Notat - regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag
Regionalt planforum 29. august 2017

Arbeidet med regional plan for Gudbrandsdalslågen nærmer seg slutten, og er tenkt sendt ut på
høring sist i september. Et utkast til planen er nå klar, men det gjøres oppmerksom på følgende
mangler:








Oversiktskart som viser plassering av vurderte tiltak skal inn.
Vurderer å skifte ut en del kartskisser
Flere bilder og skisser/illustrasjoner skal inn
Kapittel om skaderegistreringer skal endres
Kapittel med problembeskrivelse skal ev redigeres/omarbeides
Mindre endringer i Kunnskapsgrunnlaget og Veiledningsdokumentet
Det jobbes med å digitalisere alle konkrete tiltak og forslag til profiler, målestasjoner etc.
Disse vil bli tilgjengelig på planens egne temalag på www.innlandsgis.no.

Endelig korrektur og justeringer vil bli tatt de neste ukene. Layout blir først prioritert på vedtatt plan.
I forhold til vedtatt planprogram er det gjort noen endringer i planen. Dette gjelder følgende:
-

Vi har ikke prioritert å komme opp med en totaloversikt over eksisterende og manglende
veiledningsmateriell. Grunnen er at det finnes svært mye, og nytt materiell utarbeides stadig.
En slik liste vil derfor fort bli utdatert og uaktuell. Det samme gjelder for
informasjonsstrategi. Vi mener det har vært viktigere å fokusere på hvilke
kompetansehevingstilbud som bør utvikles (ut fra behov avdekket undervegs), og mener at
både utvikling av nytt veiledningsmateriell og informasjonsstrategi kommer innunder de
ulike temaene her.

-

I Planprogrammet står det at det skal utarbeides en helhetlig plan for framtidig masseuttak i
hovedvassdraget og i sideelvene. I den regionale planen har vi fokusert på masseuttak som
flomdempende tiltak, og alle tiltak det anbefales å arbeide videre med er derfor valgt ved at
de vil kunne redusere skadeomfanget ved framtidige flommer. De utredningene som er gjort
både med hensyn til virkning på vannlinja, kartleggingen av funksjonsområder for fisk og
konsekvensvurderingen av alle foreslåtte tiltak kan også være nyttig ved behandling av
søknader om uttak i vassdrag med annet formål enn flomsikring.

På regionalt planforum ønskes tilbakemelding på:





Er det tema/tiltak planen mangler?
Er det tema/tiltak som bør tas ut/inn?
Skulle dokumentene vært strukturert annerledes?
Andre innspill?

