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Gudbrandsdal Energi - varsel om pålegg om utredning av fiskepassasje på 
utløpet av Goppollen, Øyer kommune 

Konklusjon 
Fylkesmannen vurderer å pålegge Gudbrandsdal Energi å utrede muligheten for to veis 
fiskepassasje for aure på utløpet av Goppollen i Øyer.  
 
Bakgrunn 
Gudbrandsdal Energi (GE) ble i brev av 12.03.04 fra Direktoratet for naturforvaltning pålagt årlig 
utsetting av 5 000 1-somrige aure i Goppollen.  
 
Fiskebestanden i Goppollen ble sist undersøkt sommeren 2018. Undersøkelsen indikerer at den 
naturlige rekrutteringen av aure til Goppollen er begrenset. Vatnet har kun to små tilløpsbekker som 
fungerer som gytebekker for aure. Dagens utsettinger utgjør ca 26% av auren i vatnet, og det ble 
konkludert med at utsettingen av settefisk bør fortsette for å opprettholde et bra fisketilbud. 
Utløpselva fra Goppollen må antas å ha vært en viktig rekrutteringselv før reguleringen. Magasinet 
må være nær fullt for at det skal være vandringsmuligheter fra utløpselva og opp i Goppollen. 
Magasinfyllingskurver fra regulanten viser at dette er tilfelle kun i svært korte perioder. Utløpselva vil 
da ikke kunne fungere som rekrutteringselv for Goppollen, da fisk ikke kommer seg opp i vannet fra 
elva.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Aurebestanden i Goppollen er fåtallig, og det synes åpenbart at den er negativt påvirket av 
reguleringen av Goppollen. Rekrutteringsmulighetene er begrensede og det vurderes som at vatnet 
tåler minimum den fiskemengde som vatnet hadde ved siste undersøkelse, trolig noe mer. Vi mener 
det er et mål at bestanden i størst mulig grad skal være selvrekrutterende, slik at fisketilbudet kan 
opprettholdes med minst mulig bruk av fiskeutsetting, ev. helt uten utsetting. Utløpsdammen er en 
vandringsbarriere for oppvandring fra utløpselva, og er følgelig med stor sannsynlighet en betydelig 
hindring for aurens rekruttering. Vi mener derfor det må gjennomføres en utredning av muligheten 
for å sikre oppvandringsmuligheter for fisk. Fisken bør ha muligheter for oppvandring i perioden fra 
juli – utgangen av oktober. Vandringsvegen må også fungere for fiskeunger. Når utredningen 
foreligger vil Fylkesmannen vurdere om det GE skal pålegges å etablere fiskepassasje. 
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Varsel om pålegg 
Med hjemmel i kgl. res. av 27.05.88, jfr. delegering av 22. desember 2005 fra 
Miljøverndepartementet til Fylkesmannen, vurderer Fylkesmannen å pålegge Gudbrandsdal Energi å 
utrede løsninger som ivaretar opp- og nedvandring av aure forbi utløpsdammen på Goppollen. 
Utredningen forventes levert innen utgangen av 2020. 
 
Dersom begrunnede innvendinger til varselet ikke er mottatt innen tre uker etter at dette brevet er 
mottatt, vil endelig vedtak om opphevelse av pålegg bli utformet i samsvar med dette varselet. 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Pedersen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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seniorrådgiver 
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