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Referat fra møte i Lågenrådet 13.03.19 

 

Følgende saker ble drøftet/orientert om: 

 

Saksnr Sakstittel/referat 

1/19 Innkalling og saksliste: OK.  
 

Saker til eventuelt  

Cato Løkken melder inn en orienteringssak om vegsystemet i Gudbrandsdalen. 

 

2/19 Referat fra forrige møte 

Ingen kommentarer.  

 

3/19 Økonomi 

Prosjektleder tar en kort oppsummering av den økonomiske situasjonen. Når pengene til 

Ringebu kommune og til hydraulisk modell i 2D har blitt utbetalt, gjenstår det 2 850 239 kr.  

 

Toril Hofshagen orienterer om at alle rapporter nå foreligger for hydraulisk modell, og at alt 

det som NVE har forpliktet seg til å betale knyttet til modellen er utbetalt.  
 

Rune Grindstuen stiller spørsmål ved om det kan søkes midler til flomsikringsarbeidene på 

Otta. Dette er et tiltak i handlingsprogrammet med prioritet 1, og arbeidene har pågått en 

stund allerede. NVE har bevilget midler til tiltaket, men kommunen sitter igjen med en 

betydelig egenandel (distriktsandel). Prosjektleder gir tilbakemelding om at tiltaket står i 

handlingsprogrammet med høyeste prioritet, og forutsatt at det blir bestemt at resterende 

midler skal brukes på oppfølging av handlingsprogrammet, er det aktuelt for Sel kommune 

å søke om midler fra Lågenplanen til tiltaket på Otta.  
 

Ole Tvete Muriteigen stiller et prinsipielt spørsmål om det bør gis fullmakt til prosjektleder 

for å forvalte resterende midler jf. forslaget til vedtak. Det er naturlig at oppfølging av 

handlingsprogrammet skal prioriteres, men at Lågenrådet skal behandle alle søknader om 

tilskudd til tiltak. Lågenrådet kan da brukes som en arena for diskusjon, samtidig som det 

også blir større eierskap til prosjekter. Mulig det da er behov for møter i Lågenrådet oftere. 
 

Jon Halvor Midtmageli presiserer at Lågenrådet først må bestemme seg for om midlene 

skal brukes til oppfølging av handlingsprogrammet, og deretter om prosjektleder skal få 

fullmakt til å forvalte midlene.  

 

Det er en enighet rundt bordet om at å bringe søknader om midler inn for Lågenrådet er 

den beste løsningen. Rasmus Olav Vigrestad og Cato Løkken påpeker at dette vil bidra til 

holde rådet i gang, og ikke minst koblet på saker som pågår.  

 

Følgende vedtak ble fattet, endret i forhold til forslag til vedtak:  

Lågenrådet vedtar at resterende prosjektmidler skal brukes til oppfølging av 

handlingsprogrammet. Fordeling av midler skal skje etter søknad, der tiltakshaver 

begrunner behovet for midler og beskriver hva de skal brukes til. Innkomne søknader om 



tilskudd til tiltak skal bringes inn for Lågenrådet, slik at beslutning om bevilgning av midler 

tas der. Det skal søkes å få en god geografisk spredning i tildeling av midler, og det må 

legges opp til en fornuftig og forsiktig bruk, tatt i betraktning at handlingsprogrammet 

strekker seg helt til 2021. 

 

4/19 Skaderegistreringer i Gausdal  

Prosjektleder orienterer om arbeidet som har blitt gjort med registrering og digitalisering av 

naturskader fra 2011 og 2013-flommen i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Gausdal 

kommuner. Prosjektleder jobber nå sammen med NVE for å tilgjengeliggjøre 

skaderegistreringene digitalt, slik at kommuner og andre kan nyttiggjøre seg av disse. 

Digitalisering av 2011-skadene i Gausdal gjenstår, og det er et spørsmål om å fullføre disse, 

slik at datagrunnlaget blir komplett.  

 

Toril Hofshagen orienterer om at NVE nå jobber med å se hvordan datamaterialet kan tas 

inn i skreddatabasen. På et senere tidspunkt skal det også jobbes tilsvarende med 

flomdatabasen. Det er pr. nå litt uklart hvor mye ressurser dette vil kreve fra NVE sin side. 

