
 
  
 

Samfunnsutvikling - Klima, miljø og naturmangfold 
  
   

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80 
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post: post@innlandetfylke.no 
Bedriftssenteret Parkgata 64 Internett: www.innlandetfylke.no 
2325 Hamar Hamar Org.nr.:  920717152 
 

Tretten Blikkenslager og Roerlegger AS  
 
 
  
  

 
Deres ref.:   Vår ref.:  Dato: 
 2022/4560-84 

Mari Olsen 
19.05.2022 

 

Tillatelse til fysisk tiltak i vassdrag - Fjerning av mudder i Bådstø 
havn, Øyer kommune 
 
Bakgrunn 
Viser til søknad i e-post datert 11.05.21, samt telefonsamtale med Bjørn Olav Nyfløt den 
13.05.22. Det søkes om tillatelse til å fjerne mudder i Bådstø havn i Lågen, slik at det blir 
bedre å kjøre ut og inn med båter. Det planlegges å fjerne ca. 20 cm med mudder innenfor et 
område på ca. 50 x 50 meter, rundt der brygga bruker på å ligge. Massene skal legges på 
land etter jobben er gjort, og det som ikke kan brukes til å pynte opp på området rundt vil bli 
kjørt bort. Det er i sammenheng med tiltaket også planlagt å pynte opp hele området, og 
legge til rett for at barn og handikappede skal kunne bruke det til både bading og fisking. 
 

  
Figur 1: Havna vises med blå prikk på oversiktskart. Bilde til høyre viser havna og bryggeanlegget. Det 
er i området rundt bryggeanlegget som mudderet ønskes fjernet.  
 
Vurdering 
Fysiske tiltak i vassdrag og aktiviteter og inngrep i vannforekomster vurderes henholdsvis 
etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag av 15. november 2004, og etter § 12 i forskrift om 
rammer for vannforvaltningen av 1. januar 2007. Saken er diskutert med Statsforvalteren, 
grunnet storørret i Gudbrandsdalslågen.  
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Vassdragsmiljø 
Det er ikke registrert noen kartlagte naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse i 
området. Elva inngår ikke i nedslagsfeltet til verna vassdrag, og tiltaksområdet ligger ikke 
innenfor et verneområde. Bådstø havn ligger i Gudbrandsdalslågen, like oppstrøms 
vernegrensa for Trettenstryka fuglefredningsområde. Det er i Trettenstryka også et kjent 
gyte- og oppvekstområde for storørret, og strekningen er viktig for harr.  
 
Gjennomføring 
Fysiske tiltak som berører fiskeførende strekninger i vann og vassdrag skal primært 
gjennomføres i perioden 15. juni - 15. september. Slike tiltak vil medføre en oppvirvling av 
finstoff med påfølgende transport av dette nedstrøms, og det er derfor viktig at arbeidet ikke 
skjer på et tidspunkt da det ligger fiskerogn nedgravd i grusen. Dette for å unngå oppgraving 
og nedslamming av rogn og plommesekkyngel, og en skade på rekrutteringen som følge av 
dette. Selv om vannet er stilleflytende rundt havna, og noe oppvirvlet finstoff sannsynligvis vil 
sedimentere ganske nært tiltaksområde, må det tas høyde for at også noe finstoff blir fraktet 
med elva nedstrøms. Lågen er et stort og robust vassdrag, men siden Trettenstryka har en 
såpass viktig funksjon for fisk, vurderer vi at tiltaket må gjennomføres i overnevnte tidsrom.   
 
Området er relativt nytt som båthavn, og har kun blitt brukt av båter i to år. Dette reduserer 
sjansen betraktelig for at massene har blitt tilført forurensninger, og sjansen er dermed liten 
for at mudderet er forurenset og at dette blir tilført vassdraget ved omrøring i massene. Vi ser 
derfor ikke behov for å gi ytterligere vilkår om avbøtende tiltak utover 
gjennomføringstidspunkt.  
 
Konklusjon 
Innlandet fylkeskommune gir i samråd med Statsforvalteren i Innlandet tillatelse til uttak av 
mudder i Bådstø havn som omsøkt, Øyer kommune. Tillatelsen er gitt etter § 1 i forskrift om 
fysiske tiltak i vassdrag av 15. november 2004. Det forutsettes følgende: 
 

- Tiltaket gjennomføres i perioden 15. juni – 15. september.  
 
 

Fylkeskommunen tar ikke ansvar for eventuelle privatrettslige forhold som vil oppstå som 
følge av tiltaket.  
 
Vedtaket er et enkeltvedtak med tre ukers klagefrist, jf. Forvaltningsloven kapittel VI. 
Eventuell klage rettes til Innlandet fylkeskommune. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Arne Magnus Hekne  
Seksjonssjef klima og miljø  
 Mari Olsen 
 Rådgiver 
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