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FORORD

Vassdragsforsk har på oppdrag fra Flerbruksplan for vassdrag i

Gudbrandsdalen vurdert konsekvensene av utbyggingsplanene for Øvre

Otta, Alt. B2b, Nedre Otta, Alt. B2, og utvidelsen av Nedre

Vinstra kraftverk.

En rekke personer har bistått i arbeidet, og vi vil spesielt takke

cand.real. Bjrn Walseng og cand.scient Lars Hole for bistand bde

i felt og ved utarbeidelsen av den foreliggende vurdering. Miljd-

vernavdelingen i Oppland fylke har også gitt synspunkter til vur-

deringene. Forfatterne står imidlertid selv ansvarlig for de

synspunkter som er lagt fram.

Blindern, januar 1987

Gunnar Halvorsen Sverre Husebye
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1. INNLEDNING

I forbindelse med Flerbruksplan for vassdrag i Gudbrandsdalen er

Vassdragsforsk bedt om en samlet konsekvensvurdering av utbygg-

ingsplanene for Øvre Otta, alternativ B2b, og Nedre Otta, alterna-

tiv B2. I tillegg skal konsekvensene av utvidelsen ved Nedre

Vinstra kraftverk vurderes sammen med eventuell tilleggsregulering

i Raudalen.

Det er utarbeidet egne konsekvensvurderinger for virkningene for

fisk (Gammelsrud 1986), vilt (Abrahamsen 1986) og botanikk (Frem-

stad 1986). Vurderingene for limnologi og fluvialgeomorfologi

bygger pa tidligere utredninger (Walseng & Halvorsen 1986, Walseng

et al. 1986, Husebye Faugli 1986, Husebye & Hole 1986).

Med bakgrunn i foreliggende materiale er det kort beskrevet hvilke

undersbkelser som m# gjennomf6res i tilknytning til eventuelt

senere konsesjonsbehandling.
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2. UTBYGGINGSPLANER

1

Alternativ B2b omfatter bygging av to kraftverk i Otta samt et

kraftverk som vekselvis skal utnytte fallet mellom et nytt og

større Rauddalsmagasin og Pollvatn og mellom Breidalsvatn og Poll-

vatn. Alternativet er vist i figur 1 og skissert som følger.

OTTAVATN

TORA 3

VLJLLJA

-+os..,,
GR3TL IVATN

2

DNNFOss ;
'  ALSVATN

 KRAFTVERK:  1  GLITRA

2 OYBERGET EKSRA KRT

3 KITTILSTAD

e INNTAKSTUNNEL

• REGULERTE VANN

? PLAKLAGTREGULER IiG

10 km

Fig. 1. Alternativ B2b for utbyggingen av Øvre Otta.

Glitra Hy

Kraftverket skal utnytte fallet mellom det nye Rauddalsmagasinet

og Pollvatn samt fallet mellom Breidalsvatn og Pollvatn. Reguler-

ingsgrensene for Raudalsvatn er foreslått endret slik at ny HRV

blir kote 1010 og ny LRV kote 880. Tilsvarende koter idag er hen-

holdsvis 912.7 og 882.4. Til å fylle dette nye magasinet skal

følgende vannsystemer overføres:
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a) Tora og Føysa skal overføres via tunnel fra ca. kote 1020.

For Toras vedkommende blir dette ca. 2 km nedenfor samløp

Tverrelvi mens F&ysa blir tatt ca. 1.5 km fr samlp med

Tora.

b) Vulua skal overføres fra ca. kote 1020 som blir ca. 2 km før

utløp i Vuluvatn. Vannet skal føres inn på tunnellen mellom

Tora/Føysa og Raudalsmagasinet.

c) Mosagrovi skal overføres fra omtrent samme kote som Vulua

ca. 3.5 km fr utlbp i Otta og fbres inn pa samme tunnel som

de foregående vassdrag.

d) MArAi skal også inn på tunnelen til Raudalsmagasinet. Inntak

blir ved Heilstuguvatn som ligger 1003 m o.h. Når vann-

standen i Rauddalsvatnet er over denne hØyden må inntaket i

Heilstuguvatn stenges.

e) Blankåi/Glitra skal også overføres til Rauddalsmagasinet fra

ca. kote 1015. Inntakene for Blankåi og Glitra blir hen-

holdsvis ca. 7 km og ca. 6 km fr utlp i Pollvatn.

f) En pumpestasjon skal bygges ved Grotli. Herfra skal rest-

feltet fra Grotlivatnet pumpes opp i Rauddalsvatn. Dette

restfeltet inkluderer bl.a. overløp fra Breidalsvatn og vann

fra Måråi når vannstanden i Rauddalsvatn er så hØy at inn-

taket i Måråi må stenge (1003 m o.h.).

Kraftverket skal kjøre vekselvis på fallene fra Breidalsvatn og

Rauddalsvatn. Det må installeres luker på tillØpstunnelen fra

Breidalsvatn slik at tillpene pd overfringstunnelen fra Tora/

Føysa, Vulua, Mosagrovi, Heilstuguvatn og Blankåi/Glitra kan over-

føres til Rauddalsvatnet når det ikke kjøres på fallet fra Brei-

dalsvatnet. Pumping av vann fra Grotlivatn og opp i Randdalsmaga-

sinet kan kun skje når det ikke kjøres på fallet mellom Breidals-

vatn og Pollvatn.

Magasinet i Breidalsvatn skal  ikke  forandres og vil som idag ligge

mellom kotene 887.4 og 900.4. Grotlivatnet reguleres 1.5 m mellom

kotene 862.0 og 863.5 ved at det bygges en massiv betongdam  i  ut-

lpet.

Av kompenserende tiltak er det ikke planlagt bygging av terskler.

Minstevannføring forbi Breidalsvatn og Grotlivatn er foreslått til
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henholdsvis O0.3 m'/s og O.5 m?/s. Det er antatt at navarende for-

bitapping med 0.35 m?/s ved Rauddalsvatn skal fortsette. Det er

også regnet med en forbitapping ved inntaket i Vulu på 0.05 m3/s.

I tillegg kan det være aktuelt med en minstevannføring på 0.5 m3/s

forbi inntaket i Tora.

ber et kstra kort raft er

Dette kraftverket skal utnytte fallet fra Heggjebotnvatn og ned

til toppen av DØnnfoss. Det skal bygges en 4-5 m hØY demning i

elva nedenfor terskelen til Heggjebotnvatn som demmer opp elva til

nivå med vannet. Kraftverket får ikke noe inntaksmagasin av be-

tydning og må kjøre i takt med tilløpet. Det er ikke forslag til

noen minstevannføring nedenfor dammen.

Kittilstad kraftverk

Kraftverket skal utnytte fallet fra toppen av Dnnfoss og ned til

Ottavatn. Det blir snakk om å bygge en minimal inntaksdam, slik

at bare en liten strekning av elva blir berørt på oversiden av

denne. Det er foreslått en minstevannføring på 5 m?/s om vinteren

og 20 m'/s om sommeren forbi vannmerket i SkjAk.

Alternativ B2 for utbyggingen av Nedre Otta skal utnytte fallet

fra Lalmsvatn til overvann Harpefoss i fem kraftverk. Planene for

utbygging er vist i figur .. og kort skissert som fdlger:

a} Prillar uri kraftverk. Ved toppen av Eidefossen, ca. 100 m

ovenfor inntaksdammen til Eidefoss kraftverk, bygges en dam

som demmer opp Otta til nivå med høyeste normale flomvann-

stand for Lalmsvatnet. Fallet herfra til Lågen 2 km ned-

strøms Otta skal utnyttes i Prillarguri kraftverk som får et

midlere brutto fall på 75.5 m. Det forutsettes sluppet vann

som minstevannf6ring forbi inntaket ved Eidefossen, 15 m/s

om sommeren og 3 m/s om vinteren. Midlere avløp idag er 109

m/s. Lagen pa strekningen Otta utlp Prillarguri kraftverk,

vil få redusert vannføringen med ca. 2/3 hvilket tilsvarer

bidraget fra Otta.



