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HOVEDSTYRETS

INNSTILLING

- KONKLUSJON

Hovedstyrethar stort sett fulgt kontaktutvalgets(Sperstadutvalgets)
til-

rådinggitt i NOU l983:4lVerneplanfor vassdragIII når det gjelderde enkel-

te vassdragsobjekter.

Ut fra de innkomneuttalelserhar hovedstyretfor noen objektersvedkommende
funnet det riktig â fravike utvalgetstilråding (I oversiktenover de enkelte

objekternedenforer dissemerketmed *). Hovedstyret
går såledesinn for konsesjonsbehandlingav Daleelva i Vestfold,Vegårdsvassdrageti Aust-Agder,
Bjerkreimvassdrageti Rogaland,Raundalsvassdragetog Ynnesdalsvassdrageti
Hordaland,Feigevassdragetog Jølstra i Sogn og Fjordane,Todalselvai Møre og
Romsdal,Gaula i Sør-Trøndelagog Forra i Nord-Trøndelag.Med unntak av
Bjerkreimvassdraget
og Raundalsvassdragethvor utvalgetvar delt i synet på
vern/konsesjonsbehandling

anbefalte

utvalget

varig vern av disse

vassdragene.

På den annen side tilrår Hovedstyretvarig vern av vassdrag i Sjåvatnområdeti
Telemark,Fosselv i Hordaland,Flåm og Storelv i Sogn og Fjordane og Nordkjoselva i Troms. Utvalget var her delt eller anbefaltekonsesjonsbehandling.
Hovedstyretslutter seg til Sperstadutvalgetstilrådingom varig vern av Vefsna, Vassdrag til Indre Visten og vassdrag til Hellemofjord.
Dersom hovedstyretsinnstillingblir fulgt vil verneplanenha et omfang som
følgendeoppstillingviser:
A
1
Antall

vernede

vassdragsobjekter

med

kraftpotensial

Antall
objekter

i TWh

TWh

Stortingsvedtak1973 og 1980
Hovedstyretsinnstilling

148
47

11,7
8,6

Totalt

l95

20,3

For de enkelteobjekterer Hovedstyrets
innstilling:
Fylke

Obj.
nr.

Akershus

3

Hedmark
Hedmark/Oppland

9

"
"

II l
II 2
II

Navn

Hurdalsvassdraget

og Leira
Kynna
Imsa/Trya
Grimsa
Atna

Oppland

14

Jora og øvre del av

Oppland/Sogn

26

Lågen
Mørkrid

og Fjordane

Kraft- Hovedstyrets
potensial innstilling
Gwh
104

varig

vern

108
367

varig vern
konsesjonsbeh.
varig vern
varig vern

458
510

konsesjonsbeh.
varig vern

2
Buskerud

Vestfold/
Telemark
Telemark

34
36
37
II 5
44

45
46
51

Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland

Sogn og Fjordane
ll

Møre og Romsdal
ll

Vassdrag i Hemsedal

83

Todøla
Krøderen
Daleelv

10

Sjåvatnområdet
Lifjellområdet
OmrådetmellomSeljordvatnog Flåvatn
Områdetvest for

70

33
67

22

60
61
70
76
77
78
80

83
90

91
92
93
97
98
102
105

varig vern*
varig vern
varig vern
varig vern

Fyresvatn

56

varig vern/
konsesjonsbeh.
konsesjonsbeh.
tas ut
konsesjonsbeh.*

Vegårdsvassdraget
Lyngdalsvassdraget
Bjerkreimvassdraget
Vikedalselva
Granvinelvi

88
481
718
264
16
130

Fosselv

Eikjedalselv
48
530
Vossavassdraget
Raundalsvassdraget 1 220
220
Strandavassdraget
Bordalselv
90
Ynnesdalsvassdraget
53
Undredalsvassdraget
160
Flâmsvassdraget
562
Utlavassdraget
Feigevassdraget
644
Storelvam/Lauke40
landsfoss
Jølstra m/Huldrefoss
600
Ørstavassdraget
10
Vesteråselvm/Stor34

konsesjonsbeh.*
varig vern
konsesjonsbeh.
varig vern
varig vern
varig vern*
varig vern
konsesjonsbeh.*
varig vern
varig vern

konsesjonsbeh.*
varig

vern

varig vern (3 mot I-‘
2)*
varig vern
konsesjonsbeh.*
varig vern*
konsesjonsbeh.*
konsesjonsbeh.
varig vern

seterfoss

109
111

Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
ll

114
116
124
II 10
131
131
132
133a
l33b

136
139
Nordland

II 15
141
146
154
155
162

III 1
III 2
III 3

Stordalsvassdraget
Istra m/Stigfoss
Drivavassdraget

Todalselva
Gaula
Garbergelva
Forra
Sona

Snåsavatn

238
37
520
171
1 190
200
613
300

Skjækra

68

Høylandsvassdraget

Sørlivassdraget

Nesåa

107

Terrákelva
Lomsdalsvassdraget

62

508

Langvatn
Valnesvassdraget

Vassdrag

mofjord

til Helle-

konsesjonsbeh.

varig vern
konsesjonsbeh.*
varig vern
varig vern
varig vern
varig

vern

varig vern
konsesjonsbeh.
konsesjonsbeh.
konsesjonsbeh.
tas ut

28
28

Elvegårdselv

Vassdrag i Indre
Visten

vern

varig vern
konsesjonsbeh.*

tas ut

180
160

Ogna

(vassdalen)
Vefsnavassdraget

varig vern
varig

2

varig vern
varig vern

152
236

varig

265

varig vern

vern

varig vern

(4

mot

1)

3

Troms

172

Spansdalsvassdraget

—

varig vern

20

varig vern

Reísavassdraget
Oksfjordvassdraget
Repparfjordvassdraget

577
145

varig vern
varig vern
varig vern

Lakselva
Julelva
Vesterelvatil
Syltefjord
Karpelva

185
5

varig vern
varig vern
varig vern

"

182

Barduvassdraget

"

l84a

Nordkjoselva

191
l9la
196

"
"

200
204
205

"

219

Finnmark

"

198

ovenfor Altevatn

varigvern*

14

Snefjordvassdraget

-

varigvern

10

varig vern

Hovedstyret
menerman nå har fått den landsomfattende
verneplanfor vassdrag
som Stortingethar bedt om. Gjenværendevassdragbør vurderesved vanlig konsesjonsbehandling.Hovedstyrettilrår at Verneplan I, II og III sammenfattestil
ett dokument

og vil anbefale

at det skaffes

en oversikt

og bedre dokumentasjon

av verneinteresseneog kraftpotensialetknyttet til vernplan I og II.

Hovedstyrethar i kap 4 kommet med en tilrådingom grenser for de objekter i
Verneplan

I og II hvor disse

har vært uklare.

I kap. 5 tas opp hva vernet omfatter.Hovedstyretmener de foreliggendeverneplaner

bare gir rettslig

vern mot kraftutbygging.

Hvis det er ønskeligmed rettsligvernogsåmot andreinngrep,antasdet nødvendigå ta opp sakenfor hvertenkeltområdefor seg. I så fall blirdet
aktuelt med utredninger,høringsrunderm.v. før slikt eventueltutvidet vern
kan bli vedtatt.Hovedstyretmener verneomfangetmå differensieres,men vil

presisereat vernevedtakene
må formuleres
slikat beståendevirksomheter
og
forhold i vassdragenesom vernes såvidt mulig ikke blir hindret.

I.

GENERELL

DEL

1.

INNSTILLINGENSFORMELLE GRUNNLAG

Ved Stortingetsbehandlingav innst. S. nr. 10 (1980-81)30. oktober 1980 ble
det gitt klarsignaltil sluttbehandlingav de midlertidigvernede vassdragmed
sikte på en endelig verneplan.Kontaktutvalgetfor verneplanfor vassdraggjennopptok sitt arbeid i 1980.
Departementet
sa om denne:

antok at kontaktutvalgets

"Rapporten

som skal redegjøre

arbeid

ville munne

for verneinteressene,

ut i en rapport

og

skal danne grunn-

lag for den helhetsvurderingsom Vassdragsdirektoratet
og Hovedstyret
skal foreta, og hvor det også tas hensyn til samfunnetselektrisitetsforsyningsbehov.Rapporten skal følge som vedlegg til direktoratets

innstilling
til Hovedstyret
og videretil departementet
og Stortinget".

4

Kontaktutvalgethar ved behandlingenav Verneplan III hatt følgende sammensetning:
"l. VassdragsdirektørHans P. Sperstad,Norges vassdrags-og elektrisitetsvesen
NVE.

(NVE), formann,

med varamann

fagsjef

Åge Hjelm-Hansen,

. JorddirektørOttar Fjærvoll,Landbruksdepartementet.
. Professordr. Just Gjessing, formann i Det nasjonalekontaktutvalg

for vassdragsreguleringer

. Professordr. Olav Gjærevoll, formann i Statens naturvernråd.

. ByråsjefKjellHauge,Miljøverndepartementet.

. Fagsjef Knut Ove Hillestad, NVE, Natur- og landskapsavdelingen.
. Husmor Marit Wikholm, nestformann
i Statens friluftsråd.

. Fagsjef Bo Wingård, NVE, Avdeling for vasskraftundersøkelser".
Kontaktutvalgetla i oktober 1983 fram en fyldig rapport nr. 3 om Verneplan
for vassdrag,trykt som NOU l983:4l.

Det framgårav utredningen
at
"utvalgetsvurderingerbygger på et meget omfattenderegistreringsmateriale som for en stor del er samlet inn spesielt for å danne grunnlag for denne vurderingen.Registeringerav følgende interesserhar
ligget til grunn:
- Naturvitenskapeligeinteresser
- Kulturvitenskapeligeinteresser
- Friluftsinteresser
- Vilt- og fiskeinteresser
- Vannforsynings-og resipientinteresser
- Landbruksinteresser
' jord- og skogbruk
' reindrift
Kraftressurser
Da kontaktutvalgetsutredning (NOU 1983:4l) forelå trykt i oktober 1983 sendte
Vassdragsdirektoratet
denne
ble også bedt om uttalelser

til fylkene og berørte kommuner til uttalelse. Det
fra kraftselskaper,
universiteter,
organisasjoner

og institusjonermed tilknytningtil kraftutbygging,landbruk,reindrift,friluftsliv,fiske og vilt, naturvitenskap,naturvernog kulturvern.Utdrag av de
innkomneuttalelserer tatt med i innstillingensspesielleHel som grunnlag
for Hovedstyretsinnstilling.
Høringsfristenble satt til l. februar 1984, men de uttalelsersom er innkommet
til og med 10. mai er innarbeideti innstillingen.

2.

FORHOLDET

TIL VERNEINTERESSENE/OPPFØLGING

AV VERNEPLANEN

Følgendepunkt, oppstilt av Industridepartementet
og med tilslutningfra stortingets

industrikomite,

har vært retningsgivende

for utvalgets

arbeid:

"a) De utvalgtevassdragmed tilstøtendeområder bør representereet
variert tilbud av verneinteresserog typer av vassdragsområder.
Noen

av områdene

bør være av betydelig

størreslse.

5
b)

Verneplanenmå gi en rimelig fordelingpå de ulike landsdeler,dog

slikat de vassdragsområder
som er sentraltbeliqgände
og som betyr mye for mange menneskergis prioritet.

c) Planen må ikke gis et slikt omfang at dekning av landets elektrisitetsbehovvil medføre for store økonomiskeofre.
Utvalget

har presisert

enkelte

av punktene.

"Enkelteverneinteressertilsier at vassdrag blir helt unntatt fra
kraftutbygging.Det vil særlig gjelde de naturvitenskapeligeinteresser

og de friluftsinteresser
som beståri å bevareområderav tilnærmet

uberørt natur. Verneinteressenevil være særlig store i de relativtfå
tilfelle,der det fremdeleser mulig å bevare store og forholdsvis

uberørteområder".

"Utvalgethar lagt vekt på å komme fram til en mest mulig tjenelig
verneplan som tar tilbørlighensyn spesielttil behovet for type- og
referansevassdragi landets ulike geografiskeregioner.I tillegg har

utvalgetlagtvektpå å ta varepå forekomster
av spesiell/sjelden

karakter,både i naturvitenskapeligog kulturvitenskapeligsammenheng.
Hensynet til reindriftsnæringenhar veiet spesielttungt i Nordland,
Troms og Finnmark".

"Utvalgethar også lagtvektpå ytterligere
et moment,nemligvernet
av endel fosser, særlig på Vestlandet.Fjell, fjorderog fosser er

landskapselement
som sammenskaperdet storslåttei norsknaturog har

gjort

den verdensberømt.

Utvalget

anser det som en nasjonal

oppgave

å

verne dette særpreget.Det presiseresat tilrådingom konsesjonsbehandling ikke oppfattes som klarsignalfor utbyggingog at verneverdiene er avskrevet".

Fra kulturfaglighold er det reist innvendigermot Sperstadutvalgetsinnstilling. Fra Det historisk-filosofiske

det:

fakultet

ved universitetet

i Bergen

sies

"at utvalget har tatt lite hensyn til de kulturhistoriskeverneverdiene
i sine vurderinger.De peker spesieltpå at 3 av de 14 vassdrageneinnenfor HistoriskMuseums ansvarsområde,som styringsgruppenfor registreringog vurderingav kulturverdierhar gitt høgeste verneverdi,
ikke uforbeholdenter blitt foreslåttvernet av Sperstadutvalget".
Riksantikvarenpåpeker i brev av 31.1.84 at Bjerkreimvassdraget,
Vosso og
Flåmsvassdrageter vassdrag som inneholderkulturminnerog kulturlandskapav
helt spesiellstor verdi og som ikke kan erstattesav andre verneobjekter.
Riksantikvarensier videre:
"Til tross for de innvendigenesom er nevnt ovenfor, kan en slå fast
at vern av kulturminnerog kulturlandskaphar fått en bred plass i utredningen.Det er svært positivt at så mange av de vassdragenesom
Prosjektethar satt i en høy verneklasse,nå er foreslåttvarig vernet.
Selv om verneplanen

dermed

har fått et viktig

tilskudd,

er ennå

ikke

alle de viktigstetypene kulturlandskapog kulturminneri de forskjellige landsdelenerepresentert.Her vil vi spesieltpeke på Trøndelag,
Agder

og Vestlandet.

Flere

av de vassdragene

som er foreslått

varig

vernet, er dessuten av relativt liten betydningsett fra et kulturmin-

nevern-synspunkt.
En må derfori de kommendeår trekkeinn flerevass-

drag

for à fylle "hull"

i verneplanen".
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Vassdragsregulantenes
foreningsier om de kriteriersom er lagt til grunn for
utvelgelsen:
"finnerdet galt at hele nedbørfeltetskal tas i betraktningnår vassdragsreguleringenes
virkningvurderes.Etter vår mening er det de
direkteberørte eller vassdragsnæreområder som må vurderes.Problemet
er kjent fra vanlig konsesjonsbehandling,
fra Samlet plan, og er altså
heller ikke unngått i forbindelsemed verneplanarbeidet.De forskjellige faggruppenehar i - en etter vår mening uforsvarliggrad - betraktet hele nedbørfelteti sine vurderinger.Hvordan dette har slått
ut på den endelige sluttvurderingvites ikke. Verdikriterienesynes
imidlertid

å ha fjernet

seg vel langt

fra realitetenes

verden

når sand-

avsetningereller nyere tids kulturminnerbeliggendekm-vis fra nærmeste elv skal ha avgjørendebetydningfor en verneplanfor vassdrag.

Helt uforståelig
blirdet når også funntommeområder- ifølgekulturminnegranskerne- bør vurderesm.h.t. verneverdi".
Det nasjonalekontaktutvalgfor vassdragsreguleringer
påpeker i sin uttalelse
av 6.2.84
"Erfaringenhittil tilsier at det er gjennom verneplansvedtakeneat de
vesentligsteav de fagligeverneverdieri vassdrageneer blitt ivaretatt. Det nasjonalekontaktutvalgser derfor med bekymringpå den
kobling

som nå finner

sted mellom

Verneplan

III og Samlet

plan.

Det er

nå bestemtat vassdraghvor vernespørsmålet
er koblettil behandlingen

av andre navngittevassdrag, skal være med i Samlet plan (jfr.Miljøverndepartementetsbrev til fylkesmenneneav 5.1.1984).

Slik vi oppfatterSamlet plan skal en her ikke vurdere de enkelte vassdrag i verneplansammenheng.
En anbefalerderfor at Sperstadutvalgets
tilrådingog saksdokumenterlegges til grunn for den videre behandling
av verneplanen.Kun ved dette arbeidet er det mulig å sikre de faglige
interesserbest mulig ut fra Verneplanensmålsetting.Ved Verneplan
III er det også lagt ned et betydeligarbeid i å dokumenterede faglige verdier,mens det faglige innspill i Samlet plan er minimalt i
forhold.En sammenligningav vassdragenevil derfor falle på faglige
forhold".
Norges Naturvernforbundpåpeker i sin uttalelse
"Den alleredegjennomførte,og for en stor del planløse og omfattende,
vannkraftutbyggingi Norge, har selvsagt umuliggjorten fullgod representativverneplan.For best mulig å oppfylle Stortingetsintensjoner, plikter imidlertidRegjeringenå ha verneplanmåleneklart for
øye i sambandmed behandlingenav bl.a. "verneplanIII"-forslaget,
Samlet

Plan

for vassdrag,

vassdrag

som er tatt ut av Samlet

Plan,

den

nye energimeldingenog energiøkonomiseringsmeldingen
og handlingsprogrammet til denne".

