
Krav sendt 12.03.19 med vedtak NVE §66 - 26.02.21
Follebu bruk klaget på vedtaket og saken sendt til OED for videre behandling 

26.04.21. 

 Raua- og Roppavassdragene – Sidebekk til Gausa

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår Raua kraftverk sendt NVE 02.07.19. Vedtak 

om revisjon av konsesjonsvilkår for Raua- og Roppavassdragene i Gausdal 

kommune med i medhold av vassdragsreguleringsloven. Revisjonsdokument 

utarbeidet 12.05.22. Ny høring med frist 14.06.22. 



Moksa kraftverk – Sideelv til Gudbrandsdalslågen
Krav om revisjon av konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement sendt NVE 

10.10.21

NVE mener kravet er relevant og videresender kravet til kommunen og ber om 

kommentar fra kommunen den 13.06.22

 Harpefoss kraftverk - Gudbradsdalslågen

Krav om revisjon av konsesjon etter §28 sendt NVE den 25.09.22



Takk for oss

Spørsmål? 