N
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Fig. 2. Alternativ B2 for utbyggingen av Nedre Otta.
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b) Soa kraftverk. Fallet i Lågen ved Sjoa utnyttes i Sjoa

kraftverk. Her bygges en dam ca. 1 km nord for Sjoa sentrum

som demmer opp Lågen til undervatn Prillarguri kraftverk.

Midlere bruttofall blir 10.5 m.

c) Tårud aftverk. I Lågen etter samløpet med Sjoa bygges inn-

taksdam for TArud kraftverk som nytter fallet til ca. 1.5 km

oppstrøms Vinstra som tilsvarer overvannet for neste kraft-

verk planlagt bygd ved Vinstra. Midlere brutto fall blir 31

m og en strekning på ca. 15 km av Lågen vil bli tørrlagt.

Som kompenserende tiltak er det foreslått minstevannføring på

henholdsvis 25 m/s om sommeren og 5 m'/s om vinteren. Mid-

lere vannfring idag er 181 m'/s. I tillegg er det foresltt

bygd terskler på egnede steder langs strekningen. Øla med et

areal p 43 km og med et midlere avlp p O.6 m?/s vil bli

tatt inn på tillØpstunnelen til kraftverket. Øla drenerer

området nordvest for Vinstra.

d) Odden kraftverk. Ved Vinstra bygges en dam som demmer Lågen

opp til undervannet for TArud kraftverk. Kraftverket får et

midlere brutto fall på 7.5 m med en avløpskanal som er 300 m

lang.

e) om kraftverk. Ved yom ca. 2 km nedstrøms Vinstra bygges

et kraftverk som utnytter fallet mellom undervannet for Odden

kraftverk og overvannet for Harpefoss kraftverk. Midlere

brutto fall er beregnet til 7.5 m med en 850 m lang avløps-

kanal.

Nedre Vinstra kraftstasjon planlegges utvidet fra en slukeevne på

idag 60 m?/s til 90 m?/s. Dgnvariasjonene vil ke fra 35 m?/s

til 65 m'/s. Beregninger tyder pa at det vil oppstd pendlinger pa

inntil ca. 65 cm, umiddelbart nedenfor Harpefoss ved antatt normal

vintervannføring  i  Lågen. Virkningen avtar dess lengre ned i elva

en kommer. For Losnadeltaets vedkommende er det snakk om ca. 15

cm.
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Olstappen som er inntaksmagasin, vil f en viss dognvariasjon mens

HRV  og  LRV  forblir som  idag.
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3. LIMNOLOGI

En konsekvensvurdering av de aktuelle prosjektene kan i liten grad

ta utgangspunkt i konkret kunnskap om de verdier som blir berørt,

og må derfor baseres på mer generell viten om virkninger av aktu-

elle tiltak. Både for Øvre og Nedre Otta vil det være aktuelt med

konsesjonsavgjrende underskelser for A avklare narmere hvilke

konsekvenser prosjektene vil gi. For Nedre Vinstra vil det ikke

være aktuelt med slike undersøkelser siden det allerede er gitt

tillatelse i saken. Det foreligger imidlertid en rekke pålegg til

konsesjonsbetingede undersøkelser i forbindelse med Nedre Vinstra.

Det er en rekke generelle problemer knyttet til regulering av inn-

sjper, overfringer av felt og endringer i vannforing nedenfor

magasiner og bekke/elve-inntak. I regulerte innsjøer vil reguler-

ingssonen bli utsatt for årlig neddemning og tørrlegging. Finere

materiale vil bli resuspendert og transportert ned mot laveste

regulerte vannstand. Særlig ved neddemming av nye arealer vil

magasinet tilføres mye organisk og uorganisk materiale, som så vil

inng& i innsjpens omsetningsprosesser. I reguleringssonen vil

livssamfunnene drastisk endre karakter, med dominans av arter som

klarer & tilpasse seg det nye miljet. S lenge innslaget av

organisk materiale er stort vil produksjonen kunne opprettholdes

på et relativt høyt nivå. Nr omlagringen av materialet og meste-

parten av det organiske materialet er nedbrutt vil imidlertid pro-

duksjonen avta sterkt. På lengre sikt vil den mest produktive del

av innsjøen bli Ødelagt, med konsekvenser for de arter som primært

henter sin næring i strandsonen.

De frie vannmasser i innsjøen gjennomgår også store forandringer

ved at flomvannet magasineres i innsjen. Gjennomstromningen om

våren blir derfor sterkt redusert sammenlignet med før reguler-

ing. Ved nedtapping om vinteren berøres ulike vannlag avhengig av

uttappingsdyp.

Planktonsamfunnet påvirkes mindre enn strandfaunaen. Ved neddem-

ning vil de frie vannmasser få Økt tilskudd av både organisk mate-

riale og av næringssalter, og dette kan gi en noe Økt produksjon.

Redusert gjennomstrømning i sommerhalvåret vil også kunne gi kt
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produksjon og individtetthet. I regulerte innsjper vil produk-

sjonen av fisk i større grad bli avhengig av produksjonen i de

frie vannmasser.

overføringer av felt, særlig fra andre hovedvassdrag, er vurdert

som negativt både ut fra faren for overføring av sykdommer og av

hensyn til arters naturlige utbredelsesmnster. I deler av landet

er overføringer fra sure vassdrag til mindre sure et stort problem

som flge av endringer i vannkvaliteten. Dette kan gi drastiske

utslag på livssamfunnene.

Ved magasinering og overføringer vil vassdragene nedenfor få

sterkt endret vannføringsforhold, dels som flge av redusert flom-

og sommervannfbring og dels ved redusert eller pkt vintervannfr-

ing. Uten en pålagt minstevannføring vil lange strekninger neden-

for magasin- og elve/bekke-inntak bli tørrlagt i kortere eller

lengre perioder. Dette vil gi endringer i faunasammensetningen,

som vil bli dominert av mer spesialiserte arter. I vassdrag med

bibehold av en viss minstevannføring vil faunaendringene bli

mindre, men produksjonen vil avta på grunn av redusert vanndekket

areal.

Innsjøer som ligger mellom magasin og kraftverk vil få redusert

gjennomstrømning hele året. Dette kan gi redusert produksjon i

innsjøen ved at mindre, organisk materiale og næringssalter til-

fores utenfra. Innsj@en vil imidlertid f& redusert utspyling, og

materialet vil i større grad kunne resirkuleres innenfor sys-

temet. Dersom lokaliteten på forhånd er eutrofiert vil redusert

gjennomstrmning  f  konsekvenser for livsmiljet, spesielt i dyp-

laget. Dette er imidlertid neppe et stort problem  i  de fleste ut-

byggingssaker da inngrepene som oftest skjer i hoyereliggende

deler av vassdraget.

Våtmarksområdene nedenfor magasinene er avhengig av en viss flom-

vannføring for opprettholde sitt mangfold. Flommene har minst

tre funksjoner; de tilfører områdene både organisk og uorganisk

materiale som virker gjpdslende; de sikrer utspyling og hindrer

gjengroing av systemet og de opprettholder en vatmarksvegetasjon.

Ved regulering vil våtmarkene bli utsatt for en uttørring. Om-
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rådene vil således kunne miste sin verdi som våtmarker, og in-

direkte gi mulighet for bruk av området til andre formål. Våt-

marksområdene er idag en sterkt utsatt naturtype, og er samtidig

sannsynligvis de mest produktive natursystemer vi har i Norge.

V

Walseng & Halvorsen (1986) og Walseng et al. (1986) har gitt en

forelpig oversikt over de limnologisk mest interessante delom-

råder innenfor Gudbrandsdalslågens nedbørfelt. Oversikten bygger

på tildels meget mangelfult datagrunnlag. Spesielt i tilknytning

til Lågen og Otta vil det sannsynligvis være enkeltlokaliteter som

er interessante, men som ikke er med i oversikten.

