Teksten nedenfor er avskrift av St.prp. nr. 118 (1991-92).
Verneplan IV for vassdrag.
Objekt 002/11 Skjøli
Fylker:
Kommune:
Nedbørfelt:
Kraftpotensial:
Samlet plankategori:

Oppland og Sogn og Fjordane
Lom Skjåk og Luster
190 km2
288 GWh
III

Kontaktutvalget viser til at vassdraget med sine store kontraster og urørthet gir stor opplevelsesverdi.
Den norske turistforenings rutenett inn i Breheimenområdet følger vassdraget i hele sin lengde.
Vassdraget har et aktivt fluvialt system med former og prosesser som trer sjeldent klart frem, og da det
også er uten inngrep er det velegnet som referansevassdrag. Utvalget er delt i synet på dette objektet
idet medlemmene Gaukstad, Gausemel, Hauge, Moen og Wikholm mener vassdraget bør vernes mens
medlemmene Hillestad, Kielland og Mellquist viser til den helhetlige vannkraftutbyggingen som pågår
i Øvre Otta og mener at et vern nå vil være å foregripe resultatet av denne planleggingen.
Norges vassdrags- og energiverk peker på de store naturfaglige verdier og friluftsinteresser i
vassdraget. Skjøli er et av de minst berørte sidevassdrag til Otta og derfor meget godt egnet som
referansevassdrag. NVE mener dette bør prioriteres og anbefaler vassdraget vernet.
Skjåk kommune den verdi det ligger i å verne de vassdragene som har vært unntatt utbygging. Et
enstemmig kommunestyre går inn for vern.
Luster kommune går inn for vern.
Statkraft støtter forslaget om ikke vern av Skjøli.
Fylkeskommunen anbefaler Skjøli tatt inn i verneplanen
Direktoratet for naturforvaltning går inn for vern.
Den norske Turistforening og andre frilufts- og naturvernorganisasjoner viser til de store
verneverdiene i Skjøli og de enstemmige uttalelsene fra kommune og fylkeskommune.
Landbruksdepartementet har ingen vesentlige motforestillinger til at Skjøli vernes.
Olje- og energidepartementet er klar over de betydelige verne- og utbyggingsinteressene som ligger i
øvre delen av Ottadalen. Departementet mener at referanseverdien i Skjøli sammen med kulturminneog friluftsverdiene i Bøvri og Skjøli vil sikre et representativt utvalg av vassdragsnatur i området i
tillegg til det som allerede er vernet i og omkring Jotunheimen nasjonalpark.
Samtidig er det tilstrekkelige muligheter igjen til en større utbygging både i Øvre Otta og nedre Otta
dersom det skulle bli aktuelt i fremtiden. Departementet tilrår derfor vern av Skjøli.

