
FNF Oppland 

 

Invitasjon til Vassdragstreff – 1.-3. juni på Vinstra 

 

Bakgrunnen for arrangementet er de ulike kraftverksplanene i 

Gudbrandsdalslågen og sideelver, samtidig som at vassdraget av 

Fylkesmannen i Oppland er foreslått utredet vernet. 

 

Treffsted: Vinstra Hyttetun – med overnatting i hytter eller i telt.  

 

Program: 

 

Fredag 1. juni fra 14.00 - ankomstdag med sosialt og faglig opplegg på kvelden. 

 

Lørdag 2. juni - Seminar på Vinstra videregående skole: 

09.30 - åpning ved FNF Oppland 

09.35 – SV og regjeringens syn på utbygging og vern av Gudbrandsdalslågen og 

sideelver – Aksel Hagen – stortingsrepresentant – SV – 25.min. 

10.05 - Norge - grønt batteri eller grønn lunge ved Thomas Sveri -  

vannkoordinator for SABIMA, FRIFO og SRN – 25.min. 

10.35 - Vern Nedre Otta - utbyggingsplanene – 25.min. 



11.05 - Naturverdier og utbyggingsplaner i Gudbrandsdalslågen - Ola Hegge – 

Fylkesmannen i Oppland – 25.min. 

11.35 - Pause - 15. min. 

11.50 - Utbyggingsplaner i Lågen ved representant for utbyggingsinteressene – 

25.min. 

12.20 - Lokalpolitikernes synspunkter - 25.min. 

12.50 - Naturvernforbundets syn - Jan Thomas Odegard - 25.min. 

13.20 - Pause med mat - 40.min. 

14.00 - NJFF syn - Øyvind Fjeldseth – 25.min.  

14.30 - Kraftutbygging i Lågen og Otta? Hva blir konsekvensene for harr og 

ørret? - Jon Museth - NINA – 25.min. 

15.00 - Oppsummering ved FNF Oppland og spørsmål fra salen 

16.00 - Avslutning 

 

18.00 - Middag på seminarsted 

 

Søndag 3. juni - 10.00 - 14.00: 

Befaringstur i forbindelse med planene for Kåja- og Øla kraftverk og muligheter 

for fisking. 

 

Kontaktinfo: FNF Oppland – oppland@fnf-nett.no eller 

97483205. 

 

Vel møtt! 

 

 

mailto:oppland@fnf-nett.no


Arrangementsinformasjon: 

Kostnader:  

250,- pr. pers. pr. natt for overnatting og 100,- pr. pers. pr. dag for alle måltider 

utenom frokost. 

 

Info om Vinstra Hyttetun: 

www.vinstrahyttetun.no/ .Overnatting i hytter baseres på enten medbragt 

sovepose/lakenpose eller leie av dynetrekk. 

 

Toginfo:  

Oslo-Vinstra: 09:37-13:16, 14:17-17:21, 16:07-19:11 eller 18:37-22:09. 

Trondheim-Vinstra: 08:25-11:58, 14:08-17:39 eller 15:25-18:55. 

 

Påmeldingsfrist: tirsdag 29. mai - oppland@fnf-nett.no . 

 

Eventuelle programjusteringer kunngjøres på - www.fnf-nett.no/oppland/ . 
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