Ved utbygging av Øvre og Nedre Otta og en utvidelse av Nedre

Vinstra kraftverk vil spesielt lokalitetene/elvestrekningene i

Otta og LAgen bli berrt. Overfdringen av Tora/Fysa til Raudals-

magasinet vil imidlertid også redusere verdien av dette vassdraget

i type- og referansesammenheng.

I Otta vil utbyggingen berøre to områder som er spesielt inte-

ressante, strekningen fra og med Pollvatn og ned til og med

Heggjebotnvatn, og strekningen fra Vagavatn og ned til utl@op av

Lalmsvatn. Disse partiene av Otta er blant de rikeste lokaliteter

i selve Otta, og vil også fange opp de viktigste variasjonene i

limnologisk sammenheng i de lavereliggende deler av Otta-dalføret.

I selve Lågen er hele strekningen fra Hundorp til og med Hovde-

fossen gitt hyeste prioritet bade limnologisk og tverrfaglig

(Halvorsen 1986). Innenfor den nevnte strekningen er en rekke

enkeltlokaliteter og områder vurdert som særlig verdifulle.

Strekningen vil bli påvirket gjennom endret flomvannføring og

endret Arsavlp som flge av magasineringen 1 Raudalen (vre Otta)

og ved utvidelsen av Nedre Vinstra kraftverk.

Nedenfor Hevdefossen er det kun Lågendeltaet (Fåberg) som er vur-

dert som interessant, men de tre aktuelle prosjektene antas a gi

små konsekvenser så langt nede i vassdraget.
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Konsekvensene for Mjpsa er ikke vurdert 1 denne sammenheng.

1 1

Tora/Fysa, Vulua, Mosagrovi, vassdraget ovenfor Grotlivatn og

Glitra skal overføres til Raudalsvatn. Med unntak av Tora/Fysa

er ingen av de nevnte vassdrag vurdert å ha spesiell verdi som

type- og referansevassdrag ut over det som er ivaretatt gjennom

Ostri/Tundra og Tora/Fdysa. Tora/Fysa er vurdert A ha verdi som

type- og referansevassdrag, som supplement til Ostri/Tundra, Finna

og Lora. Ved overføring vil vannet bli tatt inn på ca. kote 1020

m o.h. Dette vil fjerne vannet fra Tora nesten helt opp til sam-

l@psomr&det med Tverr&i. De lavereligdende deler mister derved

sin verdi i type- og referansesammenheng. Siden det spesielt er

de hdyereliggende deler av Tora/Fysa som er verdifullt som supp-

lement til Ostri/Tundra, og at de lavereliggende deler har liten

utstrekning i Tora/FØysa, vil en overføring til Raudalsmagasinet

være akseptabel dersom de øvrige deler av feltet forskånes mot

inngrep.

Raudalsvatn har en sentral plass i dette prosjektet, med en regu-

leringshøyde på 130 m, mellom kote 880 og 1010 m o.h. Ved kt

regulering vil store arealer subalpin bjørkeskog bli neddemt, og

hele området mellom Raudalsvatn og Ytste Leirvatn vil bli satt

under vann. kt neddemming av store arealer vil tilfbre inns5en

store mengder organisk og uorganisk materiale, som i en periode

vil gi Økt næringstilgang for fisk og Økt næringssalttilbud til de

frie vannmasser. Planktonproduksjonen kan Øke noe, men virkningen

vil antagelig bli relativt kortvarig da omlagringen av materialet

i den bratte reguleringssonen vil foregå relativt raskt. Dyplaget

vil få tilført store mengder organisk og uorganisk materiale som

til en viss grad vil kunne utnyttes av bunndyrfaunaen. Over tid

vil Økt regulering ytterligere forsterke de konsekvenser den alle-

rede foretatte regulering har gitt.

Området mellom Nedre og Ytste Leirvatnet virker spesielt inte-

ressant. Det foreligger dessverre ikke noe materiale fra området,

og det må derfor vurderes spesielt i forbindelse med en eventuell

konsesjonsbehandling. Området vil ved regulering totalt endre

karakter, og eventuelle faglig interessante biotoper vil gå tapt.
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Overføringene til Raudalsmagasinet vil i sterk grad berøre Poll-

vatn og elvestrekningen nedenfor. Pollvatn får redusert gjennom-

strømning i sommerhalvåret og Økt i vinterhalvåret når kraftverket

er i drift. Flomvannstanden vil bli redusert. Elvestrekningen

nedenfor vil få tilsvarende endringer i vannføringen. Redusert

gjennomstrømning kan gi Økt tetthet og produksjon av plante- og

dyreplankton ved at en mindre del av planktonet transporteres ut

av systemet. Redusert vannfring i tilfrselselvene kan derimot

medføre en viss reduksjon i produksjonen av både plankton og bunn-

dyr ved at tilførselen av materiale utenfra reduseres ved sedimen-

tasjon i ovenforliggende partier av vassdraget. Deltaet i Poll-

vatn er relativt lite variert med hensyn til lokalitetestyper, og

redusert vannføring og flomvannstand vil ytterligere redusere

variasjonen.

Fra Pollvatn og ned til Heggjebotnvatn, hvor inntaket for neste

kraftverk vil ligge, vil vannet renne i sitt naturlige elveleie.

Vintervannfringen vil ke, mens sommervannfringen vil avta.

Restfeltet er lite, og i periode med lav nedbør vil strekningen

bli ner trrlagt. En viss minstevannfring vil kunne redusere

skadene til en viss grad. Produksjonsarealet for bunndyr og fisk

blir vesentlig mindre, og redusert utførsel av organisk materiale

fra Pollvatn vil kunne redusere produksjon i utlopet ytterligere.

Fallet mellom Heggjebotnvatn Og Ottavatn skal utnyttes i to kraft-

verk. Det ene utnytter fallet fra Heggjebotnvatn og ned til

toppen av Dpnnfoss mens det andre vil utnytte fallet videre ned

til Ottavatn. Vannet fra Ostri/Tundra vil bli utnyttet i det

nederste kraftverket. Hele elvestrekningen fra Heggjebotnvatn til

Ottavatn vil bli nær tørrlagt. En viss minstevannføring kan redu-

sere skadene noe, men produksjonsarealet for bunndyr og fisk vil

alikevel bli vesentlig redusert. Eventuelle våtmarkslokaliteter

kan bli trrlagt. Reduset vannfring kan gi kt begroing, og

elvas kapasitet til å fjerne tilført materiale blir redusert noe

som igjen kan medføre pålagring av materiale og endringer i sub-

strat forhold.

Økt magasinering i Raudalsmagasinet vil forandre gjennomstrmings-

forholdene i Ottavatn, med dertil endringer i plankton- og bunn-
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dyrproduksjonen. Redusert materialtransport inn i Ottavatn vil

til en viss grad påvirke produksjonen i innsjøen. Magasineringen

vil også redusere flomvannstanden noe, hvilket vil berøre våt-

markstilknyttede livssamfunn.

Vågåvatn og Lalmsvatn vil få tilsvarende endringer som i Ottavatn,

men i noe mindre grad. På grunn av kt restfelt vil endringene

avta nedover i vassdraget. De største endringer vil sannsynligvis

være knyttet til redusert flomvannstand, som særlig vil påvirke de

flomutsatte områdene med fare for en viss uttørking. Materialet

som tilføres vassdraget fra Finna vil på grunn av reduserte flom-

topper kunne bli akkumulert i hovedløpet, og dermed endre bunnsub-

stratet og elvas lp.

Konsekvensene nedenfor Lalmsvatn vil i det vesentlige være bestemt

av nivået for flomvannstanden, særlig på strekningen fra Hundorp

til Losna. Dette er den helt sentrale elvestrekningen i hele

vassdraget. Ved redusert flomvannstand og flomvannføring vil

enkelte våtmarksområder bli utsatt for uttørking og gjenngroing,

og gjdslingseffekten av tilfrt materiale vil bli noe redusert.