Sperstadutvalget
pekerpå at VerneplanIII må ses på som den foreløpigeavslutning av en tretrinns prosess som fører fram til en landsplan for vern av
norske vassdrag. Utvalget har pekt på at det er riktig at disse delplaner så

snartsom muligsammenfattes
til ett dokument.Et samletdokumentvil være

sterkereog mer rasjoneltog vil lette presentasjonenav den. Utvalget antar
også at det i forbindelsemed konsesjonsbehandling
og ved behandlingav
"samletplan for gjennværendevassdrag"vil kunne bli fremmet forslag om utnyttelse av vassdrag til andre formål enn vasskraft.
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Fylkesmanneni Telemark kommentererdette tema og sier seg enig i utvalgets
betraktningerog at nye vassdrag som blir vedtatt varig vernet innarbeidesi

verneplanen.
Han pekerogså på at en sammenfatting
av verneplanen
utvilsomt

vil lette presentasjonenav planen og gjøre den mer oversiktligbåde for forvaltningsorganene,private interessersom berøres og for allmennheten.
Universitetet

i Oslo

mener om dette:

"etviktigmålmed konsesjonsbehandlingen
må væreå vurdere
hvorvidt

aktuellevassdrag kan utfylle klare mangler ved de vedtatte verneplaner. Det er derfor viktig at utredningsarbeideti forbindelsemed
framtidigeutbyggingsprosjekter
trekker verneplaneninn i sin
vurdering".

Universitetet
i Oslo visertil den storeforskjelli grunnlagsmaterialet
for
de to verneplaneneog peker på behovet for en oppdateringav beskrivelseog
vurderingav de øvrige vassdragpå verneplanen,etter samme mønster som for de
midlertidigvernede (VerneplanIII). De anbefalerigangsattet prosjekt,etter
mønster fra arbeidet med de midlertidig vernede vassdrag, som kan bringe en
oversikt over verneplanens
samlede faglige kvaliteter. Dette er også et syn

som Universitetet
i Trondheimog Tromsøgir uttrykkfor i sine uttalelser.
De
fremheverogså at et viktigmål med konsesjonsbehandling
i fremtidenmå være å
vurderehvorvidtaktuellevassdragkan utfyllemanglerved de vedtatteverne-

planene.

Vassdragsregulantenes
foreningviser til Sperstadutvalgetsbehov for at de to
delplaneneså snart som mulig sammenfattestil ett dokument og forstår dette
slik
"at dette ønsket fremkommermer av formelle enn av reelle grunner.

Foreningenoppfattersåledessåvelutvalgetssom de forskjellige
faggruppers anbefalingersom endeligeog fullstendige,idet de oppsummerer

resultatet

av Verneplanene

I, II og III. En sammenfatning

vil

såledesikkeendrefaggruppenes
ellerutvalgetsinnstilling
på noe

punkt".

I likhet med Sperstadutvalgeter også Det nasjonalekontaktutvalgfor vassdragsreguleringeropptatt av at verneplanarbeidetfullføresog at første trinn

er å sammenfatte
de tre delplaneneså snartsom muligtil ett dokument.For å

oppfylleVerneplanensmålsettinger det ifølge kontaktutvalgetnødvendigå

verneytterligere
vassdrag.

Hovedstyretvil peke på at behandlingenav Verneplan for vassdraghar en annen
saksbehandlingsmåte
enn vanlig konsesjonsbehandling.
Problemerav landsomfattende karakter- slik som verneplanenhar - kan ikke løses bit for bit slik
det er vanlig ved konsesjonsbehandling.
Både av den grunn og ut fra den målsetting Stortingethar skissert for verneplanen,slutter Hovedstyretseg til
de kriterierSperstadutvalgethar lagt til grunn ved sin vurdering.Naturvernog vitenskapeligeinteressermå i de fleste tilfelle vurderes i lands- eller
landsdelssammenheng.
Hovedstyrethar i tillegg vurdert de innkomneuttalelser
fra kommunene,fylkeskommunene,organisasjonerog andre.
Helt siden arbeidetmed en landsplanfor vern av vassdrag tok til, har det vært
et håp at når den lå ferdig, skulle den være med å effektiviserebehandlingen
av konsesjonssakene,jfr. f.eks. utvalgetsuttalelse i NOU l983:4l sist i punkt

5.2.Hovedstyret
ser det slikat vi nå har fått den landsomfattende
verneplan

for vassdrag

som Stortinget

har bedt om. I samsvar

med Stortingets

forutset-

ninger skal da gjenværendevassdragvurderes ved vanlig konsesjonsbehandling
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ut fra vassdragsreguleringslovens
regler.Skulle Miljøverndepartementet
unntaksvis

mene at en sak også bør vurderes

ut fra vernesektorinteresser

må de-

partementetsi klart fra tidlig i 43-fasenog ordne med dekning av de tilleggsutredningersom trengs.Etter Hovedstyretsoppfatninger det få tilfelle
der det siste vil være aktuelt, jfr. utvalgets innstillingunder 2.3.2. side
17,3. nederste avsnitt.

Hovedstyret
vil sterktrå til at de tre delplanerVerneplanen
bestårav sammenfattes til ett dokumentog vil anbefaleat det skaffes en oversikt og bedre
dokumentasjonav verneinteresserog kraftpotensialknyttet til verneplanI og
II. Dette vil lette den videre behandlingav omfanget av vernet som er nærmere
kommentert

i kap. 5.

En samlet

og godt

begrunnet

Verneplan

vil bedre vise

i

hvilken grad verneinteresseneer ivaretatt.Dette vil også bidra til en mer
effektivbehandlingav fremtidigevassdrag som skal konsesjonsbehandles.

3.

FORHOLDET

TIL KRAFTFORSYNINGEN

3.1.

Energipolitikken

Regjeringenhar bebudet en ny energimeldingframlagt for Stortingetsamtidig
med Verneplan III. Underlagsmaterialetil energimeldingenblir oversendt fra
Hovedstyretvåren 1984. Sperstadutvalgethar på sidene 26-28 i sin rapport noen
energipolitiskebetraktningersom Hovedstyrethar visse motforestillingertil.
Hovedstyretfinner det imidlertidikke riktig å ta opp noen diskusjonom dette
i verneplansammenheng,
men viser i stedet til den uttalelsesom blir gitt i
sammenheng

3.2.

med energimeldingen.

Nyttbar vasskraftog vernet kraftpotensial

Som nyttbar vasskraftregnes i dag et kraftpotensialpå ca. 174 TWh/år midlere
årsproduksjon.
Det omfatter kostnadsklassene
I, IIA, IIB og III dvs. kraftpotensial som det samfunnsøkonomisk
er billigere å utnytte enn alternativ

varmekraft.
Pr. 01.01.84er utbygget 99.2 TWh og ytterligere5.9 TWh er konsesjonsgitt.
Videre

er 11,7 TWh gitt varig vern mot kraftutbygging.

Ikke disponert

kraft-

potensialer m.a.o. 57.0 TWh. Av dette er 12.6 Twh vernet til 1985 mens ytterligere 2.7 TWh er trukket inn i verneplanvurderingen
av Sperstadutvalget.Itillegg til det som er tatt med i verneplansammenheng

blir det unntatt

og i

praksis vernet kraftpotensialersom blir beskåret ved konsesjonsbehandlingen
eller ved at de ikke blir tatt med av søker. Hensynet til miljøfaktorenegjør
at et stadig økende potensial på denne måten blir holdt utenfor utbygging.
Størrelsen på disse potensialer er vanskelig å kvantifisere,
særlig de som
blir beskåret ved konsesjonsbehandlingen,
fordi beskjæringen
ikke bare medfører

reduksjonav antatt kWh, men også ofte av kraftens kvalitet (reduksjonav
vinterkraftpga. lite utbygd magasinkapasitet).
Flere fylker er nå kommet i den situasjonat det bare er få og dyre prosjekter

igjenå byggeut, mens storekraftressurser
er båndlagti formav varigeller

midlertidigvern. Samtidig opererer en der med noen av landetshøyeste kraftpriser. Forholdet er nå at en svært stor del av det gjenværende utbyggbare
kraftpotensial
er konsentrert om få fylker, mens de øvrige vanskelig kan dekke

egen forbruksøkningi særlig lang tid framover fra egne kilder.
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Følgende tabell viser fylkeneskraftpotensíale:
OVERSIKT

OVER NYTTBAR

FYLKE

VASSKRAFT

TOTALT

PR 1.1.84

UTBYGD/

(MIDLERE ÅRSPRODUKSJON

UNDERUTB.

VARIG

VERN/

FORESLÅTT

I TWh)

REST

VARIG VERNET
AV HST.

Østfold

4,1

4,0

0,0

0,1

Akershus/Oslo

1,0

0,9

0,1

0,0

Hedmark

5,7

2,3

2,0

1,4

Oppland

13,0

4,7

1,8

6,5

Buskerud

11,5

8,8

0,8

1,9

0,0

0,0

0,2

0,6

l,l

Vestfold
Telemark

0,2

ll,6

13,3

Aust-Agder

6,2

4,1

0,1

2,0

Vest-Agder

10,3

8,3

0,7

1,3

Rogaland

13,2

9,5

0,3

3,4

Hordaland

22,0

13,4

4,4

4,2

Sogn og Fjordane

21,1

10,1

1,5

9,5

Møre og Romsdal

9,7

5,4

1,3

3,0

Sør-Trøndelag

6,4

3,8

0,2

2,4

Nord-Trøndelag

6,0

2,3

0,8

2,9

Nordland

22,3

12,1

2,9

7,3

Troms

4,8

2,4

1,8

0,6

Finnmark

3,0

1,4

1,0

0,6

Sum

I denne

173,8

oversikten

er benyttet

105,1

tall

fra NOU l983:41

20,3

vedrørende

48,4

vernet

kraft-

potensial,mens de øvrige tallene er hentet fra "oversiktover nyttbar vasskraft pr 1.l.84"
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3.3.

Vern kontra konsesjonsbehandling

Et forholdsom har vært mye diskutertog som det kan være nødvendigå peke på
er at verneplanensvurderingeri svært liten grad bygger på de virkeligeskader
og ulemper en aktuell kraftutbyggingvil påføre ulike verne- og brukerinteresser. Registreringav verne- og brukerinteresserhar med få unntak vært foretatt
i hele vassdragenesnedbørfeltuten at en har sett dette i forhold til de begrensede inngrep som en eventuellkraftutbyggingville medføre.Verneinteressene har derved fått en dimensjonsom ikke står i forhold til en eventuell
kraftutbygging.
Til dette uttalerVassdragsregulantenesforening (RL) i brev av 27.l.84:
"Slik vi oppfatterdet har arbeidetmed de tre verneplaneri stor utstrekninghatt den samme svakhet som arbeidetmed Samlet plan, idet
konkrete utbyggingsplanerfor vannkraftbare i svært liten utstrekning
danner grunnlagetfor øvrige interessegruppersvurderinger.Dette har
også resulterti at dialog mellom vannkraftinteresser
og andre interesser har vært lite brukt eller helt mangler".
Dette er også et felt som Norske elektrisitetsverkers
forening (NEVF)har tatt
opp og i brev av 19.1.84 heter det:
"Utvalget understreker nødvendigheten
råder som totalt verneverdige. Dette

av å betrakte sammenhengende
ommedfører at det i flere tilfelle

er liten sammenhengmellom konkreteutbyggingsprosjekter
og det enkelte
verneobjekt.
For det enkelte kraftselskapmed interesseri et vassdrag kan det være

vanskeligå se berettigelsen
av å fredevassdragetfordidet perifert
i nedslagfeltet

ser".

eller

endog

i nabodalføret,

kan finnes

verneinteres-

De utbyggingsplanenesom er lagt fram er utarbeidetunder forutsetningav at
en her har med spesielt verneverdige vassdrag å gjøre. Planene er derfor svært
skånsomme mot omgivelsene. Kraftpotensialene
i endel av disse vassdragene frem-

står derfor som langt lavere enn de normalt ville vært under en vanlig konsesjonsbehandling.I mange vassdrag er det utarbeidetflere alternativerog bare
en omfattendekonsesjonsbehandling
vil her kunne avklare ulemperog fordeler
ved å bygge ut vassdrageteller deler av det til kraftverksformål.

Hovedstyrethar forståelsefor den kritikk som er reist av RL og NEVF. På grunn
av knapp tid og begrensederessurserhar det desverre ikke vært mulig å gjennomføre en så grundig analyseog behandlingav det enkelte objekt som rettelig
burde vært gjort når det er spørsmålom varig vern. De forskjelligeledd som
har hatt ansvar

for å få fram en landsomfattende

verneplan

har følt det tving-

endenødvendigå arbeideraskestmuligfor ikkeå tape vernemuligheter.
Hvis
det senere

viser

seg å være prosjekter

der varig

vern vanskelig

kan vernevedtaket
endrespå vanligmåte av Stortinget.
3.4.

kan forsvares,

Økonomiskekonsekvenserav verneplanen

Norske elektrisitetsverkers
foreningpåpeker i brev av l9.l.84 at
"Verdienav kraftutbyggingog kryssendenæringsinteresserkan uttrykkes
både økonomiskog teknisk,mens en for andre verneverdierer henvist
til skjønn og også í noen grad til personlig innstilling.

ll
Vern av vannkraftkilder

har som nevnt

et økonomisk

aspekt

som vil være

avhengig av prisen på vannkraft i forhold til kraft produsertpå annen
måte. I rapportensies ikke noe om hvilke økonomiskeofre som kan aksepteres for verneplanen.Etter vår mening ville det være vedifulltom
de økonomiskekonsekvenserav verneplanenkunne bli utredet.
Utvalget har etter NEVF's mening lagt for snever ramme til grunn for
interesseavveiningene.
I stedetfordekning av landets elektrisitetsbehov og de næringsøkonomiskefordelerved vannkraften,burde avveiningen

baseres
på landets
energibehgy".

Spørsmåletom hva det koster å verne mot kraftutbygginger det vanskeligå gi

noe eksaktsvarpå. Noen vassdragpå verneplanen
er så dyre å byggeut og samtidigså kontroversielle
at de muligensaldrivilleblittbyggetut uavhengig
av en verneplan,og da koster det ikke samfunnetnoe â verne dem. Er det deri-

mot rimeligeutbyggingsprosjekter
med god samfunnsøkonomisk
lønnsomhet,
vil

kostnadenved varig vern bli betydelig.I tillegg til de generelle samfunns-

økonomiskekonsekvensene
vil også vedtakom vern kunnefå direkteøkonomiske
konsekvenserfor de enkelte fylker og kommuner som, slik systemet fungerer i

dag,vil måttedekkeøket forbrukved andreog dyrereanskaffelsesmåter.
Indirektevil også sysselsettingssituasjonen
på kortog langsikt kunneføretil

økt økonomisk belastningfor fylker og kommuner.
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FORSLAG TIL DEFINISJONAV GRENSER FOR UKLARE OBJEKTER VERNET I VERNEPLAN I OG II

I St.prp. nr. 77 for 1979-80 "VerneplanII for vassdrag"er det trukket opp
retningslinjerfor avgrensningav verneobjektene.Videre er det lagt opp til
at de mest kurante tvilsspørsmålbør kunne løses gjennom drøftingermellom

Miljøverndepartementet
og Olje-og energidepartementet.
Til sluttheterdet:
"Tvilsspørsmàlvil bli gjort til gjenstand for nærmere undersøkelser
og fremlagt for Stortingetsammen med de 10 års vernede vassdrag".

Sperstadutvalget
er i sittmandatbedt om å gå igjennomverneplanen
og liste
opp objekterhvor det foreligger
uklarheterog â kommemed forslagtil definisjoner på avgrensning.Det har innenforde tidsrammeren har operert ikke vært
mulig å gå gjennom alle verneplanensca. 200 objekter med tanke på å fange opp
alle uklarheter

som måtte

finnes. En antar at det fortsatt

vil kunne finnes

tilfelle hvor det kan bli behov for avklaringav avgrensningsspørsmâl,
men
disse bør kunne løses som forutsatti St.prp. nr. 77 for l979-80.I den påfølgende

liste har en forsøkt

å gi en kortfattet

beskrivelse

av hva uklarheten

består i, supplertmed utvalgetstilråding,som hovedstyretslutter seg til.

Uklarhetenedreier seg i første rekke om avgrensningenav enkelte objekter. I
Verneplan I og II fremgår avgrensningenav verneobjekteneav kartvedleggtil
verneplanene.Dette kartgrunnlagetvar i en del tilfellemangelfulltog unøyaktig og enkelte

objekter

var gitt

en mangelfull

beskrivelse.

Selv om ingen av

de oppståtteuklarheterhar ført til særlig store konflikteri den tiden verne-

vedtakenehar fungertfinnerutvalgetdet riktigå få definerten del objekter
bedre. I mange tilfellevil det være tilstrekkeligmed rene navnendringerfor

à få et objektklartdefinert.For andreobjekterhar utvalgettilrådden for-

holdsvis detaljertavgrensning.Dette har blant annet vært nødvendigder
vernevedtaketomfattermange vassdrag innenforfjellområdersom vernes av
hensyn til friluftslivog naturvern (f.eks.Norefjellområdet,Lifjellområdet).
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I St.prp. nr. 77 heter det at "i utgangspunktetomfatter verneobjekteneså vel
hovedvassdrag

som sidevassdrag

dvs.

at det samlede

nedbørfelt

omfattes

av

vernevedtaket".I utgangspunktetvil en avgrensningsom ikke følger nedbørfeltgrensen, være uheldig i en verneplanfor vassdrag.Der objekter avgrensesetter
andre prinsipper,bør dette uttrykkeligbeskrives.
Mange

vassdrag

endrer

navn ettersom

de passerer

nedover

fra sine

kilder mot

sjøen. I slike tilfellehar man forsøkt à følge det prinsipp at navnet elva
har i den nederste del av det vernete vassdrag,blir angitt. For "Vassfarelva"
blir dette Urula. I alminneligheter det hele vassdragetinnenfornedbørfeltet

som menesnår elvernevnes.

