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E6 Elstad - Tollmoen i Ringebu, planprogram til offentlig ettersyn og 

oppstart regulering etter alternativ 1.1 

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oppland har gjort seg kjent med 

planprogram til offentlig ettersyn og oppstart av regulering etter alternativ 1.1 - 

E6 Elstad - Tollmoen i Ringebu. 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland har tidligere ikke valgt å engasjere seg i 

planene om bygging av ny E6 i Gudbrandsdalen, men på bakgrunn av vårt 

engasjement i arbeidet med regional plan for Gudbrandsdalslågen med 

sidevassdrag, velger vi å gjøre dette nå. 

 

Planområdet har betydelige verdier for natur- og friluftslivsinteressene; knyttet 

til naturmangfold og fiskeinteresser. På bakgrunn av disse verdiene vil vi gå i 

mot valg av strekningen Elstad - Tollmoen etter alternativ 1.1, som ny E6-trase.  

 

Vi har gjort oss kjent med de betydelige negative konsekvensene dette 

trasévalget vil kunne gi for naturmiljøet i influensområdet og vil gi vår støtte til 

NVE og Fylkesmannen i Oppland sine innsigelser til alternativ 1.1 i 

kommunedelplan for E6 Ringebu sør – Frya. Vi vil i denne forbindelse også vise 

til dette planarbeidet sin konsekvensutredning på tema naturmiljø, som vurderer 

konsekvensene av dette alternativet til «stor negativ» og uttaler følgende: 
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«•Tiltaket vil i stor grad forringe kvaliteten på eller redusere 

mangfoldet av prioriterte naturtyper 

• Tiltaket vil i stor grad redusere artsmangfoldet eller forekomst av arter eller 

forringe deres levevilkår» 

 

Vi vil spesielt bemerke at den lokale storørretbestanden i Våla er under press og 

vi er bekymret for konsekvenser av tekniske inngrep i leve- og 

oppvekstområder. Tekniske inngrep i evjer gir negative konsekvenser for 

elveøkosystemet med f.eks. gytemuligheter for byttefisk. For friluftslivet gir 

dette konsekvenser i form av dårligere fiske. 

 

I følge Fylkesmannen i Oppland er hovedvannstrengen i Gudbrandsdalslågen 

med Otta det vassdrag som representerer de største vannrelaterte verneverdier av 

naturfaglig art i Oppland.  

 

I forbindelse med E6 Elstad - Tollmoen i Ringebu sitt planprogram mener vi det 

er relevant å vise til regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag 

sine viktigste målsetninger: «Bidra til økt sikkerhet for samfunnet mot skred- og 

flomskader samtidig som vann, natur- og friluftsverdiene ivaretas.» 

 

Varslede klimaendringer vil sannsynligvis gi hyppigere og større 

flomproblemer. Potensialet for flom i Lågen er i tillegg stort. Vi mener at 

tidligere flomsikringstiltak i Lågen har gitt effekt, men å gjennomføre tiltak for 

fullstendig å unngå storflom ikke vil være mulig. I Lågen bør man isteden 

akseptere at de flomutsatte arealene ikke skal tilrettelegges for nye byggearealer. 

Der det er jordbruksarealer bør man leve med at avlingene går tapt i blant og 

samtidig vurdere om noen flomutsatte arealer bør tilbakeføres til våtmark og 

elvesletter. 

 

På bakgrunn av dette vil vi nevne relevant informasjon fra HYDRA, 

forskningsprogrammet om flom fra 1995 med bakgrunn i de store og hyppige 

flommene i Europa, Asia og USA det siste tiåret. Aktuelle momenter: 
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«…Menneskelige inngrep i vassdrag og nedbørfelt kan påvirke 

både størrelse og hyppighet av flommer, og ha betydning for 

omfanget av flomskader og hvilke typer effekter flommer gir, både lokalt og i 

vassdraget som helhet.  

 

…Raskere flomkulminasjon (flomtopp) etter bygging av flomverk er en mer 

betydelig effekt, og vil gi mindre tid til flomberedskapsarbeid.  

 

…Litteraturstudier har vist at reguleringsinngrep og flomsikringstiltak tett inntil 

elvers hovedløp har resultert i betydelig negative miljøeffekter ved å endre 

strømhastigheter, habitatdiversitet og kontakten mellom elveløp og elveslette.» 

 

Vi vil gi vår støtte til det videre arbeidet med regional plan for 

Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag. Planarbeidet gjør en vurdering av 

vassdraget som en helhet for å gjøre de rette forebyggende tiltakene samtidig 

som man også vurderer de samlede konsekvensene på økosystemet. 

 

Norge har forpliktet seg til å stoppe tap av biologisk mangfold innen 2020. 

Konsekvensene av et valg av strekningen Elstad - Tollmoen etter alternativ 1.1 

som ny E6-trase vil være stikk i strid med både dette og med vanndirektivets 

mål om helhetlig vassdragsforvaltning. Vanndirektivets målsetninger om at 

vannforekomster må ha som mål å være i minst god økologisk tilstand og ikke 

utsettes for nye inngrep som vil redusere denne må også være retningsførende 

for planarbeidet.  

 

Medvirkning: 

Vi mener at en bred medvirkning i prosessen er viktig og ber om at vi og våre 

lokalorganisasjoner inviteres til å delta i arbeidsgrupper og lignende. 

 

 

Uttalelsen støttes av Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Oppland 

Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i Oppland, 

Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges 

Speiderforbund og Norsk Ornitologisk Forening – Oppland. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Forum for natur og friluftsliv Oppland 

Ole Morten Fossli - Koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til av uttalelsen sendt til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Oppland fylkeskommune  

NVE 

Ringebu kommune 

Klima- og Miljødepartementet  
 

mailto:oppland@fnf-nett.no
http://www.fnf-nett.no/oppland