En har ingen forutsetning for å vurdere hvor alvorlig effektene

vil bli. I botanisk sammenheng (Fremstad 1986) er reduksjonen i

flomvannstanden antatt ikke å medføre store konsekvenser for de

viktigste lokaliteter med vtmarksvegetasjon.

Denne utbyggingen vil på en langt mer drastisk måte berøre deler

av Otta og Lågen enn Øvre Otta-utbyggingen. Utbyggingen skal ut-

nytte fallet fra Eidefoss nedenfor Lalmsvatn og helt ned til

toppen av Harpefoss gjennom 5 kraftverk. Kraftverkene vil fungere

som elvekraftverk, og vil derfor få små konsekvenser for vann-

føringen utenom den aktuelle strekningene. Det er foreslått en

minstevannfring p& 15 m/s i sommerhalvAret og 3 m'/s i vinter-

halvaret forbi inntaket ved Eidefoss og tilsvarende 25 m'/s og 5

m°/s forbi Trud kraftverk. I perioden juni til august vil ca.

3O-4O m'/s g& som overlp forbi inntaket ved Eidefoss.

Ved bygging av inntaksdammer og terskler vil Lågen få et nesten

sammenhengende vannspeil fra nedstrøms Prillarguri kraftverk og
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helt ned til Harpefoss. Vassdraget vil derfor endre karakter fra

en rennende, dynamisk elv til en strekning som mer bærer preg av

stilleflytende vann. Faunasammensetningen vil totalt endre karak-

ter fra rennende vannformer til arter mer typisk for stillestående

vann. Erfaringene fra NVE's Terskeldamprosjekt viser at produk-

sjonen ndvendigvis  ikke  behover & bli reduset, men vil ivaretas

av andre dyregrupper og arter.

Det foreligger ikke data fra de elvenære våtmarkslokaliteter, og

det er derfor ikke mulig a vurdere konsekvensene for disse. Ved

terskelbygging og bygging av inntaksmagasinene er det mulig at

disse vil beholde sin verdi.

Vannføringen på elvestrekningen fra Eidefoss til nedstrøms ut-

slippet for Prillarguri kraftverk vil i perioder være bestemt av

pålagt minstevannføring, med derav følgende reduksjon i produk-

sjonsarealet. Selve strekningen antas ikke å innholde lokaliteter

av spesielt stor verdi, uten at dette på noen måte er dokumentert.

Konsekvensene ved utbygging av Nedre Otta er mer knyttet til vass-

dragets verdi som dynamisk elvesystem, enn konkret de verdier som

blir berørt. Utbyggingen vil totalt endre de naturlige forhold  i

en 5-6 km lang strekning av Lågen og den biologiske variasjonen

innenfor vassdraget blir redusert.

En utbygging av Prillarguri kraftverk synes uungåelig på grunn av

dagens isproblemer ved Otta tettsted. Denne delen av prosjektet

synes akseptabel dersom en ikke endrer vannstandssituasjonen i

Lalmsvatn. De øvrige, nedenforliggende kraftverkene vil berøre en

så sentral del av Lågen at en helst ser dem ikke gjennomført.

Nedre Vinstra kraftverk har idag en slukeevne p 6O m/s, som

ifdlge de foreliggende planer skal kes til 85 m?/s. PA grunn av

ulikt kraftbehov gjennom dgnet vil vannfringen gjennom kraft-

verket pendle fra 25 m?/s om natten til 85 m/s om dagen. Dette

vil gi store dgnpendlinger i vannfringen i Lagen ned til Losna.

Nedenfor Harpefoss vil vannstanden varierer med 2O-6O cm gjennom

døgnet, mens den nedover til Losna kan varierer med inntil 1O-15
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cm. Ved utlpet av Losna vil dgnvariasjonen bli sma. Det er

allerede gitt tillatelse til gjennomføring av prosjektet.

Det foreligger en rekke utredninger  i  forbindelse med den fore-

liggende søknad, men ingen av disse innholder nevneverdig informa-

sjon av limnologiske forhold. Utredningene gir heller ikke svar

på hvilke konsekvenser en slik dgnpendling vil få for vassdraget

nedenfor kraftverket. Dgnpendlingen skal foregå i den kaldeste

delen av året (desember-februar), og dette kan gi Økte isproblemer

med pkt sarrproduksjon, oppbryting av isdekket og pkt isoppstuv-

ing. Dette kan i tillegg medfre dkt fare for erosjon.

Produksjonsarealet vil sannsynligvis bestemmes av den laveste

vannstanden og dgnpendlingen vil p#virke bade bunndyr og fisk.

Økt sarrdannelse og eventuelt isskuring vil redusere produksjons-

arealet ytterligere.

Den største usikkerheten er imidlertid knyttet til konsekvensene

av dgnpendlingen for våtmarksområdene mellom Hundorp g Losna.

Endret erosjon som flge av isoppstuving kan påvirke deler av

dette området, og eventuelt føre til krav om forebyggende tiltak

som kanaliseringer og forbygninger.

Den store usikkerheten ved utvidelsen av Nedre Vinstra kraftverk

er erkjent i NVE's instilling og det er vedtatt å gjennomføre en

5-&rs prveperiode. Det er ogs# bestemt at vedtaket om dbgnregu-

lering kan revideres i forbindelse med framtidige kraftprosjekter

i vassdraget ovenfor.

Da virkningene av en utvidelse av Nedre Vinstra kraftverk er meget

usikre, spesielt med hensyn på Losnadeltaet hadde en helst sett at

prosjektet ble utsatt inntil sikrere opplysninger om konsevensene

foreligger. I og med at tillatelsen allerede er gitt er det vik-

tig å fØlge utviklingen i noen år, helst mer enn 5 år, og en må

unngå at eventuelle problemer gir grunnlag for ytterligere for-

bygninger og kanaliseringer i de nedenforliggende våtmarker.

Det er viktig å se de ulike utbyggingsalternativer samlet. En ut-
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bygging av Øvre Otta vil ytterligere forsterke isproblemene ved

Otta tettsted og Økt vintervannføring kan også forsterke eventu-

elle problemer i tilknytning til utvidelsen av Nedre Vinstra

kraftverk. Tidligere kraftutbygginger i Otta har allerede skapt

store isproblemer ved Otta tettsted, og det synes na ndvendig #

lose problemene ved ytterligere inngrep i vassdraget. Fr ytter-

ligere inngrep i vassdraget må en derfor forvente en grundig vur-

dering av konsekvensene.

Isolert sett er Øvre Otta-prosjektet det minst konfliktfylte av de

vurderte prosjekter. De reduksjoner utbyggingen vil gi i flom-

vannstanden og i endringer i selve elvesystemet ligger muligens

innenfor det akseptable, og uten at de mest verneverdige lokali-

teter blir endret i for stor grad. Det er imidlertid ut fra fag-

lige kriterier umulig å sette en klar grense for hvilken flomvann-

stand som er akseptabel. En utbygging av Øvre Otta vil imidlertid

sterkt begrense muligheten for ytterligere utbygging i Lågen uten

at dette skal gå ut over de falige verdier som er knyttet til våt-

markene langs Lågen.

En utbygging av Nedre Otta vil i liten grad berøre Lågen utenom

strekningen fra inntaksdammen ved Eidefoss til overvann Harpe-

foss. Utbyggingen vil berøre en strekning på nær 50 km i et av

Norges mest sentrale vassdrag. Det er ikke kjent hvorvidt pro-

sjektet vil berøre spesielt verdifulle lokaliter, men hele elve-

systemets dynamikk vil bli endret på en svært drastisk måte. En

utbygging av Nedre Otta er derfor lite ønskelig ut fra limnologisk

helhetsvurdering. Den eneste delen av prosjektet som kan være

akseptabel er den øverste kraftstasjonen, Prillarguri. Dette vil

lse isproblemene ved Otta tettsted samtidig som konsekvensene er

akseptable. HRV for inntaksdammen ved Eidefoss br imidlertid

ikke påvirke vannstanden i Lalmsvatn.