Objekt2 @_e_;za.m./V...an_S_3'_<2
Objektet ble vernet "fordi de kjente utbyggingsinteressene
er ubetydelige,mens vernehensyneneer vesentlige".Mosseelvaer bare
navnet på vassdragetmellom Vansjø og fjorden.Verneplankartenehar
inntegnet

hele Vansjøs

nedbørfelt

og det synes

ikke à herske

tvil om

denne avgrensingen.Det ble i 1983 gitt konsesjonfor en viss utnyttelse av fallet i Mossefossen.
Forslag:Hele vassdragetsnedbørfelt inngår i objektet.
Objekt 4 Oslomarkavassdragene
I St.prp. nr. 4 (1972-73) står " at det med Oslomarkavassdragene
menes bl.a. (vår understrekning)
Sandvikselva,
Lysakerelva, Hoffselva, Frognerbekken,
Akerselva, Nittelva, Leira og Børteelva, alle

med sidevassdrag".Leira er senere tatt ut og behandlet i Verneplan
III. På tidligereverneplankartomfatter objektet også de vassdrag i
Asker som drenererden vestlige del av marka, mens Ljansbekkenog
Fjellhammerelvasom drenererdeler av Østmarka ikke er inntegnet.
Den opprinneligebeskrivelsenav objekt 27 "Drammen-Nordmark"innbefatter bl.a. Gàsebekken,nedre del av Solbergelvaog Glitra samt Asdøltjernm/Asdøla,Sandungenog selve Lierelva.
Det er gode grunner

for å verne Sandungen

og Asdøltjern

m/Asdøla,

og vi finner det derfor hensiktsmessigå innlemmedette vassdraget i
obj.

4 sammen

med de øvrige

vassdragene

i Askermarka/Vestmarka.

Be-

skrivelsenav obj. 4 bør derfor være:
Forslag:

Objektet omfatter de vassdrag som drenerer ned til Oslofjorden fra og med Sandungen og Asdøltjern m/Asdøla (til
kryssing av rv 285) i vest og til og med Ljansbekken
i øst,
i tillegg nedbørfeltene
til Nittelva, Fjellhammerelva
og

Børteelvasom drenerertil Øyern.

Objekt 5 Ljøra
Det synes ikke være noen særlig uklarheteri avgrensningen.Det presiseres

at objektet

omfatter

vassdrag

øst for Trysilvassdraget.
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Objekt
12 A_s-t_§I.z§.$a_§.<.!£<:9.9.E
Av hensyn til friluftslivetble konsesjonssøknadenavslått.Hele

nedbørfeltet
ned til utløpeti Glommainngåri objektet.
Objekt 13 Moelvvassdragetmed Næren

MoelvamellomNærenog Mjøsaer utbygdmed noenmindrekraftverk
slik at Næren er regulert 3 meter. Objektet synes å omfatte hele
nedbørfeltet.
Forslag:

Objektet

omfatter

hele Moelvas

nedbørfelt.

Objekt 24 Buvassfaret/Lomsdalselv

Vassdragene
ble i 1973vernetpå grunnav små utbyggingsinteresser i forhold til verneinteressene.Hva som omfattes av betegnelsen "Buvassfaret"går imidlertidikke fram av det skrevnematerialet.Fra Oppland Fylkesverker det antatt at Buvasselvaer
varig vernet. Det vises også til jubileumsboka"Langs Begna" utgitt av Foreningentil Bægnavassdragetsreguleringi forbindelse

med foreningens
75-årsjubileumi 1983.På side 148 står

"Spørsmåletom Buvassfareter senere ikke fulgt opp av vår
forening,og i dag har nok tiden løpet fra dette prosjektet,

også på grunnav det vernevedtak
som for tidengjelder".
"Senere er Buvassfaretblitt varig vernet".

I denne omtalen hvor vassdragetogså er tegnet inn nyttes betegnelsen Buvassfaretom det som på nye kart er navnsattmed Buvasselva.
Objektet skulle således være avgrensetav nedbørfeltettil elvene
Buvasselva,Tørrsjøelvaog Lomsdalselv
Objekt 25 Vassfaret
Vassfaret ble vernet i forbindelsemed Verneplan I. Utvalget uttalte i sin første rapport at på grunn av de betydeligefriluftsog naturverninteresser,
utpeker objektet seg som et område av stor
verneverdi.I rapportenskartbilager elvene Muggedølaog Hølera
tegnet inn i objektet.Denne tolkningenav objektetsomfang må
ansees som anerkjent,jfr. OED's brev av 26.6.82.M.h.t. elva
gjennom selve Vassfaret,som har mange navn, hersker det liten tvil

om at denneer vernethelt ned til utløpeti Sperillen.
Objektet
omfatter

altså

nedbørfeltene

til elvene

Hølera,

Muggedøla

og Urula.

Langvatn (844m o.h.) har avløp i begge ender. Det ene løpet
drenerermot Buvatn i Urulas felt, mens det andre har utløp til
Todøla. Førstnevntetar imot omlag 2/3 av vassføringenfra Langvatnet. Todøla inngår som objekt nr. 36 i verneplanIII og anbefales frigitt for konsesjonsbehandling.
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Det som må være avgjørendefor vern eller ikke vern, er hvilke
verneverdiersom finnes ved eller i vatnet. Det foreliggerikke i
dag opplysningerom disse, men hvis det blir søkt konsesjonfor

utbyggingav Todøla,må slikefremskaffes.".

Forslag:Objektet omfatter nedbørfeltenetil elvene Hølera, Muggedøla og Urula. Eventuelt vern av Langvatn avgjøres ved
konsesjonsbehandling
av Todøla.
Objekt 27

Drammen -_Nordmark
Området ble foreslåttvarig vernet under henvisningtil at de
kjente utbyggingsinteresser
var ubetydelige,mens vernehensynene
var vesentlige.Vernet ble begrunnetsærlig med de store friluftsinteressene.St.prp. nr. 4 gir ingen holdepunkterom avgrensningen.Tidligereverneplankarthar tegnet inn nedslagsfeltet til Lierelva.
Forslag:Av hensyn til frilufts-og naturvernhensyneneforeslåsat
vernet omfatterområdeneover kote 200, avgrensetav
Tyrifjorden,Lierelva og Drammensvassdraget.

Objekt
28

Holleia

I St.prp.nr. 4 er objektetikkebeskrevet.
Fra Sperstadutvalgets
første rapport hitsettes:

"Gabrielsen-komitéen
- (G 16).
Fra innstillingensiteres:
"Komitéenfinner det ikke sannsynligat det vil kunne bli spørs-

mål om utbyggingi områdetog har ikkenoe å bemerketil en
eventuellfredning".
Industrikomitéen

i Stortinget

har ført Holleia

(Henoavassdraget

m.v.) i gruppen "Fredningsforslagsom tidligereer vedtatt eller
bør kunne fremmes nå".
Buskerud jeger- og fiskerforeningfremmet verneforslagetsom var
grunnlagetfor Gabrielsen-komitéens
behandlingav området
Nyttbar, ikke utbygd vasskraft:
Det er ingen kjente

utbyggingsinteresser.

Utvalgetsvurdering
Utvalget foreslårat området av hensyn til de alminneligefriluftsog naturverninteresser
blir tatt med i verneplanen.Vernet
bør gjøres varig.
Fylkesmannens
uttalelse av 10. september 1970 opererer med “Holleia
som Henoa - og Vælerenvassdraget".
Da det også her har vært

frilufts-og naturinteressersom har ligget til grunn for forslaget
foreslås

følgende

avgrensning:
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Forslag: Objektet omfatter arealeneover kote 200 avgrenset av
Tyrifjorden,veien Sokna - Krøderen,Krøderen og
Snarumselva.
Objekt 35

!2§§é£2a_i_§2l
Objektet

omfatter

nedbørfeltet

til tre sideelver

som alle er geo-

grafisk adskilt.Liaåní renner ut i Hallingdalselva,Logga og Vola
i Hemsila fra hver sin side. Objektet omfatterdisse tre
sidevassdragsnedbørfelt.
Objektet kunne med fordel hete: Liaåni, Logga og Vola i Gol.
Objekt 38 Norefjellområdet
Objektet ble gitt varig vern i Verneplan I av hensyn til alminnelige frilufts-og naturverninteresser.
Det ble ikke gitt noen
klar beskrivelseav avgrensingenav verneområdet.
Det hersker uklarhetom avgrensningenav de nordligeområder. Ut
fra verneplankartetsynes Grøslandselviå ligge innenformens
grensen

ved Stamnselvi

er uklar.

Det foreliggerverneinteresseri Tingsjøområdetog utbyggingsinteresseri Grøslandelvisom kan forenes.
.
Forslag: Objektet er i øst avgrensetav Vestbreddenav Krøderen og
Hallingdalselva,i nord av Hallingdalselvafram til nedbørfeltgrensentil Grøslandselvi,dennes nedbørfeltgrense

sydovertil kote SQQ,derettervestoverlangsdennetil

grensen mot Stamnselviog deretter videre vestover langs
denne mot grensen til obj. 39. I vest følges grensen mot
objekt nr. 39, og i sør av Bjøreelvas sørlige nedbørfeltgrense. Nedre deler av Grøslandselviutelukkesdermed fra

vernet,men ikkeTingsjøområdet.

Objekt
39

Vergjedal/Eggedal
Objektet ble í 1973 gitt varig vern under henvisningtil at de
kjente

utbyggingsinteresser

er ubetydelige,

mens vernehensynet

er

vesentlig.Utvalget er av den oppfatningat verneobjektenesnavn så
langt det er mulig, bør betegne vatn eller vassdrag.Dette objektets
navn nevner dalen

hvor de vernede

vassdrag

renner.

Utvalget

finner

dette lite hensiktsmessig.
Objektetsgrenser er heller ikke beskrevet.En rimelig tolkninger
at objektet omfatternedbørfeltenetil Vergja og Simoa ned til
deres

utløp

i h.h.v. Lågen

og Soneren,

inkludert

Eiddalselvas

børfelt.
Objektets

navn bør være: Vergja

- Simoa

og Eiddalselv.

ned-
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Hovedstyretvil her bemerke at de ikke er enig i at objektets navn
endres

da dette vil medføre

en stor utvidelse

av verneområdet.

Hovedstyretgår inn for at Vergjedalog Eggedal vernes, men finner
det

ikke nødvendig

at Eidalselva

og Nedalselva

inngår

i objektet.

Objekt 40 Skrimfjellområdet
I St.prp.

(nr. 4

(72-73) er objektets

avgrensning

beskrevet

som

følgerz) "Skrimfjellområdetligger nord for Skien og sør for Kongsberg. Innenforområdet finner en de øverste kilder til Siljanvassdraget og deler av Ravalsjøvassdragetog Eggarelvvassdraget".
Dette er meget upresistog uklart formulert.Siljanvassdrageter
riktignoken del av Skrim, men er vernet som eget objekt (42).Eggarelvvassdrageter vernet i sin helhet ned til Lågen. Kjørstadelva
er ikke nevnt i proposisjonen.Denne må imidlertidhelt klart betraktes som en del av objektet da den drenerer viktige deler av

Skrimfjell.
Det kan imidlertid
reisestvilom hvilkedelerav Kjørstadelvaog Ravalsjøvassdragetsom skal regnes inn i objektet.

Forslag:Objektet omfatter nedbørfeltenetil Eggarelva,Kjørstadelva ned til kote 250 og Ravalsjøvassdragettil samløpet
med Tverrelva.Mot sør grenser objektetmot det varig
vernede Siljanvassdraget(Farrisvatnm/tilløp).

Objekt
52 Rukkeåi/Dalåi
Det er store reguleringeri nedbørfeltet,men det foreliggerifølge
Sperstadutvalgetsrapport nr. l ikke planer om ytterligerereguleringer.Det ble likevel gitt varig vern. Avgrensingenomfatter
de to elvenes

for Bandak.

nedbørfelt

som begge

renner

ut i Tokkeelva

rett oven-

Objekt
53 Åmdalsvassdraget
Utvalget sier i sin vurderingav vassdraget i Verneplan I: "Etter
utvalgetsoppfatningtilsier landskapsmessigeforhold,særlig med
tanke på friluftsliv,

at vassdraget

ovenfor

Borsæ og Urvatnet

blir

varig unntatt fra kraftutbygging".Det er denne utstrekningav
objektet

som departementet,

og siden Stortinget,

ga sin tilslutning

til. Det som er beskrevetutgjør en relativt liten del av Åmdalsvassdragetsnedbørfelt.Dette bør gå fram av objektetsnavn.

Forslag:Objektetomfatternedbørfeltet
til elvene:Fyråi,elva i
Vegardalenog Folurdalen.
Objektets navn endres til "Åmdalsvassdragetovenfor Borsæ og Urdvatn.
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Objekt 59 Ej_zr.<:_a_:-:h_§im
Grensene i sør, vest og øst er greie. Vestgrensenbør derimot gis
en slags definisjon som tilfredsstiller
nr. 4 hvor det står:

"D e p a r t e m e n t e t

de krav som nevnes

i St.prp.

foreslårat områdetangittav Kontakt-

utvalgetog Hovedstyretblir vernet i l0 år mot kraftutbyggíng.
Verneområdetskal likevel ikke være til hinder for eksisterendeog
planlagt utbyggingfor Brokke kraftverkmed reguleringav Bossvatn,
for flyttingav kraftverketsinntak til Bossvatnetssydbreddeller

for utnyttelse
av Holsebekkene-Faråa-Vestelandsåa-Fjellskaråa
neden-

for kote 570. Såvidt angår utvidelsesforslagetfra StavangerTuristforening,finner en at det vil gi en lite hensiktsmessigarron-

deringav verneområdet".

"K o n t a k t u t v a 1 g e t
foreslår av hensyn til de alminnelige naturvern-og friluftslivinteresser
at et område med følgende
grenser blir unntatt fra videre kraftutbygging:Fra Storstraumen
ved Bjåfjorden i Setesdal i vestlig retning til Kyrrauga,herfra
videre langs fylkesgrensentil Kvifjordenhvor østbreddenfølges
til Kvina turiststasjon.Herfra langs østbredden (høyesteregulerte
vannstand)

til Langlona,

Øysevatn

(skal være Øyarvatn)

og Rosskrepp-

fjorden fram til fylkesgrensennord i fjorden.Herfra langs fylkesgrensen til Store Auravatnethvorfra vassdragetfølges nordovertil
Djupetjørn.Fra Djupetjørntil Bratteli og langs Botsvatnetssydbredd til Setesdalen.Langs Setesdalentilbake til Storsstraumen".
Inntakettil kraftverketvil ligge i Litle Myklevatnpå kote 580.
Forslag:Grensen beholdes som beskrevet ovenfor, men i stedet for
nedenfor kote 570 foreslåsnedenforkote 600, siste setning
i avgrensningenbør endres til: Langs Otras vestbredd i
Setesdalentilbake til Storstraumen.

Objekt
73

Langfoss
Objektet bør hete Vaulavassdraget
m/Langfoss. Vernet omfatter hele
nedbørfeltet, men med klausul om overføring av 7 måneder vintervass-

føring fra Vaulavatntil Etneelvi.

Objekt
86

Lærdalsvassdraget
Vernet omfatter bare deler av vassdraget.I stortingsvedtaketfra
1973 heter det: "Objekt nr. 86 Lærdalsvassdraget,greiner av vassdraget mot Filefjell bør vernast varig". At vernet må omfatte Smeddølas nedbørfeltovenfor samløpetmed Mørkedølasynes klart.
Navnet endres til "Smeddølai Lærdalsvassdraget".
Objektet defineres som Smeddølaovenfor samløpetmed Mørkedøla.
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Objekt

115 Ålvunda, Innerdalen
Utvalget sier i sin vurdering (1970):"Når nå landskapeti Innerdalen er fredet, finner utvalget det naturligat fredningenblir

utvidettil også varigå omfattevassdraget,
og at dennefred-

ningen blir gjennomførtetter naturvernloven".Det hersker noe
tvil om dette må oppfattessom en tilrådingom vern av hele Ålvundavassdraget,eller om det utelukkendegjelder den del av vassdraget som ligger innenforlandskapsvernområdet.
Den beskrivende
teksten gir få holdepunkteri den anledning.I beskrivelsenav de
naturvitenskapeligeinteresseneer Ålvundavassdragetbetegnet som
et egnet typevassdragfor landsdelen.MD har i brev av l2.3.8lgitt
uttrykk

for at vernet

bør omfatte

hele nedbørfeltet.

OED har for-

såvidtbifaltdetteda de í brevav 3.4.83til Kristiansund
E.verk

skriverat de ikke har merknadertil MD's brev. Det er imidlertid

gjortvissereguleringer
i vassdraget,
bl.a.ovenforlandskapsvernområdetsom selvfølgelig
får virkningerlengerned.Det må være
greitå la objektetomfattehele nedbørfeltet.
Det bør sidenbli
et prinsipieltspørsmålhvilke nye tiltak som kan tillates i vass-

draget.

Objekt II 14 Holderen/Jævsjø/Grønningen
En rimelig tolkning av NOU l976:l5må være at objektet omfatter

Holderenog Jævsjømed alletilløppå norskside.Dettehar også
vært inntegnetpå verneplankartene.Dette inkludereri så fall de
store vatna

Langvatn

og Grønningen.

Verneobjektetsnavn foreslâsendret til "Holderen,Jævsjø, Grønningen og Langvatnmed tilløpselver“.

Objekte
144Sausvatn
Det er uklart hvordan objektet har fått navnet Sausvatn slik som
det er benevnt i Sperstadutvalgetsoversikter.Objektet omfatter
hele Sausvassdraget.Stortingsvedtaketfastslårvern av Sausvassdraget. Navnet må rettes selv om vedtaket er klart nok.
Objekt 148 Sørvassdalen
Objektet

omfatter

hele nedbørfeltet

til elva

i Sørvassdalen.

Elva

heter Sørvassdalselvaog objektet bør gis dette navnet.

Objekt
155 Skuortavatn/Villumvatn
Vannene med vassdrag ble vernet under Verneplan II. Det presiseres
at vernet gjelder Skuortavatnm/vassdragned til samløpetmed
Skjønstâaog Villumvatnm/vassdragned til Langvatn
Objekt 157 Vassdrag i øvre Valnesfjord
Objektet er ikke gitt noen beskrivelsei St.prp. nr. 4, men i
uttalelsene

til verneforslaget

sier Fauske

friluftsnemnd:

l
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“Vannene i det planlagte friluftsområdei Ø. Valnesfjord.
Ved en forglemmelseer ikke disse vassdragenetatt med i første
forslag,men det skulle være ganske naturlig at vannene i dette
flotte, ettertraktedefriområdeburde bevares.Etter planene vil

en her, når det hele er utbygget,få et eneståendetilbudfor
friluftsaktivíteter
både sommerog vinter,særligfor befolkningen i Bodø og Fauske".
Nordland

fylkes

friluftsnemnd

vil anbefale

at vannene

í det plan-

lagte friluftsområdei Øvre Valnesfjordblir bevart uberørt av
kraftutbyggíng.

