
 

Opplev Ottadalen 
Ottadalen er den største av de store sidedalene i Gudbrandsdalen og består av 

kommunene Skjåk, Lom, Vågå og deler av Sel. Navnet kjem fra elva Otta som renn 
gjennom dalen. Fra sør i Skjåk til Vågåmo går elva som et vatn, som heter Skim nord 

for Fossbergom i Lom og Vågåvatnet videre til Vågåmo. Under oppholdet skal vi besøke 
Glassitt, Interfil og den nye kraftstasjonen i Rosten. 

 
 
Dag 1. Hjemsted – Vågå 
Avreise fra Raufoss kl. 07.30 med påstigning underveis. Vi kjører gjennom 
Gudbrandsdalen til Otta hvor vi svinger av til Vågå, Lom og Skjåk. Det blir stopp under 
dagen for servering av dagens lunsj. Ved ankomst Skjåk kjører vi til Glassitt for 
omvisning. Glasopor er et lettfyllings- og isolasjonsmateriale som blir laget av resirkulert 
emballasjeglass. Gruppen deles i 2 da det kreves verneutstyr som hjelm og vest. Det 
finnes besøkshjelmer og vester til 20 personer. Den andre gruppen venter i møterommet 
og får informasjon om Glasopor. Videre til Interfil. Her starter vi besøket i møterommet til 
en felles orientering for igjen å dele gruppen i 2. Interfil er Norges ledende filterprodusent 
som ble etablert i 1989 av Harald de Presno. Fabrikk og hovedkontoret ligger som sagt i 
Skjåk, Norges største nasjonalparkkommune. Etter besøket kjører vi til Lom og det blir tid 
på egenhånd for de som ønsker å besøke blant annet bakeriet. Videre til Vågå hvor vi 
kjører til Vågå Hotell for innsjekk. Dagen avsluttes med middagsservering og sosialt 
samvær utover kvelden.  
 
Dag 2. Vågå – Hjemsted  
Frokost på hotellet. I dag skal vi besøke den nye kraftstasjonen i Rosten. Rosten er et 
moderne anlegg i fjell, som er bygget på tid og kost. Det er jo bare vakkert sa olje- og 
energiminister Terje Søviknes da han foretok den offisielle åpningen. Etter besøket 
fortsetter turen tilbake til vårt hjemsted med blant annet stopp for lunsjservering. Vel 
hjemme igjen takker vi for turen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