Nedre Vinstra kraftverk er allerede vedtatt gjennomført, og videre

underskelser bor gi svar pa konsekvensene. Dette vil ogsa ha be-

tydning for en senere vurdering av konsekvensene ved Øvre Otta-

utbyggingen. Det er hape at Nedre Vinstra kraftverk ikke med-

frer behov for ytterligere kanaliseringer og forbygninger i vat-

marksomrdene nedenfor Hundorp.
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V

Utredninger og vurderinger utført i forbindelse med Flerbruksplan

for vassdrag i Gudbrandsdalen tilfredsstiller ikke de behov for

informasjon som trengs i forbindelse med en konsesjonssøknad.

Vurderingene gitt foran er basert på generelle betraktninger.

Krav til utredninger går fram av NVE's reviderte rundskriv 36 .

.1.

Raudalsmagasinet er idag allerede regulert ca. 30 m, og det synes

ikke ndvendig med omfattende ferskvannsbiologiske underskelser

utenom fisk. Det bør imidlertid innsamles noe materiale av plank-

ton og bunndyr. Økt regulering av Raudalsmagasinet vil imidlertid

berøre området mellom Ytste og Nedre Leirvatnet, og som ut fra

kart og flybilder virker interessant. Det er derfor nødvendig å

vurdere dette området spesielt.

Overfringene av Tora/Fysa, Mosagrovi, Vulua,  Mrai,  Blank&i og

Glitra, og Otta ovenfor Grotlivatn vil berøre en del mindre vass-

drag hvor det ikke foreligger nevneverdig materiale fra tid-

ligere. Et par enkelt-prøver fra Glitra viste at dette vassdraget

har en interessant bunnfauna og det synes nødvendig med enkelte

undersøkelser i de nedre deler av vassdragene.

Deltaområdet i Pollvatn, Pollvatn og elvestrekningen helt ned til

Ottavatn vil bli sterkt berørt av utbyggingen, og det må innsamlet

materiale av plankton (i innsjpene) og bunndyr lang hele strek-

ningen. Det vil bli lagt vekt på en kartlegging av faunaen i

eventuelle våtmarksområder som vil være utsatt ved redusert vann-

fring.

Utbygging av Øvre Otta har også klare konsekvenser for Otta og

Lågen nedenfor Ottavatn ved Økt vintervannføring, redusert sommer--

vannfring og flomvannstand. Ideelt sett br det derfor ogsa

gjennomføres en kartlegging av de limnologiske forhold i våtmarks--

områdene ned til og med Losna.



- 18 -

Dersom det blir gitt klarsignal om videre planlegging av Øvre

Otta-prosjektet bØr forholdene legges til rette for undersøkelser

av de langsiktige fdlger av tilleggsreguleringen på våtmarkssys-

temene videre nedover i Otta og Lågen. Det br etableres et fast

stasjonsnett både i Otta og Lågen, hvor virkningen av endret vann-

føring og flomvannstand kan flges over lang tid. Slike virk-

ningsundersøkelser må igangsettes umiddelbart etter at planlegg-

ingen starter, slik at erfaringsgrunnlaget fra før situasjonen er

tilstrekkelig godt for a vurdere situasjonen etter utbyggingen.

En igangsetting først etter at konsesjon er gitt vil gi et for

dårlig materiale av situasjonen før utbygging, og det vil derfor

være vanskelig vurdere de langsiktige virkninger.

Denne utbyggingen er av faglige grunner lite ønskelig. Omfattende

forundersøkelser vil neppe endre denne vurdering, antagelig

snarere tvert imot. Dersom det blir gitt klarsignal for videre

planlegging av prosjektet vil det være behov for en relativt om-

fattende kartlegging av hele strekningen fra Lalmsvatn og ned til

Harpefoss. En slik underskelse er neppe ndvendig av hensyn til

ja/nei-sprsmdlet til utbygging, men tiden etter at konsesjon er

gitt vil bli for kort til de ndvendige arkiveringsunderskelsene.

y'

Prosjektet er allerede vedtatt, med en prøveperiode på 5 år for å

avklare eventuelle konsekvenser. Det vil være behov for en rekke

undersøkelser av limnologisk art innenfor denne 5-års perioden, og

underskelsene br igangsettes umiddelbart. Resultatene vil ogs&

vere av avgjrende betydning for en eventuell vurdering av vre

Otta-prosjektet.
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4. FLUVIALGEOMORFLOGI

I forbindelse med Flerbruksplanen for Gudbrandsdalslågen er det

utarbeidet to rapporter innen fluvialgeomorfologi. Den ene gir en

oversikt over faglig relevante undersøkelser og litteratur (Huse-

bye & Faugli 1986). Den andre gir en faglig beskrivelse og vur-

dering hvor det inngår en oversikt over de mest interessante side-

vassdrag og elvestrekninger langs Lågen og Otta (Husebye & Hole

1986). Det er foretatt et utvalg av mulige type- og referanse-

vassdrag samt elvestrekninger som tilsammen skal gi et representa-

tivt bilde av de former og prosesser som er tilstede i Lagenvass-

draget. Det kan ikke sees bort ifra en viss justering ved en mer

detaljert undersøkelse. Dette gjelder i særlig grad de utvalgte

elvestrekninger. Sidevassdragene er vurdert ut ifra type- og

referanseverdi.

Fluvialgeomorfologisk sett må vassdrag betraktes som dynamiske

systemer under stadig forandring og utvikling. Dette både i et

kortsiktig og mer langsiktig tidsperspektiv. I tillegg til å ut-

peke lokaliteter som viser mangfoldet av former og prosesser er

det derfor lagt vekt på at disse skal fremstå i en naturfaglig

sammenheng som viser dynamikken mellom form og prosess. Bvra med

sideelvene Leira og Visa samt deltaet i VAgAvatn er et godt eksem-

pel på et slikt system. Et annet er elveslettene  i  Finnavass-

draget.

Til tross for at store arealer av Lågens nedbørfelt må karakteri-

seres som urrte av inngrep er flere av lpssystemene fjernet fra

naturtilstanden. Dette gjelder serlig hovedl@pet i LAgen og Otta

samt de lavereliggende deler av sideelvene (jf Husebye & Hole

1986). Med hensyn på konsekvensene kan det skilles mellom direkte

og mer indirekte inngrep. Til frstnevnte gruppe horer forbyg-

ninger, veitraseer (der disse ligger i forbindelse med elvelp),

masseuttak, jordbruk og kraftutbygging. Til sistnevnte gruppe

tenkes det pa inngrep som ikke direkte berorer elvelbpet, men som

har betydning for prosessene. Eksempler kan være endrete hydrolo-

giske forhold (kraftutbygging, kunstig vanning) og Økt erosjon i

nedbrfeltet (nydyrkning, flatehogst).
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Innen fluvialgeomorfologi er sedimenttilførsel og hydrologiske

forhold av vesentlig betydning. Over tid etableres temporære

eller mer varige likevektstilstander  i  vassdragene. Endres noen

av forutsetningene, forandres også betingelsene for likevektstil-

standene. Konsekvensene er vanligvis Økt erosjon eller akkumula-

sjon. Områder der elva går i alluviale avsetninger (elveavsatte

sedimenter) er mest sårbare for endringer i de nevnte forhold.

V

Konsekvensvurderingene bygger på oversiktene innen fluvialgeomor-

fologi (Husebye & Faugli 1986) og (Husebye & Hole 1986). Utbygg-

ing i henhold til de forelagte planer (Øvre Otta Alt. 2B2, Nedre

Otta Alt. B2 og utvidelse av Nedre Vinstra Kraftverk) vil berøre

utvalgte lokaliteter langs hovedlpet i Otta 0g Lagen (nedstrms

Otta sentrum).