En rimeligtolkninger at objektetomfatternedbørfeltet
til
Lakselva i Valnesfjord.Dette er i overensstemmelsemed verneplankartet.Objektet gis navnet Lakselva i Valnesfjord.
Objekt 158 Xê§§§Ãä9-i_§ÉEêÉÆÉX2Éâ
Objektets avgrensninger ikke beskrevet i teksten i St.prp. nr. 4
(72-73).Det er vernet under henvisningtil at de kjente utbyggingsinteressene

er ubetydelige,

mens

vernehensynene

er

vesentlige.Verneplankartetviser Straumdalselvasnedbørfelt.
Forslag: Objektet omfatterStraumdalselvasnedbørfeltog betegnes
Straumdalsvassdraget.

Objekt 159 Sulitjelma- Skjomen
Objektet

omfattet

opprinnelig

store deler

av nordre

Nordland

fylke.

Utvalgetfant ikkeå kunnegâ inn for vern av mer enn en mindre
del av detteområdet.Laksågavassdraget
ble unntattfra kraftutbyggingi den utstrekning
det var påkrevetfor å gjennomføre
planenefor Rago nasjonalpark.
Verneområdet
er i realiteten
en

liten del av det som beskrives i objektetsnavn. Ved behandlingen
i Stortingetble følgendeavgrensninggitt: "Laksåvassdrageti og
ovenfor

nasjonalparken

bør vernast

varig".

Navnet bør være: Laksåvassdrageti og ovenfor Rago.
Objekt 173 Salangselva
Fra St.prp.

nr. 4

(l972-73)

hitsettes:

"K o n t a k t u t v a 1 g e t foreslårat vassdragetav hensyn
til de alminneligefrilufts-og naturverninteresserblir varig unntatt fra kraftutbyggíng.
H o v e d s t y r e t har ført Salangselvaopp på listen over
objekter hvor det ikke kjenner til utbyggingsinteresser.

20
Salangen k o m m u n e
slutter seg til Kontaktutvalgetskonklusjon vedrørendeSalangselva.
D e p a r t e m e n t e t har ikke
elva".

noe imot varig vern av Salangs-

I Forhandlingeri Stortingetnr. 331 den 6. april 1973 har det
sneket seg inn en feil. Objekt nr. l73 ble feilaktigbetegnet som
Salangsvatn.

Det presiseres

at navnet

skal være "Salangselva".

Objekt
174 Ånderdalmed tilliggende_strgk
Departementetsier i sin kommentari St.pr. nr. 4 (72-73):"Departementetviser til at det er opprettet nasjonalparki Ånderdalen
og har ikke noe i mot varig vern av Ånderdalsvassdraget".
Det er
helt

klart at det er vassdragets

nedbørfelt

som her er vernet.

Objektetbør hete:Ånderdalsvassdraget.
Objekt 193 Badderjåkka
Kvænangselvable frigitt for konsesjonsbehandling
ved behandlingen
av Verneplan I i 1973. Det samme gjelder objekt nr. 193 a Badder-

jåkka.En haddepå det tidspunktikketilstrekkelig
grunnlagfor å
foreslå

objektene

vernet.

I forbindelse

med behandlingen

av Alta-

saken i 1978-79 foreslo et flertall i Stortingetsindustrikomite
at alle de tre elvene Badderjåkka,Bærbetjåkkaog Bâdajåkkamåtte
gis varig vern. Dette ble da også foreslått i industrikomiteens
InnstillingS nr. 10 (1980-81).Stortingetbífalt forslaget,og
alle de tre nevnte elvene er varig vernet. Dette bør også gå fram
av objektetsnavn.
Forslag:Objektet omfatter elvene "Badderelva/Badderjåkka,
Nord-

botnelva/Bærbetjåkka
og Kvænangselva/Bâdajåkka".

De gis hvert sitt nummer. 193 Kvænangselva,l93a Badderelva,

Objekt
218 Ellen- og

l93b Nordbotnelva.

Øydevassdrgget

Det presiseresat vernet omfatterEllenelva til samløpetmed Varssaljokkaog Øydeelva til samløpetmed Pasvikelva.

ObjektDagali Landskapsvernområdet
Møsvatn Austfjell er ikke tegnet inn på

verneplankartet.Vernereglenefor dette forbyr bl.a. vassdragsreguleringer.Det presiseresat vassdrageneinnen landskapsvern-

området

Objekt Veig

er vernet

mot kraftutbygging.

Vernetav Veiggjeldernedtilutløpeti Eidfjordvatn.
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5.

HVA VERNET

OMFATTER,

VIDEREFØRING

AV ARBEIDET

Spørsmåleter bl.a. behandletunder punkt b i St.prp. nr 4 1972-1973,der Industridepartementethar lagt opp hovedforutsetningene
som skal legges til
grunn for utvelgelseav de enkelte vassdragene.Der er ordlyden:
"Andre inngrep i de sikrede områder som kan reduserederes verdi for

naturvern,friluftsliv
og vitenskapmå søkesunngått".

Spørsmåleter her formet som en henstilling/oppfordring,
men i Innst. S nr.

10 1980-81
nevnesspørsmålet
om å skafferettslig
vern:

"K o m i t é e n
vil understreke at skal verneplanens
intensjoner
oppnås, er det imidlertid viktig at det ikke foretas andre tiltak som

kan gripe inn i de vernede vassdragog som redusererområdenesverneverdi. Miljøverndepartementet
vil i samråd med de forskjelligefagdepartementervurdere hvordan det best kan gis rettsliggrunnlag for et

slikvern.K o m i t é e n

slutterseg til dette".

Sperstadutvalget
tilrårat det skaffesen særliglovhjemmel
for å kunneverne

vassdragmot kraftutbyggingog mot annen utnyttelsesom berører de
verneinteressenesom lå til grunn for beslutningenom varig vern. En utvidelse av Naturvernlovenble antydet som hensiktsmessig.
MedlemmetFjærvoll sier i en særuttalelse:

"For landbruket
er det derforhelt avgjørende
om vassdragsfredningen
er, eller ønskes gjort til, et argument for fredningav hele eller
deler av nedbørfeltetetter reglene i naturvernloven(elleretter
reglene i den planlov som forberedesav Regjeringen).Er dette tilfelle, dreier saken seg om så fundamentalelandbruks-og erstatningsspørsmålat den må gjennomgåspå nytt fra grunnen av og under den forutsetning".
Landbruksdepartementet
har hatt rapportentil høring hos fylkeslandbrukskontorene

og reindriftskontorene.

I sin uttalelse

av 8.2.84 påpekes

at kom-

mentareneer dominert av tilslutningtil jorddirektørFjærvolls votum. Landbruksdepartementeter enig i det.
Fem av fylkesmennenekommentererdette punkt og støtter forslagetom en hensiktsmessiglovhjemmel.Fylkesmanneni Rogalandgår inn for at dette må komme
i forbindelsemed den revisjonav naturvernlovendet nå arbeidesmed.
Fylkesmanneni Troms stiller seg også i utgangspunktetpositivt til et slik
forslag

og uttaler:

"...mendet reisersamtidigkompliserte
avveiningsspørsmål.
Forslaget
om lovfestetvern av vassdragmot annen utnyttingenn kraftutbyggingmå
derfor

bli gjenstand

for en særskilt

utredning".

Fylkesmanneni Nordland uttaler i brev av 30.l.84:

"Stortingets
vedtakom verneplanfor vassdragI og II var i hovedsaket
vern mot kraftutbygging.I tillegg har Miljøverndepartementet
i
rundskrivT-28/74 av 02.01.1975anmodet om at det ikke gjøres andre
naturinngrepi disse vassdragene.Dette har imidlertidikke vært tilstrekkeligog både offentligog private interesserhar i noen
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tilfellerkunne realisereulike inngrep innen vernede vassdragsnedslagsfeltuten at miljøvernmyndighetene
har hatt særligepåvirkningsmuligheter.
Jeg er på denne bakgrunn enig med utvalget i at det er behov for en

lovhjemmel
for vernav vassdragog finnerdet hensiktsmessig
at en
slikhjemmelinngåri naturvernloven.
I naturinngrepssaker

savnes

dessuten

de påvirkningsmuligheter

turvernlovens§ 2 kunne gitt dersom den ble satt i kraft".
Riksantikvaren

bemerker

som na-

i brev av 31.1.84:

"GjennomVerneplan I, II og III er viktige kulturlandskapmed et betydelig antall kulturminnersikret mot vasskraftutbygging.
De er
imidlertidikke sikret mot andre inngrep, f.eks. veiutbyggingog hyttebygging,som kan være til like stor eller større skade. Verneplanen

må derforfølgesopp med forskjellige
tiltaksom kan sikrekulturminnene. Dette må dels skje ved fredningav enkeltobjekterog dels ved
vern av større området. Den nære sammenhengen mellom natur- og kulturvern har i den senere tiden kommet stadig sterkere frem. Det er der-

for rimelig at disse to fagområdeneblir sett under ett. Samarbeidet
med de ulike verneinteressenei prosjektet,spesielt naturverninteressene,

lende.

Mange

synes å ha vært fruktbart.

av kulturminnene

Vurderingene

i de midlertidig

vernede

er ofte

sammenfal-

vassdragene

som er

tillagt stor verdi i delutredningerfor kulturminnevern,er i dag
truet av forfall.Dette gjelder ikke minst bygningerog andre konstruksjonerlaget av tre. Disse har en i dag ikke midler eller kapasi-

tet til å sikre.Også på detteområdeter det nødvendigå følgeopp

Verneplanenslik at kulturminnene- eller et utvalg av dem - i praksis
blir sikret mot ødeleggelse".
Både Universitetenei Oslo, Bergen og Trondheim,Norges Landbrukshøgskole,
Norske TuristforeningersForbund og Norges Naturvernforbundpeker på betydningen av en særlig lovhjemmelsom kan sikre de verneinteressersom ligger
til grunn for beslutningenom varig vern.
Norges Naturvernforbunduttaler ellers:
"Naturvernforbundet
må avvise særmerknadenfra medlemmetFjærvoll.
Det er urimeligå tilleggepkt. 5.l.b en slik negativ tolkning som
Fjærvoll har gjort. Et annet argument for dette standpunkteter at
Fjærvoll overdimensjonererde problemenesom kan oppstå for landbruket
i vernede

nedbørsfelt

i forhold

til de problemene

som landbruket

har

i næringsfattigedistrikterav helt andre årsaker".
Norske Elektrisitetsverkers
Forening uttaler i brev av 19.1.84:
"Vi er enig i den vurderingutvalget har foretattav vern av områder
mot andre inngrepenn kraftutbyggíng.Det kan ikke være riktig å foreslå varig vern mot vassdragsutbyggingut fra hensyn til områdets
verneverdi,dersom de samme verdier kan gå tapt ved utviklingav annen næringsvirksomhet,f.eks. turisme".
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Vassdragsregulantenes
Forening uttaler om dette tema:
"Dersom hele nedbørfeltetskal telle i vernesammenheng,må vi si oss
enig med Sperstadutvalgetog flere av faggruppenei deres utsagn når
det gjelder vern ut over det rene vassdragsvern.Et vassdragsvernhar
i en slik sammenhengliten verdi dersom en ikke snarest skaffer lovhjemmel for vern også mot andre typer inngrep".
Hovedstyretvil peke på de problemeret vernevedtakkan føre med seg for

næringsvirksomhet
av forskjellig
slag,og viserforsåvidttil særuttalelsen
fra utvalgetsmedlem jorddirektørFjærvoll.

Verneplaneneer rettsligbegrensettil beskyttelsemot inngrep i forbindelse
med kraftutbygging.Men under behandlingenav Verneplan I og II er det presisert, også fra Stortingetsside, at det ikke bør tillates andre tiltak
som kan gripe inn i de vernede vassdragog som redusererområdenesverne-

verdi.

Dennehenstilling
om å søke unngåttandreinngrephar førttil at interesse-

grupper i noen tilfellehar tøyd vernevedtaksvært langt. To saker fra det
varig vernede Trysilvassdragetillustrererproblemet.Den første gjelder
planer om tiltak for sikring mot isgangsskaderved Jordet. Det er her
drøftet flere alternativeplaner som av interesse-grupperble påstått ville
undergrave

vernevedtaket.

Den andre

saken gjelder

arbeider

med vedlikehold

av den 200 år gamle kanalen som fører vatn fra Femunden til Feragen/Hådals-

vassdraget.
Også her ble det påståttat vernevedtaket
ble undergravet.

./.

Dokumentasjoni disse to saker er gitt i egen dokumentmappe
som følger vedlagt.

I

Disse eksempleneviser at det er behov for en entydig presiseringav hva
vedtak om vern mot kraftutbygginginnebæreri forholdettil andre tiltak.
Framtidigsaksbehandlingfor annen næringsvirksomhetkan ellers bli unødig
vanskeliggjort.
Når det gjelder hovedsaken- vern mot kraftutbygging- er omfanget av vernet
entydig nok, og har hittil ikke medført større tolkningsvansker.I prinsippet gjelder

det vern mot endring

av vassføringsforholdene

i vedkommende

vassdrag.Hovedformåleter å verne den naturligeutviklingav vassdragetog
livsforholdeneder.
Hovedstyretmener det bør presiseresat de foreliggendeverneplanerbare
gir rettsligvern mot kraftutbygging.Hvis det er ønskeligmed rettsligvern
også mot andre inngrep antas det nødvendigå ta opp saken for hvert enkelt
område for seg. I så fall blir det aktuelt med utredninger,høringsrunder
m.v. før slikt eventueltutvidet vern kan bli vedtatt.
Hvorledes

et slikt vern som er nevnt

i Innst.

S. nr. 10 (l980-81)

tenkes

etablert,kjenner ikke Hovedstyrettil, men regnermed at det vil være

praktisk

umulig

å finne

fram til generelle

regler

som kan gjøres

gjeldende

for nedbørfeltenetil alle objektene i verneplanen(1/4 - l/5 av landets
areal).

Skal en ha sjanse

for å oppnå

en rimelig

grad av ro om disse

spørs-

målene må, etter Hovedstyretsmening, verneomfangetdifferensieres.Hoved-

styretvil tilråat det når VerneplanIII er vedtatt,arbeidesvideremed

spørsmåletom rettsligvern av de interessenesom har vært lagt til grunn
for forbudet mot kraftutbygging.
Det kan da tenkes
til en tredelt gruppering etter følgende skisse:

at det f.eks.

legges opp
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Gruppe 1 omfatter vassdrag,deler av vassdrag eller særlig verneverdige objekter i eller ved vassdrag,som vernes etter
mønster

av reglene

for naturreservat.

Gruppe 2 omfatter referansevassdragog typevassdragsom får et vern

omtrentsom landskapsvernområder.

Gruppe

3 omfatter

resten

av de vernede

vassdragene.

De blir da fort-

satt vernet på dagens juridiskegrunnlag - altså utelukkende
mot kraftutbygging(vernmot endring av vassføringsforholdene).
Hovedstyretvil presisereat vernevedtakenemå formuleresslik at bestående
virksomheterog forhold i vassdragenesom vernes, såvidt mulig ikke blir
hindret.

Av hovedhensynsom bør ligge til grunn ved avgjørelsenav hva som kan tillates eller ikke i vernede vassdrag vil Hovedstyretpeke på følgende:
l. Eksisterendekraftverkog reguleringeri vassdrag som er vernet må
kunne bestå i fremtidenunder samme forutsetningersom tidligere
og det må være anledningtil alminneligvedlikeholdog fornyelse
av nedslitt

maskineri

og anlegg.

For gjenoppbyggingav kraftverksom har vært ute av produksjon i
mer enn 5 år kan tillatelsegis for samme omfang etter grundig
saksbehandlingder det legges stor vekt på verneinteressene.
2.

Direkte inngrep i de vernede vassdragmed merkbar virkningpå vassføringsforholdtillates ikke, bortsett fra flomsikringstiltakder
det dog må tas spesielthensyn til verneinteressene.
Endringerav manøvreringsreglement
eller av manøvreringspraksis
må
ikke finne sted til skade for verneinteressene.

3. Vern mot kraftutbygginggjelder ikke kraftledninger,men ved trasévalg må stor vekt

legges på vernehensynene.
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II

S P E S I E L L

1.

OVERSIKT

E

L

OVER DE ENKELTE

Fylke

Obj.

OBJEKTER
Kraft-

Navn

Akershus

3

Hedmark
9
Hedmark/Oppland II l

Utvalgets

Hovedstyrets
innstilling

varig vern

varig vern

potensial tilrådning
GWh

nr.

Hurdalsvassdraget
og Leira

104

Oppland

14

Jora og øvre del

367
458

varig vern
varig vern
konsesjonsbeh. konsesjonsbeh.
varig vern
varig vern
varig vern
varig vern
konsesjonsbeh. konsesjonsbeh.

Oppland/Sogn
og Fjordane

26

Mørkrid

510

varig vern

varig vern

34

Vassdrag

36
37
II 5

Todøla
Krøderen
Daleelv

10

varig vern/
konsesjonsbeh.
konsesjonsbeh.
tas ut
varig vern

varig vern/
konsesjonsbeh.
konsesjonsbeh.