Prosjektleder bekrefter at formatet på skaderegistreringene vil være det samme som det 

NVE tidligere har mottatt, men at fullstendig oversikt over alle skader oversendes i ett 

Excel-ark når dette foreligger.  

 

Følgende vedtak ble fattet, i tråd med forslag til vedtak:  

Lågenrådet mener det er viktig å gjennomføre skaderegistreringene i Gausdal slik at 

datagrunnlaget blir komplett, og vedtar å bruke 100 000 kr på dette arbeidet. Beløpet er 

inkludert moms og settes som et tak, slik at kostnadene ikke overskrider 100 000 kr. Det er 

hensiktsmessig å vente med arbeidet til de registrerte skadene blir gjort tilgjengelig i 

Innlandsgis, for å ta tilbakemeldinger i betraktning og se om noe bør gjøres annerledes med 

2011-registreringene. 

 

5/19 Søknad fra Gausdal kommune om tilskudd til pilotprosjektet: "Helhetlig overvannsplan 

for Follebu" 

Prosjektleder orienterer om saken, jf. det som står i innkallingen.  

Ingen kommentarer til saken.  

 

Følgende vedtak ble fattet, i tråd med forslag til vedtak:  

Søknaden fra Gausdal kommune om tilskudd til å dekke noe av kostnadene med kartlegging 

og tiltaksplan avslås. Dette med bakgrunn i at det allerede er gitt tilskudd til utredninger i 

forbindelse med prosjektet fra Lågenplanens prosjektmidler, og at tiltaket ikke står oppført 

i handlingsprogrammet. Dette betyr ikke at det på et senere tidspunkt ikke kan gis tilskudd 

til gjennomføring av konkrete tiltak, og det oppfordres til at Gausdal kommune søker om 

tilskudd på nytt på et senere tidspunkt, når planer om konkrete tiltak foreligger. 

 

6/19 Brev til nasjonale myndigheter om endring i nasjonale rammebetingelser           

Prosjektleder orienterer om utkast til brev. Hensikten er å be om et møte med statsråden i 



KMD for å ta opp behovene for endring i nasjonale rammebetingelser knyttet til flom- og 

skredskader, som ble avdekket i arbeidet med Lågenplanen.                                               
 

Asbjørn Lund påpeker at en av grunnene til at det ble brukt så mye ressurser på å utarbeide 

Lågenplanen, var å spre kunnskap. Etter at planen ble vedtatt har Norge fått en minister for 

samfunnssikkerhet, som også har som oppgave å samordne mellom departementene. 

Denne ministeren bør nevnes spesifikt i brevet (slik at Justis- og beredskapsdepartementet 

pekes på spesielt). Dette gjelder også OED. Nevner også at Fylkesmannen i Innlandet, Knut 

Storberget, kan ha en rolle i dette.  
 

Ole Tvete Muriteigen støtter at det bes om et slikt møte. Ønsker også at regelverket rundt 

masseuttak fra vassdrag tas opp i denne sammenheng, og at brevet nevner dette spesifikt. 

Even Aleksander Hagen kommenterer at det blir opp til den delegasjonen som reiser inn til 

møtet å ta opp aktuelle tema, og at regelverk rundt masseuttak kan nevnes i møtet selv om 

det ikke står i brevet. Kan likevel vurdere å ta inn en setning om dette i brevet.  

 

Følgende vedtak ble fattet, i tråd med forslag til vedtak:  

Lågenrådet slutter seg til brevets innhold, og brevet underskrives av Lågenrådets leder Even 

Aleksander Hagen. Omforente ønsker om endringer i brevets utforming eller tekst 

innarbeides av prosjektleder før det underskrives og sendes ut. 

 

Til informasjon gjøres følgende endringer før brevet underskrives og sendes ut:  

 Det bes om et møte med statsråden i Justis- og beredskapsdepartementet, 

istedenfor statsråden i KMD.  

 KMD og OED pekes spesielt på som aktuelle departementer det er ønskelig å 

samordne møtet med. De settes også som kopimottakere. 

 Under tema som ønskes drøftet tas det inn et punkt 7), om regelverket rundt 

masseuttak i vassdrag knyttet opp til flomskadeforebygging.  

