Teksten nedenfor er avskrift fra
St.prp. nr 77 (1979-80), Verneplan II for vassdrag.
Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 29. februar 1980, godkjent i statsråd samme dag.

OBJEKT NR. 21.
Vassdrag i Vang, vassdrag nr. 43.
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Oppland.
Vang
47 km2

Kontaktutvalget foreslår at Otrøelva, Skakadølsåni og Rødøla i Vang gis varig vern mot ytterligere
regulering og utbygging.
Hovedstyrets slutter seg til Utvalgets tilråding.
Fylkesmannen viser til de store turist- og friluftsmessige interesser og foreslår varig vern, men mener
at et konsentrert fall i Ryfossen bør kunne bygges ut.
Departementet tilrår at Otrøelva, Skakadølsåni og Rødøla gis varig vern mot ytterligere regulering og
utbygging.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teksten nedenfor er avskrift av NOU 1976: 15 Verneplan for vassdrag
Utredning (Rapport nr. 2) fra kontaktutvalget KRAFTUTBYGGING/NATURVERN.
Utredningen avgitt til Industridepartementet, Miljøverndepartementet og Hovedstyret for NVE
i april 1976.
OBJEKT NR. 21
VASSDRAG I VANG Vassdr. Nr. 43
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Oppland
Vang
Skakadalsåni 61 km2 Rødøla 47 km2. 4 % og 3 % sjøareal.

Deler av nedbørfeltet er allerede regulert. Otrøvatn er regulert 5 m og Vangsmjøsa 3 m.
Begna har sitt utspring på Fillefjell og drenerer østover mot Fagernes. Uberørte delfelt er
Skakadalsånis (61 km2) og Rødølas (47 km2).
E-68 følger Begna gjennom hele nedbørfeltet. Det er spredt bebyggelse langs vassdraget, men
turistnæringen utnytter området gjennom forskjellig virksomhet.
Skakadalsåni
Elva har sitt utspring i fjellområdet ved tverrfjellet sydvest for Vangsmjøsi.
Feltet er overveiende høyfjell, men elva følger en U-formet dal nordøstover og har utløp i Vangsmjøsi.
Undergrunnen i øst består hovedsakelig av leirskifer, vestlige deler av dypbergarter. I dalbunnen
finnes mye løsmasser.

Skogsbilvei følger elva på begge sider innover dalen. E-68 passerer feltet ved elvas utløp, 51 km vest
for Fagernes.
Rødøla
Dette feltet ligger nord for ovennevnte. Elvas utløp i Vangsmjøsa er ved Øye, 10 km nordvest for
Skakadalsånis utløp. Feltet er et høyfjellsområde og Rudøla følger en U-formet dal.
E-68 krysser feltet ved elvas utløp. Skogsbilveg følger innover i dalen på elvas nordside.
Naturvitenskapelige interesser:
Rødalen er av plantegeografisk interesse. Mellom Helin og Syndinvatna er det fredet et område (35
km2) som plantepark. 7 km2 ligger innenfor dette objektets nedbørfelt. For å bevare livssamfunnene i
planteparken må Hølgjessyndin vernes mot reguleringer.
Almene naturvern- og friluftsinteresser m.m.:
Fylkesmannen uttaler at det knytter seg store turist- og friluftsmessige interesser til TyinkryssetFillefjell som tilsier at en ytterligere regulering av Otrøvatn og utbygging av nedenforliggende
fallstrekninger neppe kan komme på tale. Full utbygging av fallet Vangsmjøsa-Slidrefjorden er heller
ikke aktuelt. Det kan derimot være aktuelt å bygge ut selve Ryfossen uten at andre interesser skades i
vesentlig grad.
Fylkesmannen antar at vassdraget Otrøvatn-Slidrefjorden kan gis varig vern, men et konsentrert fall i
Ryfossen bør kunne bygges ut.
Utvalgets vurdering:
Utvalget foreslår at Otrøelva, Skakadalsåni og Rødøla i Vang gis varig vern mot ytterligere regulering
og utbygging.