Langs hovedlpet i Otta er spesielt Bvras delta, strekningen ut-

lØp Vågåvatn - Lalmsvatn og deltaet i Pollvatn sårbare for end-

ringer. Dessuten vil forholdene ved- og nedstrøms samlØpsområdet

med Lågen (ved Otta sentrum) bli forandret. Av de nevnte lokali-

teter er BØvras delta i Vågåvatn tillagt spesiell faglig betyd-

ning. Dette sett i sammenheng med Bvra som representerer et

aktivt, fluvialt system. At vassdraget er det best dokumenterte,

med flere underskelser over en lengre tidsperiode, gir Bvra med

deltaet i VAgvatn stor vitenskapelig verdi. Strekningen fra ut-

lpet av Vag&vatn til Lalmsvatn viser flere lopstyper og fluviale

akkumulasjonsformer. De nevnte to lokaliteter ansees som de vik-

tigste og mest sårbare langs Otta.

Ved overfiring av Tora/Fysa til Raudalsmagasinet vil dette side-

vassdraget få redusert verdi som type- og referansevassdrag.

I Lagens hovedlp nedstroms samlp Otta er spesielt strekningen

Harpefoss til og med canyonen nedstrms Hovdefossen tillagt stor

faglig betydning. Strekningen består av en rekke enkeltlokali-

teter. Strekningen Losnadeltaet - Harpefoss danner en fluvialgeo-

morfologisk enhet. Elvesletter og deltaslette samt vifter er
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hovedformene. Effekten av- og sammenhengen mellom sedimentenes

partikkelstørrelse og dannelse av akkumulasjonsformer samt elve-

lpstyper fremgAr med stor klarhet. Elvelopet gAr i alluvialt

materiale og systemet er derfor meget sårbart for endringer i

vannføringsforhold og sedimenttilførsel. Alle de aktuelle utbygg-

ingsplanene vil føre til konsekvenser for denne delen av Lågens

hovedlp.

1. 1 · 2

Tora/FØysa, Vulua, vassdraget ovenfor Grotlivatn, og Glitra skal

overfres til Raudalsvatn. Med unntak av Tora/Fdysa er ingen av

de nevnte vassdrag vurdert å ha spesiell verdi som type- og refe-

ransevassdrag ut over det som er ivaretatt gjennom Ostri/Tundra og

Tora/Fysa. Tora/Fysa er vurdert ha stor verdi som type- og

referansevassdrag, som supplement til Ostri/Tundra, Finna og

Lora. Ved overføring vil vannet bli tatt inn på kote 1020 m o.h.

Dette vil fjerne vannet fra Tora nesten helt opp til samlpsom-

rådet med Tverråi. De lavereliggende deler mister derved sin

verdi i type- og referansesammenheng.

Dynamikken mellom sorteringsprossene, lpsutvikling og vegetasjon

som vises i de gjenfylte bekkene i Toras nedre deler, må ansees å

være ivaretatt gjennom de øvrige vassdragene i regionen. En over-

føring av Tora/Fysa er derfor akseptabel under forutsetning av at

de vrige deler av Tora/Fysa forskAnes for inngrep.

Raudalsvatn har med en reguleringshyde pa 130 m (mellom kote 880

og 1010 m o.h.) en sentral plass i dette prosjektet. Ved Økt

regulering vil hele området mellom Raudalsvatn og Yste Leirvatnet

vil bli satt under vann. Deltaviftene som er etablert rundt Rau-

dalsvatnet og tilpasset reguleringen vil forsvinne. Deltaavset-

ningen i Yste Leirvatn vil ikke bli berørt ved de foreliggende ut--

byggingsplaner. Ut fra dagens kunnskapsnivå bør den aktuelle til-

leggsregulering av Raudalsvatn være akseptabel. Området er alle-

rede regulert og det foreligger ikke opplysninger om spesielt

verdifulle geologiske forekomster. Faren for utvasking og utglid-

ning i løsmasseavsetningene langs magasinet må imidlertid påpekes.
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Foruten Tora/Fysa er flgende sidevassdrag til Otta tillagt type-

og referanseverdi:

Bvra m/delta i Vag&vatn

Finna

Ostri - Tundra

Skj6li.

astri vil føres uregulert gjennom Kittilstad kraftverk. Finna og

Skjdli vil ikke bli ber@rt.

Bvras store verdi innen fluivialgeomorfologi henger nye sammen

med deltaet i Vågåvatn. En deltaavsetning er en likevektsform be-

stemt av forholdet mellom bassengets morfologi og vannstandsvaria-

sjoner og tilførselselvas materialtransport og hydrologi. Morfo-

logi, materialsammensetning og struktur i et deltasystem er et re-

sultat av samspillet mellom sedimentasjonsprosessene og erosjons-

og transportprosessene i det tilhørende nedbørfeltet. Ulike ned-

brfelt og sedimentasjonsbasseng vil utvikle forskjellige avset-

ninger. Deltaets vekst og utvikling må sees i sammenheng med ned-

børfeltets kapasitet som materialkilde. Et studium av sedimenta-

sjonsforlpet kan indirekte gi kjennskap til områdets utviklings-

historie. Inngrep i deltaets nedbørfelt kan forandre likevekten

mellom prosessene og i mange tilfelle få omfattende konsekvenser

som Ødelegger objektet som studieområde.

Den Økte magasinkapasiteten i Raudalsvatn medfører at Otta får re-

dusert flomvannføring om våren. Sommervannføringen vil bli redu-

sert med ca. 1/3 i forhold til idag (Korsvold pers. medd.).

Fyllingen av Vgvatn vil dermed ta noe lenger tid. For deltaut-

viklingen er relasjonen vannstand i Vågåvatn og vannføring/flom i

Bvra av vesentlig betydning. En redusert vannstand under flom-

forhold i Bvra kan medfre tildels betydelig erosjon og lps-

endringer. Deltaet i Vågåvatn viser et markert fall i korn-

størrelse mot deltafronten. Foresetskråningen er slak, noe som

indikerer en sammensetning av meget finkornet materiale. Slike

sedimenter er lite konsoliderte og derfor meget lett eroderbare.

Dersom vannstandsvariasjonene og vannstanden i Vågåvatn kan til-

passes forholdene idag, (f.eks. ved etablering av en utlps-
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terskel) vil de negative konsekvensene kunne bli sterkt redusert.

Ved å sikre en høyere vintervannstand vil også muligens de nega-

tive konsekvensene (erosjon) pga. Økt vintervannføring og gjennom-

strømning bli redusert. Uten kompensasjonstiltak vil deltaet

kunne bli utsatt for tildels kraftig tilbakeskridende erosjon.

LØpsendringer på deltaflaten vil også inntreffe. Erosjon i delta-

frontens finsedimenter vil muligens redusere vannkvalitetene ned-

strøms Otta og Lågen.

Langs hovedlpet i Otta er flgende elvestrekninger prioritert:

Poll fossen

Deltaområdet i Pollvatn

Canyonen nedstrøms Heggjebotnvatn

Strekningen Vågåvatn til Lalmsvatn.

Utbyggingsplanene vil føre til redusert sommervannføring i Foll-

fossen. Deltaområdet vil få redusert tilførsel av sedimenter og

endret hydrologi. Etablering av en terskel ved utl@pet vil kunne

kompensere for unsket erosjon. Eventuelle minstevannfringer br

inng& for & hindre plagring i elveldpet inn i Pollvatn. I

hvilken grad erosjonsproblemene totalt sett vil Øke eller avta en

vanskelig a uttale seg om. Ifdlge lokale folk har erosjonen kt

etter at Raudalsvatn ble regulert.

Fra Pollvatn vil vannet renne i sitt naturlige elveleie ned til

Heggjebotnvatn, hvor inntaket for neste kraftverk vil ligge. På

grunn av magasineringen i Raudalsvatnet vil flom- og sommervann-

fringen bli vesentlig mindre mens vintervannfringen ker.

Fallet mellom Heggjebotnvatn og Ottavatn skal utnyttes i to kraft-

stasjoner. Den ene skal utnytte fallet fra Heggjebotnvatn til

Dnnfoss, mens den andre vil utnytte fallet fra og med Dnnfoss

til Ottavatn. Ostri/Tundra vil bli tatt inn i det nederste kraft-

verket uten regulering. Vannføringen på strekningen Heggjebotn-

vatn - Ottavatn vil være bestemt av eventuell minstevannføring og

lokalt tilsig fra restfeltet. Bunntransporten vil stoppe opp over

store strekningen, mens suspensjonstransporten vil bli redusert.