 

7/19 Kommunikasjonsstrategi 

Prosjektleder orienterer om saken jf. det som står i innkallingen.  
 

Even Aleksander Hagen peker på at man bør være bevisst på å plukke lavthengende frukter 

når det kommer til kommunikasjon, heller enn å bruke mye ressurser på en egen strategi. 

Kan det kommuniseres gjennom ulike fagblad/andre plattformer enn lokalavisene? Bør 

også være interesse for saken i nasjonal presse.  
 

Jon Halvor Midtmageli nevner de negative avisoppslagene som kommer en gang i blant, og 

at vi tydeligvis ikke når ut med det vi gjør. Det skjer mye, men det må jobbes med hvordan 

dette kommuniseres ut.   
 

Rune Grindstuen mener det er veldig viktig å ha et bevisst forhold til kommunikasjon. Slik 

kan også andre fagmiljøer nås, og man oppnår erfaringsutveksling. Dette medfører ofte 

gode synergier.  
 
 



Cato Løkken peker på at det er viktig å være bevisst på kommunikasjon rundt det arbeidet 

som gjøres, og hensikten med kommunikasjonen. Kan f.eks. brukes til å skaffe midler til 

gjennomføring av tiltak. Det er også viktig å kommunisere hva som er realistisk å 

gjennomføre, og hva som er mindre realistisk.  
 

Asbjørn Lund: Viktig å kommunisere hva man kan gjøre. Fokusere på dette, spesielt lokalt.  
 

Toril Hofshagen tar opp dette med muligheten for eksempelvis en felles fagartikkel, da 

temaene som Lågenplanen omfatter bør ha generell samfunnssikkerhetsmessig interesse.  
 

Ole Tvete Muriteigen har snakket med mange som mener Lågenplanen ble en verneplan. 

Kommunikasjon bør legges opp på en slik møte at man på en god måte møter den 

frustrasjonen som finnes hos noen og viser at den forstås. Innbyggerne i Gudbrandsdalen 

har opparbeidet seg praktisk erfaring gjennom mange år, og da blir masseuttak i vassdrag 

naturligvis et tema.  

Even Aleksander Hagen kommenter at det er viktig å ta frustrasjonen der ute på alvor.  
 

Merethe Sletten Hansen påpeker behovet for å få informasjon ut til grunneierne. Også 

viktig med informasjon rund reell risiko.  
 

Eivind Bergseth trekker frem Losna som et eksempel, og at verneområdene stopper mange 

tiltak som kunne vært effektive. Det blir noen ganger for dårlige vurderinger knyttet opp 

mot naturverdiene, og hvordan ulike hensyn og behov vektlegges. Folk vektlegger 

forskjellige ting.  
 

Rasmus Olav Vigrestad mener det er nødvendig å repetere kunnskapsgrunnlaget, for å spre 

den informasjonen og kunnskapen vi har tilegnet oss.  

 

Følgende vedtak ble fattet, med et tillegg i forhold til forslag til vedtak:  

Lågenrådet tar saken til orientering. Lågenrådet ber om at arbeidsgruppa jobber med 

temaet kommunikasjon, og hvordan dette skal håndteres.  

 

8/19 Arbeidsgruppas medlemmer 

I forhold til at Statens vegvesen er foreslått som medlem av arbeidsgruppa, tar Cato Løkken 

sin orienteringssak her og forteller litt om ansvarsforhold og status for vegsystemet i 

Gudbrandsdalen. Som kjent overføres det fulle ansvaret for fylkesvegene over til 

fylkeskommunen fra 01.01.20, og Nye Veier AS skal bygge og ha ansvar for drift og 

vedlikehold av ny E6 opp til Otta. Det er pr. nå usikkert hvilken rolle Statens vegvesen skal 

ha i Gudbrandsdalen opp til Otta. Nord for Otta er det OK.  

 

Jon Halvor Midtmageli stiller spørsmål ved hvilken rolle Nye Veier AS etter hvert får i 

arbeidet med Lågenplanen. SVV har brukt mye ressurser på Lågenplanen og vært involvert i 

stor grad, mens Nye Veier AS ikke har vært involvert i det hele tatt. Problemstillingen bør 

løftes, da det også har betydning for regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap.  