Sjåvatnområdet
Lifjellområdet

70
67

II 2

II

Buskerud

Vestfold/
Telemark

Telemark

44

45
46
51

Kynna
Imsa/Trya

108

Grimsa
Atna

f-‘

av Lågen

i Hemsedal

Området mellom Sel-

jordvatn- Flåvatn
Områdetvest for

83

33

22

tas ut

konsesjonsbeh.

konsesjonsbeh. varig Vern
varig vern
varig vern
varig Vern
varig vern
varig vern

varig vern

varig vern
varig vern
dissens

konsesjonsbeh.
varig vern
konsesjonsbeh.
varig vern

Fyresvatn

Aust-Agder

56

Vest-Agder
Rogaland

Vegårdsvassdraget

60
61
70
76

Lyngdalsvassdraget

Hordaland

77

78
80

Sogn og Fjordane

83
90
91

Bjerkreimvassdraget
Vikedalselva
Granvinelvi
Fosselv

Eikjedalselv
Vossavassdraget
Raundalsvassdraget
Strandavassdraget
Bordalselv
Ynnesdalsvassdraget

Undredalsvassdraget

Flåmsvassdraget

88
481
718
264
16

130
48
530
l 220
220
90
53
160
562

varig

vern

varig vern
konsesjonsbeh.

varig vern
dissens

varig vern

varig vern
varig vern
konsesjonsbeh.
varig vern
varig vern

varig vern
varig vern
dissens

konsesjonsbeh.
varig vern
varig vern
(3

92
93
97

Feigevassdraget
Storelvam/Lauke-

98

Jølstra m/Huldrefoss

Utlavassdraget

644
40

mot 2)

varig vern
konsesjonsbeh.
konsesjonsbeh. varig vern

varig
varig

vern
vern

landsfoss

600

varig vern

konsesjonsbeh.
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Møre og Romsdal
"
"

"
"

Sør-Trøndelag
"

Nord-Trøndelag

102

105
109

111
114

116
124

Ørstavassdraget

Istram/Stigfoss
Drivavassdraget

Todalselva
Gaula

"

133a Ogna

"

Nordland
"

"

132

"
Troms

Forra
Sona

Snâsavatn

136
139

Høylandsvassdraget
Sørlivassdraget

141

Terrâkelva

146

Lomsdalsvassdraget

II 15 Nesåa
154
155

Langvatn
Valnesvassdraget

Elvegårdselv
(vassdalen)

III 1 Vefsnavassdraget
III 2 Vassdrag i Indre
Visten
III 3 Vassdrag til Hellemofjord
172 Spansdalsvassdraget

"

182

Barduvassdraget
ovenfor Altevatn

"
"
"

184a
191
191a
196

Nordkjoselva
Reísavassdraget
Oksfjordvassdraget
Repparfjordvassdraget

Finnmark
"

198

"
"
"

200
204
205

"

219

Snefjordvassdraget

Lakselva
Julelva
Vesterelvatil
Syltefjord
Karpelva

konsesjonsbeh. konsesjonsbeh.

varigvern
varig vern

varigvern

varig vern

37
520

varigvern
varigvern

varigvern
varigvern

200

varigvern

varigvern

171
1 190

133b Skjækra

162
"
"

238

II 10 Garbergelva

"

"

34

seterfoss
Stordalsvassdraget

131
131

"

10

Vesterâselv
m/Stor-

613
300
-

180

160
68
6

107
62

508
—
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varig vern
konsesjonsbeh.
konsesjonsbeh. konsesjonsbeh.

varig vern
varig vern

tas ut

konsesjonsbeh.
varig vern

tas ut

varig vern

varig vern

varig vern
varig vern

varig vern
varig vern

varigvern

varigvern

konsesjonsbeh.konsesjonsbeh.
konsesjonsbeh. konsesjonsbeh.

konsesjonsbeh.

tas ut
varig vern

konsesjonsbeh.

tas ut
varig vern

28

varigvern

varigvern

2 152
236

varig vern
varig vern

varig vern
varig vern

265

varig vern

varig vern

-

varig vern

varig vern

20

varig vern

varig vern

14
577
-

145
-

185

konsesjonsbeh. varig vern
varig vern
varig vern
varig vern
varig vern
varig vern
varig vern
varig

vern

varig

vern

5

varig vern
varig vern
varig vern

varig vern
varig vern
varig vern

10

varig vern

varig vern

-
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2. OMTALE AV DE ENKELTE OBJEKTER MD HOVEDSTYRETSINNSTILLING
Innledning

Ved fremstillingener det lagt vekt på å få frem de ulike syn som er fremkommet
under høringsprosessen,

både hovedmomentene

i begrunnelsen

og selve vedtaket

eller hovedkonklusjonenfor de enkelte vassdrag.Alle som har gitt uttalelse
til utvalgetsinnstillinger tatt med, selv om de formelt ikke kan betraktes
som direkte høringsberettigede.
De instansersom har uttrykt seg generelt enige
med de verneforslagutvalget har gått inn for er samlet foran for hvert fylke.
De uttalelsersom er generelle for hele landet er samlet nedenfor.
Norges Landbrukshøgskoleuttaler i brev av l0.l.84 at de er enige i de fremsatte forslag til vern, som alle anses vel dokumentertut fra helhetligevurderinger av verneverdi.
Venstres miljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984 at de støtter
Sperstadutvalgetsforslagom vern i samtligetilfelledette er foreslått.
Norske

Reindriftssamers

Landsforbund

uttaler

i sitt brev av 23.2.1984:

"l. NRL gir sin tilslutning
til at de vassdragsom berørerreindriften
og
som utvalget foreslårvernet, gis varig vern.

2. NRL krever at de vassdrag som blir frigitt til konsesjonsbehandling
og som berører

reindriften,

overføres

til behandling

i Samlet

plan,

slik at konsekvensenefor reindriftenkan vurderesgrundigere".
Norsk

Sameråd

behandlet

verneplanen

i møte 8.2.84.

Her uttales

det:

"NorskSamerådsier seg tilfredsmed at utvalgeti sittarbeidhar søktå

få klarlegge
hvilkeskadevirkninger
på samiske
kulturminner
og samisk
reindriften eventuellutbyggingav det enkeltevassdragvil ha, og at

utvalget i sine forslag til verneplanhar tatt også dette med i vurder-

1ngene.

Likevel registrererman at de fleste av vassdragenei Trøndelag fylkene,
Nordland og Troms, som foreslås frigitt til konsesjonsbehandling
i stor
grad berører samisk reindriftog til dels også samiske kulturminner.De
fleste kraftutbyggingerfinner sted i fjellområdenehvor det foregår reindrift og således vil sentrale reindriftsområderbli berørt og reineiere

påførtbådetap, ulempeog mangeandreproblemer".

"Rådetforstårimidlertid
at de foreslåttefrigittevassdragtil konse-

sjonsbehandlingikke er ensbetydendemed at vassdrag skal utbygges.Og
rådet forutsetterderfor at reindriftsnæringensinteresseri hver enkelt
tilfelle blir søkt klarlagtpå forhånd før eventuelleplaner om utbygging
iverksettes".

VASSDRAG

I AKERSHUS

Direktoratet

for vilt og ferskvannsfisk

støtter

i brev av 3.2.84

Sperstadut-

valgetstilrådningtil VerneplanIII for vassdragi Akershusfylke.
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OBJEKT NR. 3
HURDALSVASSDRAGETOG LEIRA
Vassdrag nr. 6 og 5
Akershus og Oppland.
Nannestad,Hurdal, Gran, Østre Toten, Gjerdrum,Eids-

Fylker:
Kommuner:

voll, Ullensaker,

Lunner,

Nittedal,

Sørum,

Skedsmo,

Fet.

Nedbørfelt:

Hurdalsvassdraget720 kmz. Leira 642 kmz.
Begge feltene ligger under.
Middelvassføring:
15 m3/s og 14 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 122-213m o.h., og 102-812m o.h.
183 000 da.
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
150 000 da.
Produktivtskogareal: l 017 000 da.
Kraftpotensial:
104 GWh, kostn.kl. III.
Skoggrense:

Utvalgetsvurdering
De høyereliggende
skogàsenei norder typiskefor Østlandetsbarskogsområder
og gjør objektet egnet som typevassdrag.Naturvitenskapeliginneholdersærlig
Leira en rekke helt spesiellekvalitetersom í utstraktgrad nyttes for
forskning

og undervisning.

Utvalget

vil også peke på at Leirelva

munner

ut i

og må ses i sammenhengmed Nordre Øyeren naturreservat.De kulturvitenskapelige
interesser

er i første

rekke knyttet

til skogbruks-

direkte funksjonelltilknytningtil elvene.
Store

friluftsinteresser

er knyttet

til vassdragene,

og industriminnene

og brukeromlandet

i

omfatter

deler av Osloområdet.Jakt og fiskeinteresseneer betydelige,særlig i Hurdalsvassdragetog Leiras øvre deler. Leiras nedre del er viktig gyteområdefor
fisk. Utvalget har i tillegg lagt spesiellvekt på de store friluftsinteressene
i disse områdene.Utvalget tilrår varig vern av Leira og Hurdalssjøenstilløpselver.
'
Innkomne uttalelser
Gran formannskapbehandletsaken i møte 24. januar 1984 og vedtok enstemmig:
"Opplandfylke er av de fylkeskommuneri landet som har bygget ut minst
del av sin nyttbarevasskraft.På Hadeland er det idag 3 mindre kraftverk
som i 1982 bare leverteca. ll % av brutto strømforbruki disse 3 kommuner. Det hadde derfor vært ønskelig med en noe større selvforsyningenn
tilfelleter i dag.
Fallrettigheteri vassdrageter i privat eie og vil ikke kunne bli utnyttet hvis området

skal varig

fredes mot kraftutbygging.

Med unntak av nedtappingav Vassbråa og Øyangen synes kraftutbyggingeni
liten grad â berøre naturverninteresser.
Landbruksinteresserer lite berørt.
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Den del av Leiras nedslagsfeltog Hurdalsvassdragetsnedslagsfeltsom ligger i Gran kommune,
III (NOU l983:4l)".

anbefales

derfor

trukket

ut av Verneplan

for vassdrag

Vedtaket ble gjort under forutsetningav at eventuell kraftutbyggingikke fører
til større naturinngrepenn det som er anført.
Nannestad kommune redegjør i sin enstemmigeuttalelseav 5. april 1984 for de
investeringerkommunenhar gjort i vassdraget,bl.a. i forbindelsemed drikkevannsforsyning,forurensningsbegrensende
tiltak og vannforsyningtil landbruket, og uttaler videre:
"Ut fra det som er nevnt forut vil Nannestad kommune avvise forslagetom
varig vern av Leira. Tidligereer det vedtatt verneplanfor ravineområdet
ved Gardermoensom berører deler av bygda. Ved en eventuellverneplanfor

Leiravil skadevirkningene
for bygdasnæringslivbli betydelige,
samtat
kommunensmålsettingom utbyggingvil bli vanskeligå gjennomføre.
Kom-

munens målsettingfor sysselsettingi området og planene om økt aktivitet

på Gardermoener ikke forenligmed den foreslåtteverneplan.

Vilt- og fiskeinteresseneer i dag godt ivaretattgjennom innsatstil
ulike organisasjoner,og det er ikke grunn til å tro at dette ikke kan
fortsettetil tross for en utnyttingav elva til andre formål.Friluftsinteressene

ivaretas

i dag som samarbeid

mellom

grunneiere,

ulike organ-

isasjonerog kommunen.Det foreliggeringen indikasjonerom at dette ikke

vil fortsettemed rimelighensyntil ulikeinteressegrupper.
En eventuell
kraftutbyggingvil her bare i svært begrensetgrad bli synlig i landskapet.
Utvalget har spesielt nevnt naturvitenskapeligeinteressersom argument
for verning.

Men ut fra det som konkret

er nevnt

er det lite av de utbygg-

ingsalternativenesom berørerNannestad som vil forringemiljøet ved
Leiras innløp til Øyeren.

Området ved Leira er som tidligerenevnt viktig for jord og skog, men også
for kommunensvidere utvikling.En verneplanut fra naturvitenskapelige

interesser
må ettervår vurderingvike for hensynettil et aktivtbygde-

samfunn.Vi er av den oppfatningat her vil hensynet til forskningog
undervisningvære best ivaretattved utøvelseav et aktivt næringsliv".
I tillegg påpekes at flomsikringeni elva i dag ikke er tilfredsstillende.

Både vår og høstoversvømmes
jordbruksarealer.
I tilleggtil skadenepå avling
og jord øker disse

flommene

erosjon

og faren

for ras.

Skedsmo formannskapbehandletVerneplan III i møte 20.2.84 og vedtok:
“Vi gir vern av Leira-vassdragetvår fulle støtte.Arealene langs våre
vassdrag er av stor betydningfor friluftsliveti Skedsmo.Langs Leira's
delta har vi bl.a. et fredet område, Holmen, og forslag om ulike vernetiltak for resten

av strekningen.

Sørum fritidsgård,som idag bl.a. drives som en ridegårdfor ungdom, ligger i tilknytningtil Leira og Stilla. Hele Leiradeltaeter lagt ut til
jordbruk/skogbruk/friluftsliv
i Skedsmos generalplan".
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Friluftsnemndai Hurdal uttaler i møte 31. januar 1984:

"Friluftsnemnda
i Hurdalser med stortilfredshet
på at utvalgettilrår
at begge disse vassdragablir varig vernet, og vi gir enstemmíngfull
støtte til denne innstillingen.
Når det gjelder

avsnittet

om friluftsinteresser,

vil vi gi full støtte

til de vurderingersom utvalgethar kommet med. Vi vil understrekeat
hele Hurdalsområdeter et viktig og svært mye brukt frilufts-og rekreasjonsområdeførst og fremst for lokalbefolkningenog de institusjonenei
bygda som har basert mye av drifta si nettopp på de muligheterfor fri-

luftslivområdeti seg sjøltilbyr,men vi må også få peke på at den

store befolkningsgruppasom Oslo og de tettbygdestrøk av Akershus representerer,i stadig økende grad søker til Hurdalsområdetog de muligheter

for friluftsliv
vi her har gledenav å ha".

Lunner formannskapbehandletsaken i møte 13.2.84og det var enighet om følgende uttalelse:
"Lunner kommune kan på det nåværendetidspunkt ikke ta noe klart standpunkt for eller imot kraftutbyggingi Leiravassdraget.Til det er høringsfristen for kort.
Vi forstår at Akershus Energiverks planer for utbygging av Leira-vassdraget omfatter et mindre kraftverk her i kommunen (mellom Åklangen og

Avalsjøen),uten at vi kjenner nærmere til hva denne planen går ut på.
På mange måter kan et slikt kraftverkvirke interessantfor Lunner, blant
annet med tanke på potensielleinntektskilderfor kommunen,muligheten
for lokalt engasjementi utbyggingenog sikkerhetenfor strømforsyningen
i distriktet.Verneinteresseneer imidlertidsterke.
Dette er et viktig spørsmål for oss, og det vil etter vår mening ikke

være riktigå utelukkeen utbyggingved fredningav Leiravassdraget
nå.

Fordeleneog ulempenebør avveies gjennom en grundig høringsrundei kom-

munen,eventueltgjennomen konsesjonsbehandling".

Akershus fylkestingvedtok i møte den 27. mars 1984 med 62 mot 9 stemmer:
"For de to objektenesom angår energiforsyningeni Akershus direkte, er
fylkestingetav den oppfatningat utbyggingsalternativenes
konsekvenser
for verneinteresseneikke er tilstrekkeligvurdert. Fylkestingetvil tilrå at spørsmålet

om varig

vern av Hurdalsvassdraget

og Leira

vurderes

nærmere i forbindelsemed konsesjonsbehandling.
Dette vil gi muligheter
for en konkret behandlingav hvordan de aktuelle utbyggingsalternativer
virker inn på verneinteressene".
Mindretallet

stemte

"Fylkestinget

for:
støtter

Sperstadutvalgets

innstilling

om varig vern av Hur-

dal/Leiravassdraget".
Oppland fylkesutvalgbehandletverneplaneni møte 15. februar 1984. Det ble
gjort slikt vedtak:
"Opplandfylkesutvalghar ingen merknadertil de konklusjonersom er gitt
i Verneplan for Vassdrag III".
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Fylkesmanneni Oppland støtter tilrådningenom varig vern og uttaler om
objektet

i brev av 7.2.84:

"Hurdalsvassdraget

og Leira

er plassert

i verneklasse

2 til

1, dvs. at

objektet har høg til meget høg verneverdi.Det er de naturvitenskapelige
interessenesom er av særlig stor verdi, men det er også betydeligefrilufts-, vilt- og fiskeinteresseri området. Spesielt vil vi her understreke at Totenåsenog Hadelandsåsenehar stor betydningsom tur- og ut-

fartsområder
både i lokalog regionalsammenheng.
Hadelandsåsene
er bl.a.

mye brukt av folk fra Oslo-området.

Verneobjekteter et av de få vassdrag som foreslåsvernet som dekker de
lågereliggendedeler av Østlandet.Kraftpotensialeti vassdrageter på
104 GWh, og utbyggingskostnadene
er store (høgestekostnadsklasse).Med
bakgrunn i den høge verneverdienvil vi støtte Sperstadutvalgetstilråding om varig vern av Hurdalsvassdragetog Leira".
Universitetet

i Oslo

sier i sin uttalelse

av 25.

januar 1984 at:

“Vi er overveiendegodt fornøydmed den foreliggendeinnstilling,som
retter opp en rekke svakheter

ved Verneplanene

I og II. Dersom

verne-

planens målsetningskal oppfylles,vil vi spesieltstøtte forslagettil
varig vern av Lyngdalsvassdraget(obj. nr. 60), Lifjellområdet(obj. nr.
45), Atna

(obj. nr. ll), Grimsa

(obj. nr. 3)".

(obj. nr. II 2) og Hurdalsvassdraget

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984 at de ser det som
gledelig at Hurdalsvassdragetog Leira foreslåsvernet.
Norske Turistforeningerforbund uttaler i brev mottat 13.3.84:
"NTF vil peke på at disse vassdrageneomfatter sentralt friluftsområder
for Oslo-området.Særlig viktig for fotturerog skiturerer Romeriksåsene
og Totenåsen.

Oslo og Omegn Turistforening

har en rekke merkete

ruter

i

området.NTF vil derfor sterkt støtte forslagetom varig vern av disse
vassdragene".
Oslo

og Omland Friluftsråduttaler i brev av 20.3.84:
"Friluftsrådetvil gi sin tilslutningtil Sperstadutvalgetsenstemmige
tilrådingom vern av Leira-vassdraget".
"Rådet viser bl.a. til at denne delen av Marka, Romeriksåsene,som omfatter en stor del av Leiras nedbørsfelt,er et meget brukt friluftsområde.
Stadig større deler av Osloregionenesbefolkningser dette turområdetsom
et godt

alternativ

til de mer belastede

delene

av Marka.