Dette fordi deler av det naturlige nedbørfeltet og derved mate-
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rialkildene overføres til Raudalsvatn samtidig som vannføringen i

hovedløpet reduseres. Noe suspensjonsmateriale vil passere

gjennom kraftverkene.

I Otta ved- og nedstroms samlop Skjpli kan konsekvensene bli

større, særlig sett i et lengre tidsperspektiv. Skjli vil i sin

uregulerte tilstand fremdeles føre bunntransporterte sedimenter ut

i Otta. Som en følge av redusert vannføring og derved mindre

transportkompetanse i Otta, vil en større del sedimenter tilført

fra Skjli kunne bli lagret i hovedl6pet. Resultatet vil vere en

langsom lØpsoppbygning med dertil uheldige konsekvenser. Totalt

sett vil dagens tilførsel av sedimenter som akkumuleres på Ottas

delta i Ottavatn bli sterkt redusert. Sedimentasjonen i området

vil nærmest stoppe opp og erosjon i deltaet kan oppstå.

Otta mellom Ottavatn og Lalmsvatn vil vesentlig merke overføringen

og utbyggingen ved redusert flomvannstand, redusert gjennomstrøm-

ning i sommerhalvåret og Økt gjennomstrømning i vinterhalvåret.

Det grovere materialet som tilføres vassdraget fra Finna vil på

grunn av reduserte flomtopper kunne bli akkumulert i lpet og fore

til at bunnen heves. Over tid vil dette antagelig fre til ero-

sjon på nye steder og pke oversvmmelsesfrekvensen  i  området.

Denne effekten kan også forårsakes av Økt begroing som igjen Øker

ruheten i elvel@pet. Ved kt ruhet vil visse partikkelstrrelser

som tidligere vandret gjennom strekningen nå bli sedimentert.

Virkningene vil antagelig frst gjre seg gjeldende etter flere Ar

(langtidsvirkning). Denne utviklingen favoriseres også ved lavere

flomtopper som gir mindre naturlig utspylingseffekt i elveløpet.

I tillegg fører lavere sommervannføring til redusert sliping i

selve elvelppet.

Økt vintervannføring kan resultere i Økt islegging og erosjon.

Dette enten på grunn av sarrdannelser eller at elvas effektive løp

innsnevres (pga. islegging) slik at strømhastigheten og dermed

erosjonsevnen Øker.

En utbygging av Øvre Otta vil også influere på Lågen nedstrøms

Otta tettsted. Reduserte flomtopper og Økt vintervannføring vil

medføre størst konsekvenser for deltaet i Losna og elvesletta opp
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til Hundorp. Her går Lågen  i  materiale den selv har avsatt og som

derfor er meget sårbart for erosjon. Selv forholdsvis små

endringer i de fysiske forhold kan medføre forholdsvis store kon-

sekvenser for slike fluvialt oppbygde elvestrekninger.

1

De foreliggende utbyggingsplaner (jf kap. 2.2) vil totalt endre

vassdragets karakter. Vassdraget er for dårlig kjent til konkret

å påpeke konsekvenser for hver delstrekning. Nedstrøms Otta veks-

ler elva idag mellom stryk og mer stilleflytende partier. Lpet

vekseler mellom rette-, anastomose- og meandrerende partier.

Dynamikken mellom form og prosess vil forsvinne ved en utbygging

tilsvarende de skisserte planer. Mellom Harpefoss og Otta vil

inntaksmagasiner og terskler gi en nærmest stilleflytende vann-

streng. Vassdragets materialtransport vil endres og stoppe helt

opp over visse strekninger. Selv om ingen av de utvalgte elve-

strekninger mellom Harpefoss Og Otta er gitt hyest faglig prio-

ritet, så representerer de typiske trekk ved Lågens naturlige

vassdragssystem. Disse vil forsvinne. Effekten på strekningen

Harpefoss - Lona ansees å være relativt begrenset. Nærmere

underspkelser av konsekvensene vedrrende endret materialtransport

over strekningen er ikke foretatt.

Ved realisering av Prillarguri kraftverk br det foretas en full-

stendig underskelse av materialtilfrselen ved samlop Otta og

Lågen (jf kap. 4.2.2.). Dette har stor betydning for forståelsen

av dannelsen og utformingen av elvelandskapet  i  Gudbrandsdalen.

Økte kunnskaper om relasjonen form - prosess  i  vassdraget vil være

til stor nytte i fremtidig planlegging og konsekvensanalyse. For-

utsatt at en slik undersøkelse foretas og vannstandsvariasjonene i

Lalmsvatn ikke endres, kan Prillarguri kraftverk aksepteres ut fra

et fluvialgeomorfologisk synspunkt.

En videre nedstrøms utbygging etter de skisserte planer vil deri-

mot totalt endre sentrale deler av vassdraget på en slik måte at

de må frarådes. Dersom antallet elvekraftverk ble redusert og

inngrepene mindre dominerende, vil planene muligens kunne aksep-

teres.
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Nedre Vinstra kraftverk har idag en slukeevne pa 60 m/s, som

iflge de foreliggende planer skal kes til 85 m?/s. Pa grunn av

ulikt kraftbehov gjennom dgnet vil vannfbringen gjennom kraft-

verket pendle fra 25 m'/s om natten til 85 m'/s om dagen. Dette

vil gi store dgnpendlinger i vannføringen i Lågen ned til Losna.

Nedenfor Harpefoss vil vannstanden variere med 20-60 cm gjennom

døgnet, mens den nedover til Losna kan varierer med inntil 10-15

cm gjennom dognet. Ved utlpet av Losna vil dgnvariasjonene bli

små.

I Losnadeltaet vil forholdet mellom vannføringsforholdene i Lågen
'og vannstanden i Losna være avgjørende for omfanget av eventuell

Økt erosjon eller akkumulasjon. Bade elvesletteomrdet og deltaet

er likevektsformer tilpasset dagens vannføringsforhold og sedi-

menttransport i vassdraget. Nye likevektstilstander vil bli eta-

blert når denne balansen forrykkes. Erosjon og akkumulasjon og

derigjennom lØpsendringer er vanlige konsekvenser. Områdene det

her er snakk om består av lite konsoliderte masser som er lite

motstandsdyktige overfor erosjon. Systemet er derfor meget sår-

bart.

Døgnpendlingen vil foregå i den kaldeste delen av året (desember-

februar), og dette vil kunne gi Økte isproblemer. Større partier

av elva vil gå åpen med mulighet for kt sarrproduksjon. I til-

legg vil en så sterk dØgnpendling føre til oppbryting av isdekket

og gi kt isoppstuving. Den største usikkerheten er imidlertid

knyttet til faren for Økt erosjon som flge av dØgnlige vann-

standsvariasjoner kombinert med isoppstuving og sarrdannelse i

elveløpet. Isdannelser vil reduserer elvas hydrauliske tverr-

snitt, og vannet presses gjennom et smalere løp eller inn i om-

råder hvor erosjonen normalt er liten.

På grunn av de store usikkerheter vedrørende utvidelsen av Nedre

Vinstra kraftverk er det vedtatt å gjennomføre en 5-års prøve-

periode. Det er viktig at det 1 denne tida foretas kontinuerlig

kartlegging og undersøkelse av lØpsutvikling, erosjonsområder og

virkninger på deltaplattformen i Losna. Eventuelle erosjonsom-

råder bØr ikke forbygges, men prøvedriften innstilles. Ved even-
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tuell realisering av Øvre Otta B2b eller Nedre Otta B2, bdr ogs

utvidelsen av Nedre Vinstra taes opp til revisjon og vurders i

forhold til den nye situasjon i vassdraget. Det forventes ikke at

utvidelsen av Nedre Vinstra vil ha konsekvenser nedstrøms Losna.