Cato Løkken kommenterer på dette, og sier at Nye Veier AS i teorien overtar det ansvaret 

som SVV har hatt til nå på de aktuelle strekningene. Kan ikke kommentere hvordan Nye 

Veier AS kommer til å forholde seg til Lågenplanen.  
 

Rasmus Olav Vigrestad foreslår at arbeidsgruppa ber om et møte med SVV og Nye Veier AS, 

for å få noen avklaringer. 
 

Asbjørn Lund kommenterer at dette er relevant også for fylkesberedskapsrådene. Stiller 

spørsmål ved om dette bør avklares på et høyere plan, da primært mellom 

fylkeskommunen, SVV og Nye Veier AS, fordi det berører mer enn bare arbeidsgruppa for 

Lågenplanen.  

  

Siden det pr. nå er såpass uavklart med SVV sin rolle, er det enighet om at de ikke skal 

forespørres om en plass i arbeidsgruppa.  

 

Følgende vedtak ble fattet, endret i forhold til forslag til vedtak:  

Lågenrådet ber om at Nord-Dalen blir forespurt om å ha en representant inn i 

arbeidsgruppa. Det bes også om at arbeidsgruppa tar kontakt med Nye Veier AS, for å løfte 

problemstillingen og presentere at det ligger et grunnlagsmateriale her i form av 

Lågenplanen.  

 

9/19 Diverse saker 

Prosjektleder tar en gjennomgang av de ulike sakene, jf. det som står i innkallingen.  

 

Flomvegstunell:  

Ole Tvete Muriteigen viser til et nylig vedtak gjort av formannskapet i Sør-Fron kommune. 

Her ble det vedtatt at formannskapet skal prioritere utredning av heve-senke terskel på 

Losna.  

Prosjektleder klipper her inn vedtaket, til orientering:  

"Formannskapet tar orienteringa til etterretning og ber om at arbeidet med sikring av 

samfunnet mot flom og skred fortsatt blir prioritert i åra som kjem. 

I tillegg til prioriteringene i innsendt høringsuttalelse vil formannskapet i Sør-Fron prioritere 

utredning av hev-/senkterskel på Losna. 

Formannskapet presiserer ellers at arbeidet med gjennomgang og forenkling av regelverket 

som gjelder masseuttak i Gudbrandsdalslågen må prioriteres, og at Lågenrådet nå må 

prioritere konkrete tiltak som kan gi effekt på flomsituasjonen i Gudbrandsdalslågen og 

sideelver". 

 

Toril Hofshagen informerer om at NVE er i ferd med å signere kontrakt med Multiconsult, 

om utredning av flomvegstunnelen på Tretten. 

 

Cato Løkken stiller spørsmål ved en terskel som påstås å være anlagt ved utløpet av Losna. 

Betyr dette i praksis at Trettenstryka fuglefredningsområde er kunstig anlagt, og like gjerne 

kan flyttes til et annet sted? 



Jon Halvor Midtmageli kommenterer på dette: hydraulisk modell har ikke klart å påvise 

noen terskel i dette området. Resultatene viser at det går en djupål rett gjennom.  

 

Regelverket rundt masseuttak i vassdrag  

Ole Tvete Muriteigen gjentar sitt ønske om å ta opp behovet for et forenklet regelverk for 

masseuttak i vassdrag med departementene. Trekker også fram Tromsa elv som et 

eksempel, der det bygger seg opp masse i utløpet til Lågen.  

Prosjektleder kommenterer at det finnes en reguleringsplan for masseuttak i Tromsa, og at 

det etter det fylkeskommunen vet tas ut masse hvert år.  

 

Pilotprosjekt på masseuttak i Gudbrandsdalslågen 

Prosjektleder presiserer, etter spørsmål fra Ole Tvete Muriteigen, at det ikke er mottatt 

noen skriftlig prosjektbeskrivelse at det ønskede pilotprosjektet. Dette har kun blitt 

formidlet muntlig.  
 

Jon Halvor Midtmageli trekker fram behovet for gode illustrasjoner/figurer av masseuttak. 

Eks. hvor store mengder masse må tas ut av hovedvassdraget for at det skal ha en effekt? 

