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Høringssvar: Sårbarhetskartlegging og mulighetsstudie for tiltak 
mot flomskader langs Lundebekken, Lillehammer kommune 
 
Bakgrunn 
Viser til brev datert 01.02.23. Lillehammer kommune har fått utarbeidet en 
sårbarhetskartlegging og mulighetsstudie for tiltak mot flomskader langs Lundebekken. 
Rapporten beskriver tiltak som kan være aktuelle for å redusere risikoen for skader langs 
vassdraget. Mulige tiltak vil være opprydding og rensk av vassdraget, fordrøyningstiltak, 
avskjæring av flomveger, utbedring av bekkeinntak, erosjonssikring av spesielt utsatte 
punkter og redusere massetransport og transport av drivgods. Rapporten vil etter høring lagt 
til grunn for politisk behandling, hvor det tas stilling til eventuell gjennomføring av tiltak og 
finansiering. 
 

 
Figur 1: Nedbørsfeltet til Lundebekken.  
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Merknader 
 

Naturmangfold og vassdragsmiljø 
Lundebekken er i Vann-Nett registrert med moderat økologisk tilstand (Bekk fra Lunde, 002-
4760-R), der stor grad av påvirkning fra dyrka mark og middels grad av påvirkning fra fysiske 
endringer og avrenning fra spredt bebyggelse er årsaken til den moderate tilstanden.   
Lundebekken er beskrevet i Statsforvalteren sin rapport «Gytebekkene og elvene i Mjøsa» 
fra 20091, der det står at bekken er uaktuell som gytebekk da tilgjengelig strekning er liten 
og av dårlig kvalitet. Bekken renner i forholdsvis bratt terreng ut i nedre deler av Lågen, og 
trolig greier ikke fisken å passere den 200 meter lange tunnelen under Korgen vannverk. 
Dette stemmer ikke overens med hva som står i Vann-Nett, hvor det er oppført 
biotopforbedrende tiltak i bekkens nedre deler. Fylkeskommunen tror dette er en feilføring i 
Vann-Nett, men har ikke undersøkt dette videre. Det er for øvrig ikke registrert noen 
naturtyper eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse i Lundebekken.  
 
Fylkeskommunen har ingen konkrete merknader til tiltakene som er foreslått i Lundebekken. 
Det er imidlertid interessant med fordrøyningstiltak høyt oppe i nedbørsfeltet, og i hvor 
stor/liten grad dette kan påvirke behovet for tiltak lengre ned. Rapporten tar ikke for seg 
muligheten for eventuelle bekkeåpninger. Vi vet ikke om dette er fordi det ikke er mulig eller 
fordi det ikke er vurdert, men med såpass mange lukkinger hadde det vært interessant og 
visst om dette noen steder hadde vært mulig, og om det hadde hatt noen flomdempende 
effekt. Ellers minner vi om at tiltak som berører bekkeløpet må avklares etter lakse- og 
innlandsfiskeloven når den tid kommer.  
 
Kulturarv 
Automatisk freda og nyere tids kulturminner: 
Rapporten beskriver tiltak som kan være aktuelle for å redusere risikoen for skader langs 
vassdraget, og pkt 4.6 omtaler kulturminner som med stor sannsynlighet kan bli berørt av 
tiltak. Lundebekken passerer Pilegrimsleden (Id 161046 Gamlevegen/del av gamle 
Trondhiemske Kongeveg med uavklart vern). Ved Nordre Lunde er det et kulturminne på 
hage/grøntområde (Id 141207-1), som ikke er ikke fredet. Ved innkjøringen til Lundegårdene 
er det registrert et gravminne (Id 11135 Faukstad), som er fjernet. I overkant av Helsehuset 
og Sigrid Undsets veg ligger lokaliteter dyrkingsspor og dyrkingsflate (Id 232525 Skikstad 
Øvre, Id 232519-0 Skikstad Øvre). Disse er automatisk fredet.  
 
Vi ber om at det tas kontakt med Kulturarvavdelingen v/Innlandet fylkeskommune i forkant av 
planlagte arbeider i områdene med ovennevnte kulturminner, slik at vi kan gjennomføre en 
befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 
Eventuelle tiltak som berører automatisk freda kulturminnelokaliteter kan kreve dispensasjon 
fra kulturminneloven og vedtak om evt. arkeologisk undersøkelse. 
 
Samferdsel 
Vi ser det som positivt at kommunen har fått utført en sårbarhetskartlegging og 
mulighetsstudie for tiltak mot flomskader langs Lundebekken. Våre interesser som vegeier er 
knyttet til fv. 2522 Gudbrandsdalsvegen. Vi har ingen konkrete innspill til rapporten, men 
regner med å bli koblet på i den videre planleggingen. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Gregersen, F. 2009. Gytebekkene og elvene i Mjøsa. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. 
Rapp. nr. 6/09, 89 s. 
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