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Vassdragsregulering i Øvre Otta - Glommens og Laagens Brukseierforening 
informerer om utført kartlegging av kjøvingsgrense ved Marlo i Skjåk 

Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) er konsesjonær for Raudalsreguleringen, 
Breidalsreguleringen og Aursjoreguleringen i Otta i Skjåk. Etter avtale forestår Hafslund Eco 
Vannkraft AS den praktiske driften av GLBs reguleringsanlegg. 

Raudalsvatn og Breidalsvatn har vært regulert siden 1940-tallet, mens nåværende regulering av 
Aursjoen ble satt i drift på midten av 1960-tallet. Vintertapping fra disse reguleringsmagasinene 
har medført ulemper på grunn av overvann og kjøving langs Ottaelva ved Marlo i Skjåk. Som 
følge av dette ble det holdt vassdragsskjønn for området i 1955 og 1956. Skjønnene omhandler 
jordskader m.v. hvor det ble lagt til grunn en spesiell «kjøvingsgrense», dvs. den grense i 
terrenget hvor kjøving må regnes å kunne forkomme. Skjønnene fastsatte ulempeerstatning som 
følge av overising m.v. under kjøvingsgrensen mens eventuell skade som kjøving over denne 
grensen medfører, kan bli gjenstand for spesiell erstatning. De skjønnsfastsatte 
ulempeerstatningene utbetales som årlige erstatninger eller har blitt innløst mot et engangsbeløp. 

Kjøvingsgrensen ble merket i terrenget første gang i forbindelse med vassdragsskjønn i 1955, 
senere har merkene blitt fornyet i 1984 og i 2013. Frem til nå har kjøvingsgrensen bare vært 
fremstilt på kartmateriale fra 1950-tallet. I 2021 ble de nedsatte kjøvingsmerkenes posisjon målt 
inn og etter dette er kjøvingsgrensen blitt inntegnet på oppdatert kartgrunnlag. Eiendomskart 
med inntegnet kjøvingsgrense for din(e) eiendom(mer) følger vedlagt. Den kartfestede 
kjøvingsgrensen vil bli lagt til grunn for GLBs videre drift av reguleringene ovenfor Marlo. 

Arbeidet med overføring av kjøvingsgrensen til dagens kartgrunnlag, er nærmere beskrevet i 
rapporten «Vassdragsreguleringer i Otta - kartfesting av kjøvingsgrense ved Marlo i Skjåk». 
Denne rapporten kan finnes under fanen «aktuelt» på GLBs hjemmeside på internett: 
www.glb.no. 
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Et av målene med kartleggingen har vært å bidra til en felles forståelse om hvor kjøvingsgrensen 
går i terrenget. I tilfelle det er innspill eller merknader til hvordan kjøvingsgrensen er markert på 
eiendomskart, så send en uttalelse per e-post eller som vanlig post til:  

• E-post - tore.sollibraten@hafslundeco.no.  
 

• Postadresse - Hafslund Eco Vannkraft AS, Postboks 990 Skøyen, 0247 OSLO 
 

Frist for å gi tilbakemelding er 21. februar 2022. 

I forbindelse med kartlegging av kjøvingsgrensen har det vært gjort arkivsøk med sikte på å finne 
sentrale dokumenter som beskriver hvordan eiendommene berøres av kjøvingsgrensen. Dersom 
det likevel skulle finnes ytterligere dokumentasjon, eller om det på annen måte kan påvises at 
kjøvingsgrensen har blitt markert feil for enkelte eiendommer, så vil GLB være mottakelig for 
slike innspill, også etter at fristen er gått ut. 

Det planlegges å fornye de nedsatte kjøvingsmerkene i løpet av barmarkssesongen 2022.  
Vi har forståelse for at det ikke er ønskelig å få satt ut kjøvingsmerker med plassering som er 
uheldig for drift av eiendommen, og ny merking planlegges derfor utført i samråd med grunneier. 
 
I vassdragsskjønnet er det forutsatt at området under kjøvingsgrensen kan bli utsatt for kjøving 
og overising, og dette legger praktiske begrensninger for utnytting av dette arealet. Det tas sikte 
på å avklare nærmere med Skjåk kommune om areal under kjøvingsgrensen skal markeres på en 
hensiktsmessig måte i kommunale plankart. 
 
I tilfelle noen ønsker tilsendt et eksemplar av rapporten om kartfesting av kjøvingsgrensen på 
papir, eller om det er ønskelig med ytterligere informasjon i saken, kan vår saksbehandler  
Tore Sollibråten kontaktes på tlf. 903 66 373, eller på e-post tore.sollibraten@hafslundeco.no. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Glommens og Laagens Brukseierforening 
 
 
 
Gaute Skjelsvik     Tore Sollibråten 
Adm. direktør      Miljørådgiver – Hafslund Eco Vannkraft 
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