Kan være en god måte å formidle kunnskap på.  

 

10/19 Orienteringssaker 

Prosjektleder og Jon Halvor Midtmageli orienterer om PHUSICOS-prosjektet og status 

handlingsprogrammet, jf. det som står i innkallingen.  

 

Ole Tvete Muriteigen kommer med en idé til et mulig PHUSICOS-tiltak; å bruke fjellvatna 

som fordrøyning. Kan også få tilleggsfunksjoner, i form av jordbruksvanning og vannkraft.  

Prosjektleder kommenterer at et slikt fordrøyningstiltak vil være veldig aktuelt inn i 

PHUSICOS-prosjektet, og at fylkeskommunen har hatt kontakt med Ole Johan Kolseth i 

Nord-Fron kommune. Fylkeskommunen trenger en konkret beskrivelse av et slikt tiltak, så 

detaljert som mulig, for så deretter å se litt på hva slags eventuell tilleggsinformasjon som 

trengs før å søke tiltaket inn til prosjektet. Etter avtale med Kolseth holdes kontakten 

angående dette konkrete tiltaket, og det kan etter hvert bli aktuelt med et møte. 

 

Ole Tvete Muriteigen orienterer om status for reguleringsplanarbeidet for 

masseuttaksområde i Frya. Dette er et pilotprosjekt i regi av Lågenplanen. Norconsult er 

engasjert til arbeidet, og det forventes at planen kommer på høring om noen uker. Det har 

vært et omfattende arbeid, der de største utfordringene har vært verneinteresser og 

hensynet til fisk. Det er et ønske fra flere hold om å ta ut masse i elvevifta. Masse har bygd 

seg opp her i løpet av få år, og det har på kort tid etablert seg vegetasjon. Det er også en 

landingsplass for trane. Dette viser hvor raskt slike grusområder utvikler seg, og evt. blir 

gjenstand for vern på grunn av vegetasjon og andre arter som etablerer seg her. Dette er en 

utfordring. Påpeker avslutningsvis at det må skrives tilsagn på de 300 000 kr som 

styringsgruppa i 2018 bevilget til Ringebu kommune for utarbeidelse av reguleringsplan. 

Prosjektleder bekrefter at tilsagn vil bli skrevet. Nevner også at reguleringsplanen ikke vil 

være i tråd med Lågenplanen hvis den legger opp til jevnlige masseuttak i elvevifta.  

 



Merethe Sletten Hansen viser til at hun tidligere har dykket for Bane NOR i slike områder, 

og bekrefter at forholdene i slike miljøer endrer seg mye på kort tid.  

 

11/19 Neste møte 

Siden Lågenrådet vedtok at alle søknader om tilskudd til tiltak skal behandles av rådet, vil 

det bli behov for noe hyppigere møtefrekvens enn det som opprinnelig ble lagt opp til i 

forslag til vedtak. Noen av møtene kan da evt. være noe kortere, og det blir lagt opp til at 

den som ønsker kan delta via Skype.  

 

Neste møte berammes til onsdag 12. juni 2019, kl. 14.00 - 15.00 hos Oppland 

fylkeskommune på Lillehammer. Det legges opp til Skype-deltakelse.  

 

Det berammes også et møte torsdag 10. oktober 2019, kl. 10.00 - 12.00 hos Oppland 

fylkeskommune på Lillehammer.  

 

Toril Hofshagen orienterer om at utredningen om flomvegstunell på Tretten skal foreligge 

13. september 2019, og at rapporten kan legges frem i møtet 10. oktober. 

 

12/19 Eventuelt  

Cato Løkken tok sin eventuelt-sak under sak 8/19.  
 

Prosjektleder orienterer om søknad fra Vågå kommune, mottatt 12.03.19. Vågå kommune 

søker om 500 000 kr for å kunne kjøpe tjenester for igangsetting og gjennomføring av 

reguleringsplanarbeid for tiltak (J) i handlingsprogrammet: Fast masseuttaksområde i Finna. 

Dette tiltaket har prioritet 1. Søknaden vil bli presentert mer i detalj og behandlet av 

Lågenrådet i neste møte 12.06.19. Vågå kommune har fått tilbakemelding om dette.  

  

 

 

Referat slutt.  
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