Området

har et

godt utbyggetnett av rødmerkedeskiløyperog blåmerkedestier. Vassdraget
er et vesentligelement i den naturopplevelsesom søkes. I denne forbind-

else vil Friluftsrådet
peke på Regjeringens
pressemelding
om Markaav

l7.9.82 hvor det heter at vern av Marka fortsatt skal ha høy prioritet,
og at dette skal skje innenforgjeldende lover og bestemmelser".
Statens forurensningstilsyn
uttaler om objektet

i brev av 14. februar

1984:

"Leira er tydelig påvirket av utslipp fra husholdningerog avrenning fra
jordbruksaktiviteter

(næringssalter).

Partikkeltransporten

er i flom-

periodermeget stor. Dette skyldes erosjon. Reduksjon i sommervannføringen
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vil medføre at Leira får langt dårligere resipientkapasitetslik at forurensningsforholdene
blir dårligereenn i dag. Det er vanskeligå kompensere for redusert sommervannføringved tiltak, da det meste av næringssalttilførslenekommer fra jordbruksaktiviteter.
SFT er derfor enig i
verneplanensinnstillingom varig vern av Leira".
Energistyreti Akershus behandletverneplaneni møte 8.2.84 og fra flertallsvedtaket hitsettesom forholdenei Hurdalsvassdraget:
"Den foreslåtte

utbyggingsplanen

forutsetter

ingen nye reguleringer

i

Gjødingelva,mens en for den andre sideelvenHeggja har forutsatten
økning

av nåværende

senkning

av Øyangen

med 1,5 m til 5,2 m. Dette

fører

til at magasinvolumeti % av midlere årlige avløp for Heggja øker fra

32,7% til 45,6%. Heggjäsfelt utgjørimidlertid
bareca. 60 km av
Hurdalssjøens
samledefeltpå 585 kmz.

Det er vanskeligå se at denneendringenav nåværendetilløpsforhold
kan
ha noen registrerbarvirkningpå Hurdalssjøenog vassdragetnedenfor.
Overfor Øyangen og utløpet av Skrukkelisjøenblir heller ikke de to side-

elveneberørtav den foreslåtte
utbyggingen.

I Heggja vil 6,5 km av elven fra Øyangen til utløpet i Hurdalssjøenfå
redusertvannføring.I Gjødingelvavil 4,7 km fra Skrukkelisjøentil
kraftstasjonens

utløp ovenfor

tettbebyggelsen

få redusert

vannføring.

De

siste 2,5 km av Gjødingelvaned til Hurdalssjøenvil få liten endring av
vannføringen".
Om Leira uttalerenergistyret:
"I den utbyggingsplanensom er lagt til grunn for Sperstadutvalgets
vurderinger er forutsatt at ingen av de tidligere reguleringene
i vassdraget i forbindelse med tømmerfløtingen
skal benyttes, bortsett fra to.

I Skjelbreiaer forutsattbeholdt den nåværendesenking forutsattøkt fra
4,0 m. Magasinvolumeti % av midlere årlig avløp av Kringlerdal

2,0 m til
vannmerke,

som ligger ca. 49 km fra utløpet

i Øyeren,

vil øke fra nåvær-

ende 5 % til 7,8 %. Endringene i vannføringenvil derfor bli helt marginale.

Dettegår også fram av kurvenefor vannføringen
før og etterutbygging
som følger utbyggingsplanen.
Det som er anført

ovenfor,

gjelder

for de strekninger

av elven

hvor vann-

føringen ikke blir redusertmed driftsvannføringentil de forutsatte

kraftverkene.

I alt vil kun 9 km av elvens totale lengde på 79 km fra Øyeren til Vassbråa få sin vannføringredusertmed drifts-vannføringtil 6 kraftverk.
Bortsett fra 3 strekningerpå tilsammenca. 350 m i forbindelsemed Kringlerfoss,

Låkefoss

og Krokfoss

del av vassdraget.

kraftverk,

ligger de berørte

9 km i øvre

Det er vanskeligå se at de marginaleendringersom den foreslåtteutbygging vil få på vannføringen
i nedredel av Leira,vil ha noenmerkbarinn-

virkningpå leirbakkelandskapet,
naturreservaterved Øyeren og gyteforholdene.De kulturminnersom har tilknytningtil vassdraget,er fløtnings-
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dammer, 2 møller og 2 kraftverk.Bortsett fra fløtningsdammenesom er i
bruk

i forbindelse
med regulering
av Skjelbreiaog Vassbråa,er de øvrige

anleggeneute av bruk og står til nedfalls.I sin nåværendetilstand representereranleggeneet betydeligvedlikeholdsproblemfor eierne. Dette
restaureringsproblemet

ville

kunne

løses

i forbindelse

med en utbygging.

Forprosjektetfor kraftutbyggingi vassdraget,som er lagt til grunn for
Sperstadutvalgetsvurderinger,angir maksimaltav hvilke strekningersom
kan tenkes utbygget.Under en eventuellkonsesjonsbehandling
ville også
en reduksjonav de utbygde strekningenekunne vurderes".

Energistyrets
konklusjon
ble:
"Vår konklusjoner at Hurdalsvassdragetog Leira bør frigis for konsesjonsbehandling.Dette innebærerjo ikke at en har tatt standpunkttil at
vassdragetskal utbygges.
Det er først gjennom en konsesjonsbehandling
en kan få en forsvarlig
vurderingav mulige alternativeutbyggingerog de konsekvenserdisse vil

få for verneinteressene.

Spørsmåletom i hvilken grad verneverdienei vassdragetblir berørt av
den foreslåtteutbyggingener utilstrekkeligbelyst. Virkningenesynes
små, men en konsesjonsbehandling
bør kunne gi et fyldestgjørendesvar.
Det bør også tilleggesvesentligvekt at vassdragenerepresentererde
eneste gjenværendeutbyggingsmuligheter
i Akershus.
Haldenvassdrageter tidligerefredet slik at den eneste gjenværendemulighet for bygging av småkraftverken har i Akershus ligger i Leira og Hurdalsvassdraget".
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Hurdalsvassdragetog
Leira bør gis varig vern. Med Hurdalsvassdragetmenes Hurdalssjøenstilløpselver.

VASSDRAG I HEDMARK OG OPPLAND
Oppland
tak:

fylkesutvalg

behandlet

saken

15. februar

1984 og gjorde

følgende

ved-

"Oppland fylkesutvalghar ingen spesiellemerknadertil de konklusjoner
som er gitt i Verneplan for vassdrag III".
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84 Sperstadutvalgets tilrådningtil Verneplan III for vassdrag i Hedmark og Oppland fylker
bortsett fra Jora/Øvredel av Lågen.
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OBJEKT NR. 9
KYNNA vassdrag nr. 14
Hedmark.
Våler, Åsnes, Elverum.

Fylke:
Kommuner:

341km2.

Nedberfelt:

Hele feltet ligger under.
Skoggrense:
5,1 m3/s.
Middelvassføring:
216-705 m o.h.
Laveste-høyestepunkt:
4 600 da.
Jordbruksareal:
45 000 da.
Dyrkingsjord:
Produktivtskogbruksareal:272 000 da.
Potensial for pumpeverk.
Kraftpotensial:
Utvalgets

vurdering

som er av kulturhistoriskverdi, er
Bortsett fra tømmerfløtningsanleggene,
vassdragetrelativt lite berørt av inngrep.Kynna er et typisk skogsvassdrag
som benyttesmye av lokalbefolkningentil jakt og annet friluftsliv,spesielt
kanopadling.Store natur- og kulturfagligeinteresserknytter seg også til
objektet som bl.a. inneholderet hydrologisksystem av spesiell karakter.
Verdien for vilt- og fiskeinteresseneer meget stor. For landbruketvil et
eventueltpumpemagasini dalen få meget alvorligekonsekvenser.Utvalget tilrår varig vern.
Innkomne
Kommuner:

uttalelser
Ingen

kommentarer

innkommet.

Verneplanenble behandlet i Hedmark fylkesutvalgi møte 21. februar som slutter
seg til verneplanensinnstillingom varig vern.
Hedmark Fylkes friluftsnemnduttaler fra møte 10. januar 1984:
"Kynna er et typisk stilleflytendeskogsvassdragi et område med en rekke
til vassmyrer og tjern. Det knytter seg betydeligenaturverninteresser

i en del av fylket
dragetsom også er et potensieltviktigfriluftsområde

hvor ingen vassdragtidligereer vernet mot kraftutbygging.Nemnda slutter
seg derfor

Fylkesmannen

til forslaget

i Hedmark

om varig vern av dette vassdraget".

sier i sin uttalelse

av 1. februar

1984:

Behandlingenav denne saken i styret for Hedmark Energiverk i Hedmark
og i Hedmark fylkes frifylkeskommunesnærings-og sysselsettingsstyre
luftsnemnder kjent for fylkesmannensom har følgendekommentarertil de
enkelte vassdragene:
"Kynna er et typisk skogsvassdragsom benyttesmye av lokalbefolkningen
til jakt og friluftsliv.En kraftutbyggingetter de foreliggendeplanene
Utville kunne få betydeligeskadevirkningerfor landbruksinteressene.
byggingsprosjektetvirker i dag økonomisk lite interessant.Fylkesmannen
slutter seg til innstillingenom varig vern av Kynna".
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Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den 13.3.84:
"Dette vassdragetligger i et område uten merkete ruter og turisthytter.
Området er likevelgodt egnet til fotturerog skiturer,og det brukes en
del av lokalbefolkningen.
NTF vil derfor støtte forslagom vern.
Hedmark

Energiverk

behandlet

saken

til Sperstadutvalgetsvurdering:

i styremøte

den 8. desember

1983 og bemerker

"Etterdagens forhold er det ikke aktuelt a bygge pumpekraftverki Hedmark.

Dersom

dette

noen gang

skulle

bli aktuelt,

vil det utvilsomt

finnes

andre steder der konsekvenseneer mindre enn ved bygging i Kynna-vassdraget".

HedmarkEnergiverkslutterseg til utvalgetsinnstilling
om varigVern av
Kynna.

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyret
slutterseg til utvalgetstilrådning
om at Kynnabør gis varig
vern.

OBJEKT

NR. II l

IMSA/TRYAvassdrag nr. 17, 4
Fylker:

Hedmark,Oppland.

Kommuner:
Nedbørfelt:

Stor-Elvdal,
580 kmz.

Skoggrense:
Middelvassføringz

Imsa 505 km2 og Trya 75 km2.
950-1 050 m o.h.
Imsa 8,2 m3/s, Trya 1,3 m3/s.

Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensialz

108 GWh, kostn.kl.III/IV.

Laveste-høyeste
Jordbruksareal:

Utvalgets

punkt:

Ringebu,

Øyer.

253-1 350 m o.h.
2 000 da.
7 500 da.
170 000 da.

vurdering

Det vises til at verneinteressenesom er påvist i Imsas og Tryas felt med visse
unntak vil ivaretasved eventueltvern av tilgrensendeverneobjekterslik utvalget foreslår.Utvalget foreslo i 1976 varig vern av objektet,mens det nærliggendeobjekt nr. 8 Mistra ble tilrådd konsesjonsbehandlet.
Ved stortingsbehandlingen

av Verneplan

II høsten

1980 ble Mistra

gitt

varig vern.

Imsa og

Trya ble derimot vedtatt midlertidigvernet. Utfra en helhetsvurderingav vassdragene

i regionen,

vil utvalget

tilrå at de spesielle

objektet ivaretasved konsesjonsbehandling.
Innkomne

uttalelser

Ingen kommunerhar uttalt seg.

verneinteresser

i
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Verneplanen
ble behandleti Hedmarkfylkesutvalg
21. februarl984 som slutter
seg til verneplanensinnstillingom konsesjonsbehandling
av Imsa/Trya.

Hedmark Fylkesfriluftsnemndbehandletsaken i møte 10. januar 1984 og uttaler:
"Imsa/Tryaer vassdrag som det også knytter seg naturvern-og friluftslivsinteressertil, om enn i noe mindre grad enn Atna og Grímsa. Nemnda
finner å kunne akseptereat det midlertidigevernet av vassdrageneikke
følgesopp med et forslag om varig vern. Nemnda har med dette ikke tatt
standpunkttil om vassdragenebør bygges ut eller ikke. Det forutsettes
at Imsa/Tryavil inngå i Samlet Plan, slik at disse vassdragene- og
naturvern-og friluftslivsinteressene
som er knyttet til dem - senere blir
vurdert i forhold til andre vassdrag".
Fylkesmannen

i Hedmark

sier i sin uttalelse

av l. februar

1984:

"Imsa/Tryaer vassdrag som det knytter seg til dels store naturvern-,
friluftslivs-,vilt- og fiskeinteressertil. En gjennomføringav de foreliggende kraftutbyggingsplanene
vil kunne medføre skadevirkningerfor
landbruksinteressene.

En utbygging

av Imsa, eventuelt

i kombinasjon

med

andre vassdrag,er et interessantprosjekt.Fylkesmannenslutter seg til
innstillingen

om at vassdragene

bør konsesjonsbehandles.

Fylkesmannen

presisererat det med dette ikke er tatt standpunkttil om vassdragene
bør bygges ut eller ikke. Det forutsettesat Imsa/Tryainngår i Samlet
plan, slik at disse vassdragene- og de ulike interessenesom er knyttet
til dem - senere blir vurdert i forhold til andre vassdrag i fylket og i
landet

for øvrig".

Fylkesmanneni Oppland uttaler i sitt svar av 7. februar 1984:
"I Imsa/Tryaer vilt- og fiskeinteresseneog de kulturvitenskapelige
verdieneplassert i verneklasse2, mens frilufts-og naturfagligeinteresser har fått prioritet 3. Vassdrageter altså karakterisertsom viktig/
tildels meget viktig for å oppfylle målsettingenmed verneplanen.Mye av
årsaken til at Imsa/Tryaikke har blitt rangert enda høgere, ligger í at
nabovassdrageti nord, Atna, er bedre egnet som type- og referanseområde,
samtidig som nabovassdrageti sør, Åsta, er varig vernet. Det foreligger
imidlertidikke undersøkelsersom viser hvilke verneverdierÅsta har.
Slike undersøkelserbør imidlertidgjøres før en eventuellkonsesjonsbehandling eller utbyggingav Imsa/Trya.

Når sammenligningen
mellomAtna og Imsa/Tryablir så avgjørendefor prioriteringenav det sistnevnte,vil vi understrekedet som er sagt foran
om at Verneplan

III er en vurdering

mellom

verneverdige

vassdrag.

Dessuten

kan en alleredenå slå fastat en eventuellkonsesjonsbehandling
av Imsa/

Trya vil bli konfliktfylt,idet en eventuellutbyggingtrolig nødvendiggjør

et magasin

i Imssjøen,

et område

som har spesielle

kvaliteter".

Venstres miljøvernutvalgsier i sitt svar av l2. februar l984:
"Hedmark

Venstre

går

inn for varig

vern av Imsa/Trya.

Vassdraget

har be-

tydeligeverneinteresserbåde når det gjelder naturvitenskap,friluftsliv
og vilt- og fisk. Til Imsavassdrageter det videre knyttet særlig store
kulturvitenskapligeinteresser.Det er ikke grunnlag for å hevde at verneinteressene

som er påvist

i Imsa og Tryas

felt vil kunne

ivaretas

ved

vern av tilgrensendeobjekter.En evt. utbyggingav vassdragetvil også
bli svært kostbar".
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Oldsaksamlingen,Universiteteti Oslo påpeker i brev av 16. januar 1984 at
Imsa/Tryavar gitt verneklasse2 for kulturvitenskapeligeinteresser.Ut fra
at de fleste av de kulturhistoriskviktige vassdragenei Oldsaksamlingens
distrikt er foreslåttvarig vernet aksepteresen behandlingsom medfører at

Imsa/Tryaforeslåskonsesjonsbehandlet.

Statensforurensningstilsyn
uttaleri sitt svarav 14. februar1984:
"Trya er vannforsyningskildefor en del gårdsbruk.Etter utbyggingvil
restfeltettil Trya være for lite til å gi en sikker vannforsyning.Utbygging av Trya vil derfor komme i konfliktmed vannforsyningsinteressene".
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskuttaler i sitt svar av 3. februar 1984
om Imsa/Trya:

"Utvalgethenvisertil at type-og referanseverdiene
stortsett ivaretas
av det varigvernedeobjekt8 Mistraog det midlertidig
vernedeobjektll

Atna, og foreslårImsa/Tryakonsesjonsbehandlet,
men at det tas hensyn
til de spesielleinteressene.På bakgrunnav en vurderingav vilt og fisk
i Imsa/Tryaog Atna vil vi støtte denne tilrâdningen.Atna har de samme
kvalitetersom Imsa/Trya,men er klarere representerti Atna. Det knytter

seg også størrebrukerinteresser
til jaktog fiskei Atna.Vi ser det

videre som viktigereå ivaretaet større nedbørfeltsom Atna, da dette
gir større spennviddei kvaliteter.Imsa/Tryaog Atna er dessuten nabovassdrag og dekker dermed noenlundesamme oppland av brukere".
Norges

jeger og fiskeforbund

sier i sin uttalelse

av 6. februar

1984 at de:

"støtterutvalgetsvurdering,
men vil leggesterkvektpå at områdets

egenskapersom biotop for en rekke viktige arter blir tatt sterkt hensyn
til under en konsesjonsbehandling.
Likeledesde særdeles store interesser
som er knyttet til utøvelse av friluftslivi vassdragetsnedslagsfelt".
Norges naturvernforbundsier i sitt svar av 3. februar 1984:
"I Imsa/Tryaer både kulturminneverdiene
og vilt- og fiskeverdieneplassert i verneklasse2 som omfatter vassdragmed høg verneverdieller som
er meget

viktige

for den enkelte

interesse.

Under

den naturvitenskapelige

vurderingaer det sagt at Imsa/Tryaskvalitetersannsynligviser ivaretatt gjennom det varige vernet av Åsta og et eventueltvarig vern av Atna.