1

De tre vurderte utbyggingsalternativene vil ha ulik effekt på

Lågen. Øvre Otta vil ha innvirkning på flom- og vannfringsfor-

hold nedstrøms hele vassdraget. Nedre Otta vil hovedsakelig be-

røre strekningen Eidefoss til Harpefoss. Utvidelsen av Nedre

Vinstra vil ha konsekvenser for vassdraget ned til Losna.

Utbyggingsalternativene bør sees i en sammeheng. vre Otta B2b

vil Øke de allerede eksisterende isproblemer ved Otta tettsted.

Den Økte vintervannføring vil også kunne skape isproblemer helt

ned til Losna og forsterke problemene som kan oppstå ved utvidel-

sen av Nedre Vinstra kraftverk. Effekten vis a vis en utbygging

av Nedre Otta alt. B2 er noe mer usikker. Antagelig vil en ut-

bygging av Øvre Otta sammen med Nedre Otta ikke Øke konsekvensene

i noen stor grad. En utbygging av Øvre Otta etter de foreliggende

planer kan faglig sett aksepteres under visse forutsetninger. En

viss minstvannf@ring i Otta m opprettholdes. Terskel br eta-

bleres ved utlp av Pollvatn for & sikre deltasystemet mot ytter-

ligere erosjon. Grundige underskelser ma foretas, slik at Bvras

delta i Vågåvatn fortsatt sikres en naturlig utvikling. Eventuell

drift, magasinfylling osv. må sees i sammenheng med- og tilpasses

flomforholdene i BØvra. Et mulig tiltak kan være etablering av en

terskel ved utlp av Vgvatn. Avlpet fra Vag&vatn br vere til-

strekkelig stort slik at sedimenttilførselen fra Finna ikke lagres

permanent i lpssystemet nedstroms Vg&vatn. Eventuell drift br

gjelde for en prøveperiode slik at eventuelle uheldige skadevirk-

ninger kan avbøtes med endret manøvrering i motsetning til ytter-

ligere tekniske inngrep.

Nedre Otta utbyggingen er etter de nåværende planer i seg selv så

negativ for vassdraget at den bØr unngås. Her vil helt sentrale

deler av Lågenvassdraget totalt endre karakter fra et dynamisk

vassdrag til nærmest en stilleflytende overflate. Ut ifra fore-

liggende kunnskaper vil imidlertid ingen spesielt verdifulle fag-
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lige forekomster bli Ødelagt. Det kritiske er imidlertid at dyna-

mikken i Lågenvassdraget blir totalt Ødelagt. Ved en endring av

planene kan muligens et redusert antall inngrep godtas ut fra en

faglig innfallsvinkel. Etablering av Prillarguri kraftverk synes

helt nødvendig ved en utbygging av Øvre Otta. Dette er antagelig

den eneste muligheten for å redusere eller fjerne isproblemene ved

Otta tettsted. Forutsatt at ikke vannstandsforholdene i Lalmsvatn

endres og en minstevannføring nedstrøms Eidefoss sikres, kan denne

del av utbyggingsplanene vurderes som faglig akseptabel. En annen

forutsetning er at dagens fluvialgeomorfologiske forhold i og ned-

stroms samlp med L&gen underskes og arkiveres for inngrep finner

sted (jf kap. 4.2.2).

Utvidelsen av Nedre Vinstra er allerede vedtatt. Her br om-

fattende undersøkelser vedrørende erosjonsproblemer, endringer i

islegging og elvelp igangsettes. Elvesletteomradet nedstr@oms

Harpefoss og deltaet i Losna er alluviale avsetninger som er meget

sårbare for endringer i de fysiske forhold. Erfaringene må

knyttes til en fremtidig utbygging av Øvre Otta. Negative konse-

kvenser br fdre til endret manovrering fremfor tekniske inngrep.

Deltaet og elvesletta er av helt spesiell faglig verdi og br der-

for sikres mot ytterligere inngrep av enhver karakter.

HV OR D K

De foreliggende utredninger innen geofag tilfredsstiller ikke

kravene gitt i NVE's reviderte rundskriv 36. De kan derfor ikke

ansees å være tilstrekkelig som forundersøkelser i forbindelse med

en konsesjonssknad.

. 2 .1. V t

Raudalsvatn er allerede regulert. Det er etablert store vifter og

avsetninger rundt vannet. Disse er tilpasset dagens regulering.

Dalfret innover mot vannskillet ma underskes med henblikk pd

geofaglige forekomster. Disse må vurderes i sammenheng med hva

som finnes i områdene som blir neddemt. Det kan være fare for ut-

glidninger i de steile sidene langs Raudalsvatn. Særlig nordsida
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er utsatt for snøskred. Her kan det være skredformer av faglig

verdi.

Det br ogs foretas en grundigere geofaglig underskelse i Tors-

dalen og langs Fysa nedstr@ms inntakene. Morener og andre ls-

masseforekomster i og rundt Heilstugnvatn må også undersøkes og

kartlegges.

Generelt må alle elvestrekninger som får endret vannføring under-

søkes nærmere. Særlig gjelder dette Pollvatn, canyonen nedstrøms

Heggjebotnvatn, samlØpsområdet Otta - SkjØli og strekningen Vågå-

vatn - Lalmsvatn. Omfattende målinger, registreringer og bereg-

ninger m& foretas av Bdvras delta  i  Vågåvatn samt av utbyggingens

effekt pd VAg{vatn.

De nevnte undersøkelser må legges opp på en slik måte at opp-

flgende registreringer kan foretas under og etter eventuelle inn-

grep er foretatt.

e

Ved en utbygging etter dette alternativ må hele strekningen mellom

Eidefoss og Harpefoss kartlegges og undersøkes nærmere. Dette for

at faglig interessante forekomster kan dokumenteres. Spesielt

viktig er at det i god tid fr eventuelle inngrep igangsettes en

registrering av materialtransporten i samlØpsområdet Lågen/Otta.

Her må også en grundig kartlegging av fluviale former et stykke

nedstrøms inngå. Dette er et nøkkelområde for forståelsen av den

geofaglige utvikling i Gudbrandsdalen.

v'
Undersøkelser vedrrende lpsendringer, erosjon og sedimentasjon

langs elvesletta nedstrøms Harpefoss og deltaet  i  Losna br igang-

settes snarest. Både kartlegging og registrering av materialtran-

sporten inn og ut av området bØr inngå. Resultatene er av stor

betydning for en senere vurdering av Øvre Otta.
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5. OPPSUMMER ING

De limnologiske og fluvialgeomorfologiske konsekvenser for Otta og

Lågen ved utbygging av Øvre Otta (Alt. B2b) og Nedre Otta (Alt.

B2) og en utvidelse av Nedre Vinstra Kraftverk er beskrevet. Iso-

lert sett er en utbygging av Øvre Otta akseptabel, mens en utbygg-

ing av Nedre Otta er lite ønskelig. På grunn av isproblemer ved

Otta tettsted synes imidlertid en utbygging av Prillarguri kraft-

verk (Nedre Otta) å være uunngåelig, og denne delen av prosjektet

synes faglig akseptabel. Utvidelsen av Nedre Vinstra kraftverk er

det allerede gitt tillatelse til. En utbygging av Øvre og Nedre

Otta br imidlertid sees i sammenheng siden en utbygging av Øvre

Otta sannsynligvis ogsa vil forsterke de allerede store ispro-

blemene ved Otta tettsted, og ytterligere forsterke behovet for

tiltak her. En utbygging i Øvre Otta vil også kunne forsterke

eventuelle problemer i tilknytning til utvidelsen av Nedre Vinstra

Kraftverk.

Det vil vare behov for relativt omfattende underskelser i for-

bindelse med videre planlegging for utbygging av Øvre og Nedre

Otta. Ved utvidelsen av Nedre Vinstra Kraftverk er det vedtatt en

5-års prøveperiode, hvor det vil være behov for relativt om-

fattende undersdkelser av limnologisk og fluvialgeomorfol0gisk

art.
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