Det er ikkegjortnaturvitenskapelige
undersøkelser
i Åsta som viserdette. Uansett kan det ikke godtas konsesjonsbehandling
i et vassdragmed
verneinteresser

både innen naturvitenskap

og friluftsliv

og med særlige

interesserinnenforkulturminnevernog vilt og fisk. Vi vil slå fast at
Imsa/Tryaer viktig og tildels meget viktig for å oppfyllemålsettingen

ved verneplanen".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den 13.3.84:
"Vassdrageter en del av et sammenhengendenatur- og friluftsområdefra
Lillehammertil Rondane. Selv om de merkete rutene kun går gjennom utkanten av nedbørfeltetog neppe vil bli berørt av en eventuellutbygging,
er likevel størstedelenav nedbørfeltetviktig for friluftslivet.Imsdalen
brukes i stor grad til ulike friluftsaktiviteter
både av lokalbefolkning
og tilreisende".
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Lillehammer
Turistforening
har gått inn for varigvernav vassdragetnoe også

NTF gir sin tilslutning.

Universiteteti Oslo uttaler i brev av 25. januar 1984:
"Styringsgruppenfor det naturvitenskapelige
undersøkelsesarbeídet
i de
10-års vernede vassdragene har i sin innstilling (NOU l983:42) prioritert
Atna framfor Imsa/Trya (obj.nr. II 1). Vesentlige deler av de antatte na-

turvitenskapeligeverdier knyttet til Imsa/Tryavil være ivaretattved
varig vern av hele Atna".

Norges

Bondelag

uttaler

i brev av 13. januar

1984:

"Vi har merket oss i oversiktenover vassdrag som er foreslåttkonsesjons-

behandletat det i to tilfellerblirtale om til dels sværtomfattende
skader

for landbruket.

Dette

Jora/¢Vredel av Lågen".

14

gjelder

objektene

nr. II l Imsa/Trya

og nr.

Hedmark energiverkbehandletsaken 8. desember 1983 og sier om objektet:
"Vi må si oss meget tilfredsmed at innstillingengår ut på at Imsa-vassdraget kan konsesjonsbehandles.
Det vil umiddelbartbli satt i gang arbeid
med utredningav prosjekteti forbindelsemed Samlet Plan.
Forøvrig kan vi ikke si oss enig med utvalget i at skadevirkningenepå
landbruketved en eventuellutbyggingvil bli omfattende".

Égvedstyrets
innstillipg
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at verneinteressenebør
ivaretasved konsesjonsbehandling.

OBJEKT NR. II 2
GRIMSA

vassdrag

nr. 19

Fylker:
Kommuner:
Skoggrense:

Hedmark, Oppland.
Dovre, Folldal, Alvdal,
535 kmz.
1 000-1 150 m o.h.

Areal under denne:

20 %.

Middelvassføring:

8,9 m3/s.

Nedbørfelt:

Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

Sel.

665-l 858 m o.h.
2 000 da.
8 800 da.
50 000 da.
-

Utvalgetsvurdering
Det knytter seg meget store verneverdiertil Grimsa. Utvalget viser spesielt
til de betydeligenatur- og kulturvitenskapelige
kvalitetersom er påvist i

området.Stor vektmå også tilleggesfriluftsinteressene
og vilt-og fiske-
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interessene.I utbyggingssammenheng
hører vassdragetsammenmed objekt nr ll
Atna, og er som dette nær knyttet til Rondane
derfor det er naturlig å se disse vassdragene

vern av Grimsa.

nasjonalpark.
i sammenheng,

Utvalget mener
og tilrår varig

I_mJs2"_rr19_u£E_a.l2£Ser
Alvdal kommune behandletsaken i møte 19. januar 1984 og slutter seg enstemmig

til tilrådning
om varigvernav Grimsa.

Verneplanenble behandlet i Hedmark fylkesutvalgi møte 21. februar 1984.
Fylkesutvalgetsluttet seg til verneplanensinnstillingom varig vern av Grim-

sa.

Hedmark fylkes friluftsnemndpåpeker i sin behandling10. januar 1984 at:
"Grimsa ligger i et område med store naturverninteresser
av flere slag,

noe som gjenspeilesi de eksisterende
og foreslåtte
verneområdene
ved

vassdraget.Vassdraget ligger sentralt i det store natur- og friluftslivsområdet fra Rondane til Dovrefjellsom også inneholderrike kulturminner.
Grimsa

peker

seg ut som et naturlig

verneobjekt

og nemnda

forslagetom å gi vassdragetvarig vern blir vedtatt".

anbefaler

at

Fylkesmanneni Hedmark uttaler i sitt svar av 1. februar 1984:
"Grimsa ligger sentralt i det store natur- og friluftslivsområdet
mellom
Rondane og Dovrefjellsom også inneholderrike kulturminner.Med de betydelige

naturvern-

og friluftslivsinteressene

som er knyttet

til vass-

draget,vil nytteverdien
av en eventuellutbyggingikkestå i forholdtil

skadevirkningene.Fylkesmannenslutter seg til innstillingenom varig
vern av Grimsa".
Fylkesmannen

i Oppland

uttaler

i sitt svar av 7. februar

1984:

"Grimsa kan ikke erstatteAtna som typevassdragfordi de representerer
forskjelligeregionerog naturforhold.I det hele er verneinteressenei
Grimsa mer knyttet til de spesielleforholdeneenn de typiske.
Store deler av Rondane nasjonalparkligger innenfornedbørfeltenetil Atna
og Grimsa. Sammen med den alleredevarig vernede Frya vil nasjonalparken
og disse to vassdrageneutgjøre et stort sentralt beliggendevernet om-

råde.

Utbyggingsmessiger Atna og Grimsa knyttet sammen, og utbyggingaer plassert i den høgeste kostnadsklassen.Verneinteressenetilsier varig vern
av vassdragene.......".
Universiteteti Oslo sier i uttalelsenav 25. januar 1984:
"Dersom verneplanenesmålsetningskal oppfylles,vil vi spesielt støtte
forslaget

til varig vern av Lyngdalsvassdraget

(obj. nr. 60), Lifjellom-

rådet (obj.nr. 45),Atna (obj.nr. 11),Grimsa(obj.nr. II 2) og Hurdalsvassdraget
(obj.nr. 3)".
Norges

Naturvernforbund

uttaler

i brev av 3. februar

gledeligat Grimsaforeslåsvernet.

1984 at de ser det som
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Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den 13.3.84:
"Nedbørfeltet

til Grimsa

omfatter

store

fjellområder

som er svært viktig

for turistforeningenesvirksomhet.Det er to turisthytterog en rekke
merkete

ruter

i området.

Særlig

viktige

for friluftslivet

er Grimsdalen

og Haverdalen.
NTF er overrasketover at friluftsinteressenei vassdrageter vurdert til
verneklasse2. Etter vår mening er det dokumentertså sterke verneverdier
for friluftslivetat vassdragetburde vært i verneklasse1
For øvrig vil NTF sterkt anbefaleat Sperstadutvalgetsforslag om varig
vern av vassdragetblir fulgt".
Hedmark energiverkbehandletsaken i møte 8. desember 1983 og uttaler:
"Under arbeidetmed Atna/Grimsa i forbindelsemed midlertidigvern valgte
vi å holde Grimsa utenfor utbygningsplanene.Dette har sin bakgrunn i at

det kunnefå uforholdsmessig
storekonsekvenser
å overføreGrimsatil

Atna. På den andre siden ville det vært interessantå kunne etablere reguleringsmagasini Grimsa for Folla-utbyggingen,som utredes i forbindelse med Samlet Plan. Imidlertidhar vi ut fra en samlet vurderingvalgt
å sløyfe dette i utredningenefor Folla/Sølna.Nytteverdienav dette
magasinet ville ikke stå i forhold til skadevirkningene.Vi slutteross
derfor til innstillingen".
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Grimsa bør gis varig
Vern.

OBJEKT NR. 11
ATNA vassdrag nr. 18
Fylker:

Hedmark,

Kommuner:

Stor-Elvdal,Folldal, Sør-Fron,Dovre, Ringebu,

Oppland.

Rendalen,
Nedbørfelt:
Skoggrense:

Areal under denne
Middelvassføring:
Laveste-høyeste
punkt:

Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensíal:

Nord-Fron,

1 300kmz.

Sel, Alvdal.

l 000-1 150 m o.h.
55 %.
28,5 m3/s.

—338—2178 m o.h.
10 800 da.
19 000 da.
266 000 da.
367 GWh, kostnadsklasse

III.

Utvalgetsvurdering
Det er dokumentertmeget store verneinteresseri området, som er nært tilknyttet Rondane nasjonalpark.For forskninginnen geofagenehar de øvre deler av

områdetinternasjonalt
ry. Også sterkebotaniskeog ornitologiske
interesser
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er knyttet til nedbørfeltet.Det ligger både vitenskapeligeog opplevelsesmessige verdier i det store mangfoldetav kulturminneri området.Nærheten til
nasjonalparkenbidrar til å gjøre feltet spesieltverdifulltfor friluftslivet,
og brukes mye av såvel alminneligefotturister,som av jegere og sportsfiskere.
Vassdragetvil være et verdifullttypevassdragfor sin region, og er godt egnet
som referansevassdrag.Det vises til konklusjonenfor objekt II 2 Grimsa. Utvalget

er oppmerksom

på den betydning

Hira har for en eventuell

utbygging

av

Imsa-Trya,men hensynet til Atna som referansevassdragtilsier varig vern ned
til samløpetmed Glomma.

lnnkomneuuttalelser
Alvdal kommune behandletsaken i møte 19. januar 1984 og sluttet seg enstemmig
til forslaget

om vern av Atna.

Hedmark fylkesutvalgbehandletverneplaneni møte 21. februar 1984 og slutter
seg til tilrådningenom vern av Atna ned til Hiras utløp ut fra begrunnelsen:
"På bakgrunn av de økonomiskefordelerog beskjedneskadevirkningeranbefaler fylkesutvalgetat øvre del av Hira frigis for konsesjonsbehandling".
Hedmark fylkes friluftsnemndbehandletverneplaneni møte 10. januar 1984 og
uttaler:
"Atna er det av de omtalte vassdragenei Hedmark som har de største
verdiene både i naturvern-og friluftslivssammenheng.
Vassdrageter et
nesten selvsagtverneobjektog nemnda anbefalerat forslagetom varig
vern av Atna blir vedtatt.Nemnda er særlig tilfredsmed at det i forslaget er presisert at vassdragetskal vernes i sin helhet, det vil si
ned til samløpetmed Glomma. Både sideelvaHiras egenverdi- som delvis
er dokumenterti nemndas utredningom småkraftverki Hedmark - og verdien
av Atna

som et viktig

referansevassdrag

tilsier

sidevassdragbør vernes helt ned til Glomma".

at Atnavassdraget

med

Fylkesmanneni Hedmark sier i sin uttalelseav l. februar:
"Atna er det av de omtalte vassdragenei Hedmark som det knytter seg
størst naturvern-,friluftslivs-,vilt- og fiskeinteressertil. Fylkesmannen

er oppmerksom

på at et av Atnas

sidevassdrag,

Hira,

kan utnyttes

på regningsvarende
måte ved overføring til Imsa ved en eventuell utbygging
av dette vassdraget. Fylkesmannen mener likevel at verdien av å beholde

Atna som et fullstendigreferansevassdragtilsier at Atnavassdragetbør
vernes helt ned til Glomma slik det er foreslått i innstillingen".
Fylkesmanneni Oppland sier om Atna i sin uttalelseav 7. februar:
"Atna har fått høgeste verneprioritetfor alle verneinteressene(naturfaglige, friluftsliv,vilt/fiskog kulturvitenskapelige).
Verneinteressenei
disse vassdragene(Grimsaog Atna) er derfor vel dokumenterte.Atna peker
seg ut som et særlig velegnet type- og referansevassdragfor store deler
av Østerdalenog fjellområdenemellom Gudbrandsdalenog Østerdalen,og er
det eneste

vassdraget

på Østlandet

som i verneplanen

har et nedbørfelt

større enn l 000 kmz. Grimsa kan ikke erstatteAtna som typevassdrag
fordi de representerer

forskjellige

regioner

og naturforhold.

I det hele

er verneinteressenei Grimsa mer knyttet til de spesielleforholdeneenn
de typiske.
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Store

deler

av Rondane

nasjonalpark

ligger

innenfor

nedbørfeltene

til Atna

og Grimsa. Sammen med den allerede varig vernede Frya vil nasjonalparken
og disse to vassdragene

område.

utgjøre

et stort

sentralt

beliggende

vernet

Utbyggingsmessiger Atna og Grimsa knyttet sammen, og utbyggingaer plassert i den høgeste kostnadsklassen.Verneinteressenetilsier varig vern
av vassdragene,og det er i denne sammenhengpositivt og viktig når utvalget presisererat Hira ikke bør overførestil Imsa ved en eventuell
utbyggingav dette vassdraget".
Universiteteti Oslo sier i sitt svar av 25. januar 1984:
"Vi er overveiendegodt fornøyd med den foreliggendeinnstilling,som retter opp en rekke svakheterved VerneplaneneI og II. Dersom verneplanenes
målsetningskal oppfylles,vil vi spesielt støtte forslagettil varig
vern av Lyngdalsvassdraget(obj. nr. 60), Lifjellområdet(obj.nr. 45),
Atna (obj. nr. ll), Grimsa (obj.nr. II 2) og Hurdalsvassdraget(obj. nr.
3).
Atna og Grimsa har foruten store faglige verdier også store verdier på
grunn av sin nærhet til Rondane nasjonalpark.Vi vil her spesielt framheve
viktighetenav at hele Atna's nedbørfelt,ned til samløp med Glomma, gis
varig vern. Styringsgruppenfor det naturvitenskapelige
undersøkelsesarbeidet i de 10-års vernede vassdragenehar i sin innstilling(NOU l983:42)
prioritert

Atna

framfor

Imsa/Trya

(obj. nr. II 1). Vesentlige

deler av de

antattenaturvitenskapelige
verdierknyttettil Imsa/Tryavil være ivaretatt ved varig vern av hele Atna".
Norges

Naturvernforbund

uttaler

i brev av 3. februar

1984 at de ser det som

gledelig at Atna foreslåsvernet.
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:
"Dette vassdraget

utgjør

sammen med nedbørfeltet

til Grimsa

og resten

av

Rondanenasjonalpark
et av Norgesviktigstefriluftsområder.
Hele området
er godt egnet til fotturer og skiturer og det er et godt utbygd
rutenett. DNT har drevet sin virksomhet i området i over hundre

hytte- og
år. Ned-

børfeltettil Atna er svært viktig for foreningensvirksomhet.

NTF vil derforpå det sterkestegå inn for at Sperstadutvalgets
anbefaling
om varig vern blir fulgt".
Hedmark energiverkbehandletverneplaneni møte 8. desember 1983 og uttaler om
Atna:

"Det er utvilsomtstore verneverdieri Atnas nedbørfeltovenfor Atnasjøen.
Også omkring sjøen er verneverdierav en slik art at reguleringutover
sjøens naturlige vannstandsvariasjoner
ikke ville være akseptable. På denne bakgrunn utarbeidet vi planer for Atna-vassdraget
med alternativer som

bare i liten grad berørte sjøen, h.h.v. som ikke berørte sjøen i det hele.
Spesielt finner vi det uheldig og unødvendigå verne Hira. Dersom man ser

på hovedvassdraget,
kommerHira bare inn med en beskjedendel på de

nederste 3 km av Atna. En overføringav øvre del av Hira til Imsa reduserer Atnas

nedbørsfelt

med omlag

2,8 %. På den andre siden

vil en slik

overføringgi en kraftproduksjonpå ca. 20 GWh/år og dermed redusereutbygningspriseni Imsa med ca. kr. 0,30 pr. års-kWh".
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Styret i HEV slutter seg til utvalgets innstillingom vern av Atna ned til Hiras utløp. Om Hira uttaler
"På bakgrunn

HEV:

av de økonomiske

fordeler

og ubetydelige

skadevirkninger

an-

befaler styret i HEV at øvre del av Hira frigis for konsesjonsbehandling".
Hgvedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom varig vern av Atna ned til
sidevassdraget

Hira, men mener

de interesser

klares ved konsesjonsbehandling.

som er knyttet

til Hira bør av-

OBJEKT NR. 14

JORA/ØVREDEL AV LÁGENvassdragnr. 9
Fylker:
Kommuner:

Oppland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag.
Lesja, Dovre, Sunndal,Oppdal.

Skoggrense:

l 000-l l00 m o.h.

Nedbszrfeltz
Areal

492km2.

under denne:

20 %.

Bredekt areal:
Middelvassføring:

0,3 %.
7,5 m3/s.

Jordbruksareal:

1 500 da.

Dyrkingsjord:

l 400 da.

Produktivt

16 400 da.

skogareal:

Kraftpotensial:

458 GWh, kostnadsklasseIIB/III.

Qtvalgetsvurdering
Øvre delerav Lågener fra før mye påvirketav menneskelig
aktivitet,
blant
annet

er det utført

betydelige

forbygníngsarbeider.

Denne

delen

er etter ut-

valgets mening av svært begrensetbetydning i vernesammenheng.En kraftutbyg'
ging i Lågen synes uaktuell uten at det samtidigskapes magasineringsmuligheter
i Aursjøen eller i Joras felt. Utvalget mener en utbyggingi Jora vil få
relativtsmå konsekvenserfor verneinteressene.For at kraftressursenesom ligger i Lågens øvre deler skal kunne utnyttes,vil utvalgettilrå at verneinteressene søkes ivaretattgjennom en eventuellkonsesjonsbehandling.
Utvalgets
tilrådinggjelder imidlertidunder den forutsetningat det velges et utbyggingsalternativsom ikke innebærermagasiner i Joras nedbørfeltbl.a. av hensyn

til kulturminnene
i området.
Innkomne

uttalelser

Lesja og Dovre kommunerhar ikke gitt uttalelse,mens Sunndal og Oppdal i sine
uttalelserikke har uttalt seg om objekt 14.
Fylkesmanneni Oppland sier i sin uttalelseav 7. februar 1984:
"Også Jora/Øvredel av Lågen blir av Sperstadutvalgetforeslåttfrigitt

til konsesjonsbehandling.
Utvalgetstilrådinggjelderimidlertid
under
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den forutsetning

at det velges

et utbyggingsalternativ

som ikke innebærer

magasineri Jorasnedbørfelt.
Jora/Øvredel av Lågenhar fått nesthøgeste
verneprioritetfor interessenenaturfaglige,friluftslivog vilt og fisk
og høgeste

prioritet

har derfor

meget

målsetting.

for de kulturvitenskapelige

til særdeles

stor betydning

interessene.

for å oppfylle

Vassdraget
verneplanens

I utvalgets innstillinger det noe uklart i hvor stor grad og på hvilken
måte Øvre del av Lågen har blitt trukket inn i vurderingenefor de enkelte
fagfelt.Det er gjort lite undersøkelseri dette vassdragsavsnittetog
dermed

kan verneverdiene

ikke ha blitt dokumentert

på en fyldestgjørende

måte sammenlignetmed andre områder. Samtidig har utvalget trukket inn en
del negative

forhold

fra Øvre

del av Lågen,

bl.a.

er de store

kanali-

serings-og forbyggingsprosjektene
nevnt. Spørsmåleter derfor om objektet

Jora/Øvredel av Lågenhaddefåtten annenverneprioritering
dersomJora
hadde blitt vurdert uavhengigav Øvre del av Lågen.

De vurderingenevi kommer med nedenforom verneinteresseneer knyttet til
Joras nedbørfelt.Vi vil likevel understrekeden betydningJora har for
forurensningssituasjonen
og resipientforholdenei Lågen. Spesielt gjelder
dette for strekningenmellom samløpetJora - Lågen og ned til Otta, men
Jora har også betydningfor hva som kan tillatesav reguleringer/utbygginger videre nedover i vassdraget.For resipientinteressene
må derfor
Jora sees i sammenhengmed en samlet plan for brukerinteresseneknyttet
til hele Lågenvassdraget,og det er behov for omfattendevassdragsundersøkelserog -vurderingeri denne forbindelse.
Det er fra kulturvernsynspunkt
store hull i verneplanensom helhet.Utvalget fastslårderfor sjøl at for Øst-Norge vil ingen av objektene,
verken varig eller midlertidigvernede, erstatteJora som verneobjekt.
Samtidig blir det påpekt at mange av kulturminneneer svært nært knyttet
til elver og vatn. For å ivareta disse interesseneer det av denne grunn
mye som taler for å verne Jora".
Fylkesmannenutdyper videre de store verneinteresserinnen de naturfagligeforhold, friluftslivog vilt- og fiskeinteresserog sier:
"Jora er det eneste

uregulerte

vassdrag

i øvre deler

av Lågen-

og Otta-

vassdragetsom har en fordelingav forfjellsregionenog fjellregionen,
som gir tilstrekkeliglivsmuligheterfor viltartersom er knyttet til
begge regionerog hver region for seg. På samme måten er Jora det eneste
nedbørfeltetuten reguleringsinngrepi nordre del av Gudbrandsdalen,som
har viktige funksjonerfor en villreinstamme,samtidig som det innehar
store verneverdierinnen fagfeltenebotanikk og ornitologi.
I tillegg har Jora stor verdi som sportsfiskeelvog i forhold til andre
vassdrag i regionener Jora kanskje det viktigste fiskeområdetbåde for
utenbygds-og innenbygdsfiskere.

I Jorasnedbørfeltliggerdelerav Dovrefjellnasjonalpark.
På sammemåte
som i Rondane-områdetvil en med nasjonalparkenog varig vern av Jora og
nabovassdraget
i nord, Driva, få et sammenhengende
og stort vernet område
som reflekterer områdets rike og varierte natur. Det er i denne sammen-

heng verdt å nevne at Dovre er med på å danne kjernen i det sørnorske
hovedområdetfor fjellplantermed sin utbredelsei ett eller to skandinaviske fjellområder.Dette utbredelsesmønsteret
er av internasjonal
verdi, ikke bare for de botaniskefag, men også for å kaste lys over siste
istid og tida like etter.
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Sperstadutvalgethar tilrådd at verneinteressenei Jora søkes ivaretatt
gjennom en eventuellkonsesjonsbehandling,
men har altså satt som forutsetning at det ikke blir magasiner i nedbørfeltet.Dette synes å stride
mot utvalgetsegen argumentasjonellers i innstillinga,der det som prinsipp, under den generelle

omtalen

av de naturvitenskapelige

interessene,

blir sagt at vassdrag bør vurderesog vernes i sin helhet som et sammenhengende,dynamiskog intakt system, knyttet sammen av vass-systemet.
Når vi vet at 32 av de tilsammen60 midlertidigvernede vassdrageneallerede er berørt av reguleringsinngreptil et eller annet formål, bør en

gjennomverneplanIII ta siktepå å sikreet representativt
utvalgav
helt uberørte vassdrag.Jora er her et slikt nedbørfelt.

Ved en eventuellkonsesjonsbehandling
av Jora er det i prinsippetmulig
at konsesjonkan nektes p.g.a. vesentligeverneinteresser.Dette har
imidlertidvist seg å være vanskelig i praksis.Under alle omstendigheter

vil en på dennemåtenikkeoppnånoenhelhetligvurderingav verne-

verdienepå tvers av nedbørfelteneog en har heller ikke oppnådd noe
varig vern mot kraftutbygging.
For å understreke

verneverdien

av de øvre deler

av Jora,

bør disse

deler

derfor som et minimum foreslåsvarig vernet. På bakgrunnav det som er
sagt og vist ovenfor om vern av hele vassdragog de store verneinteressene
som også knytter seg til de nedre deler av vassdraget,bør en nøye vurdere
et varig vern av hele Jora. Dette understrekesvidere ved at alle vassdrag som i sum har fått verneverdi 2 eller høgere bør vernes, og ved at
ingen vassdrag fullt ut kan erstatteJora som type- og referanseområde.
Utbyggingsmessiger Jora knyttet sammen med eventuellutbyggingav Dombåsfallene og Rosten. Dette er ifølge innstillingenet kraftpotensialpå 458
GWh med en pris som faller i den nest høgeste til høgeste kostnadsklasse

av ialt4 klasser".

Venstres

miljøvernutvalg

uttaler

i brev av 12. februar

1984 om Sperstadut-

valgets forslag:

"Forslagom konsesjonsbehandling
av dettevassdrageter meget svaktbegrunnet.Vassdrageter plassert i verneklassel for kulturvitenskapelige

interesser
og i verneklasse
2 for de øvrigeinteresser,
og må derfor

naturlig

gis varig

vern. Det understrekes

i utredningen

(s. 45) at m.h.t.

kulturvitenskapligeinteresservil for Øst-Norge ingen av objektene,
verken varig eller midlertidigvernede, erstatteJora som verneobjekt.Vi

vil på det sterkestetilråat Jora/Øvredel av Lågengis varigvern".

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskbemerker i sitt brev av 3. februar 1984

tilSperstadutvalgets
tilrådning:

"Utvalgetmenerat verneinteressene
i detteobjektetkan ivaretasved
konsesjonsbehandling
under forutsetningav at det velges et utbyggingsalternativuten magasineringi Joras nedbørsfelt.Vi kan ikke støtte denne
tilrådningenda vi mener at selv det utbyggingsalternativ
som er aktuelt
uten magasineringi Jora, ikke lar seg forene med de fiskeribiologiske
forhold i denne delen av vassdraget.Sett på bakgrunnav at Lågen er
sterkt berørt av reguleringerer det også viktig av hensyn til fiske-

interessene
i områdetå verneen liteberørtdel som Jora.Det minsteutbyggingsalternativet
berørerogså viktigeviltbiotoper
langsvassdrageti
uforsvarliggrad".
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Statens forurensningstilsyn
uttaler i brev av 14. februar 1984:
"I forbindelsemed utbyggingsplanenefor Øvre Otta skrev vi 14. oktober
1976 til Miljøverndepartementet
at spørsmåletom reguleringeri Mjøsas
nedbørfeltbør utstå til Mjøsaksjonener ferdig og en har sett virkningene
av saneringstiltakene
og av eventuell regulering av Otta. Mjøsaksjonen
er
avsluttet og forurensningsforholdene
i Mjøsa og Gudbrandsdalslågen
er be-

tydeligbedret.Forholdeneer imidlertid
ikkeså gode at SFT kan tilrå

større endringer i vannføringentil Mjøsa. Fremdeles står igjen en rekke
tiltak, særlig innen jordbrukssektoren.
Lavere sommervannføringkombinert

med en varm sommer

kan føre til ny blågrønnalgeoppblomstring.

Utbygging

av kraftverkmed reguleringsmagasineri Mjøsas nedbørfeltmå derfor

vurderesnøye.I Mjøsasnedbørfelt
er tre prosjekter
med regulerings-

magasineraktuelle:Øvre Otta, Finna og Jora. Foreløpigevurderingerav

utbyggingav Finnatyderpå at dennealeneneppevil få storekonsekvenser

for vannføringsforholdene
og dermed forurensningsforholdene
i Mjøsa.
Vurdering av virkning av reguleringi Jora og Otta i tillegg til
reguleringav Finna er ikke gjort.

SFT mener at eventuellplanleggingav reguleringav Jora må ses i sammenheng med eventuellutbyggingav Øvre Otta og Finna og den virkning regu-

leringvil få på forholdenei Mjøsa".

Riksantikvarenuttaler i brev av 31. januar 1984:

"Jora/Øvre
del av Lågen (obj.14) som av prosjektet"10 års vernedevassdrag" er satt i verneklasse1, er foreslåtttil konsesjonsbehandling.
Det
tilrås riktignokat det ikke bygges magasiner i Joras nedbørsfelt,bl.a.
av hensyn til kulturminnene.Riksantikvarenmå påpeke at en utbygging
likevel vil få meget skadeligekonsekvenserfor dette viktige kulturlandskapet".
Riksantikvarenpåpeker videre betydningenav at det foretas nye og omfattende
arkeologiskeundersøkelseri og omkring Aursjømagasinet,både av alleredened-

demte

soner og eventuell

ny oppdemningssone.

"Ødeleggelseneav kulturminneneved Aursjøen ved utbyggingender er et
viktig argument for å verne lignende kulturminneri Joravassdraget".
Oldsaksamlingenved Universiteteti Oslo sier i brev av 16. januar 1984 at de
ikke
kan akseptereat et objekt som er satt i høgeste verneklassenår det
gjelder kulturminneinteresser
foreslâskonsesjonsbehandlet.
De uttaler videre:
"Jora/Øvredel av Lågen har et stort mangfold av kulturminner,som representerermange ulike aktiviteterog tidsperioder.Det er registrert32

steinalderboplasser
som er nært knyttet
langt større enn det som er registrert.

til vannene, - antallet er trolig
Mange av dyregravene og også andre

kulturminnerligger ved vann. Viktig er det også at sambandetmellom villreintrekkog kulturminnerblir bevart. Som et hele er kulturminnenei
vassdragetmeget verneverdige.
Sperstadutvalgethar vurdert flere alternativerfor eventuellutbygging
av kraftressursenei Jora. Utvalgetstilrådningom konsesjonsbehandling
forutsetter

at en velger

"et utbyggingsalternativ

som ikke innebærer

magasiner i Joras nedbørfeltbl.a. av hensyn til kulturminnenei området"
(s. 70-71).Dette er viktig da magasin i Joras nedbørfelttrolig vil føre
til neddemmingav et større antall fornminnerog andre kulturminner.
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Utvalget foreslårheller at vann fra Jora overførestil magasin i

Aursjøen.En slik løsningvil imidlertid
også få negativekonsekvenser
for fornminnene.Det vil føre til redusertvannføring í Jora og sideelver
i den nedre delen av vassdraget.Her er det registrertflere fornminner,
hovedsakeligdyregraverog kullgroper,i forbindelsemed en nydyrkingsplan, i 1983. Flere fornminnerkan finnes her da de nedre delene av vassdraget ble utilstrekkeligregistrerti forbindelsemed Verneplan III i
l979".
Universiteteti Oslo beklager i brev av 25. januar 1984 forslagetom konsesjonsbehandlingav Jora og uttaler videre:

"Dettevassdragetinneholder
storefagligeverdier,og vi haddehelst
sett vassdragetvarig vernet. Sperstadutvalgetsinnstillingtil konsesjonsbehandlinger imidlertidgitt under forutsetningav at en eventuell
utbyggingskjer uten magasiner i Jora. Dersom vassdragetskal utbygges,
vil dette være klart det mest akseptablealternativ".
Norges jeger- og fiskeforbundsier i sin uttalelseav 23. januar 1984 at de

ikkepå noenmåte kan akseptereat Jora/Øvredel av Lågenblirfrigitttil

konsesjonsbehandling.
Objektet bør gis varig vern og begrunnerdette med
følgendeuttalelse:

"NJFF tilleggerspesieltnedslagsfeltetsstore og til dels svært store
verdi som produksjonsområdefor vilt og fisk stor betydning.Spesielt vil
vi få påpeke områdets verdi for Snøhetta villreinstamme,som har viktige
arealer

innen nedslagsfeltet,

dette være seg beitearealer

og livsviktige

trekkveier.Dette bør tilleggesstor vekt for et villreinområdehvor
beitene allerede i dag er sterkt begrenset.Villreinener for øvrig en

megetviktigart i ressurssammenheng,
som i betydeliggrad har fått sine
leveområder
sterktbegrenseti det sisteårhundre,ikkeminstp.g.a.vassdragsreguleringer.

For øvrig omfatter nedbørfeltetviktige biotoper for en rekke andre
arter, bl.a. elg, hjort, rådyr, rype, orrfugl og ulike rovdyr.
Vannkvaliteteni området er god, og nedbørfeltetinneholderen rekke
lokalitetermed gode bestanderav så vel aure som røye og harr.
I rekreasjonssammenheng

har området

meget

gode tilbud

for utøvelse

av

jakt og fiske.
Jakten er spesielt interessant,idet den både betyr mye for lokalsamfunnet
og samtidig

har en høy andel av utenbygdsboende.

Fiske betyr mye lokalt, og verdien for sportsfiskereer høy p.g.a. et utstrakt

kortsalg.

Også for det øvrige friluftslivliggermulighetenemeget godt til rette,

både for turgåingog padling".

Norges

naturvernforbund

er ikke tilfreds

med utvalgets

innstilling

når det

gjelder objekt nr. 14 og påpeker i brev av 3. februar 1984 de høge verneverdier
objektet har fått for alle fagområderog sier videre:
"Vassdragethar derfor meget til særdelesstor betydningfor å oppfylle
verneplanensmålsetting.Likevel tilrår altså utvalgetvassdragetkonsesjonsbehandlet.Samtidig fastslår utvalget sjølv at for Øst-Norgevil
ingen av objektene,verken varig eller midlertidigvernete, erstatteJora
som verneobjekti kulturminnesammenheng.

48
Utvalget mener dessutenat en utbygging i Jora vil få relativtsmå konsekvenser for verneinteressene.Utvalget går med dette mot sin egen argumentasjonom at vassdrag bør vurderesog vernes i sin helhet, noe som utvalget understrekersom et prinsipp under den generelleomtalen av de naturvitenskapelige

interessene

i vassdragene.

Vi understrekerogså at utvalgethar trukket sine konklusjoneruten at
det er gjort grundige undersøkelseri Øvre del av Lågen.
Verdiene i dette vassdragettilsier en tilrådingom varig vern. Ved en
eventuellutbyggingrisikereren ellers at Aursjøen blir magasin og at
betydeligevannmengderblir tatt vekk fra Lågen og ført vestover".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den 13.3.84:
"Nedbørfeltettil Jora er en naturligdel av Dovrefjell-områdetog deler
av feltet ligger innenforDovrefjellnasjonalpark.Området er godt egnet
for fotturerog skiturer.DNT har flere merkete ruter i området. Selv om
området i dag ikke er blant de mest brukte er det et viktig avlastnings-

områdefor Rondaneog Jotunheimen.

NTF vil derfor sterkt gå inn for at dette området blir vernet mot kraftutbygging.

Vi vil derfor

fraråde

Sperstadutvalgets

forslag

om konsesjons-

behandling".
Norsk Naturforvalterforening
uttaler i brev av l7.2.84:

"I Opplander Jora/øvredel av Lågentilråddfrigjortfor konsesjonsbehandling,

riktignok

under

bestemte

forutsetninger.

Jora har fått nest

høgeste verneprioritetinnenfor alle fagfelt,unntatt kulturminnevernet,
der det har fått høgeste verneprioritet.For sistnevnteinteresseer det
ingen vassdrag,hverken varig eller midlertidigvernede, som kan erstatte
Jora".
"Sammen med Dovrefjellnasjonalparkog en varig vernet Driva vil Jora ut-

gjøreet stort,sentraltbeliggende
vernetområde.Jora har også betyd-

ning for resipient-og forurensningssituasjonen
i Lågen og Mjøsa. Et
varig vern av Jora er det eneste som kan aksepteres".
Norges Bondelag uttaler i brev av 13. januar 1984:
"Vi har merket

oss i oversikten

over vassdrag

som er foreslått

konsesjons-

behandletat det i to tilfellerblir tale om til dels svært omfattende
skader

for landbruket.

Dette

14 Jora/Øvredel av Lågen".
Oppland

fylkes

elektrisitetsverk

gjelder

bemerker

objektene

nr. II 1 Imsa/Trya

i brev av 7. desember

og nr.

1983:

"Innstillingensforutsetningom en utbygginguten "magasineri Joras nedbørsfelt" innebæreren begrensningsklausulsom etter vår oppfatninger
for generell.Vi er inneforståttmed at et større reguleringsmagasini
Dalsida vil være kontroversielt,og vi antar at det er dette som primært
ligger til grunn for utvalgetsuttalelse.Vi forutsetterimidlertidat
det innen resten av området er lokale variasjonerhva gjelder viktigheten
m.h.p. kultur-og naturvitenskapelige
interesserm.v.
Det kan også være grunnlag for en nærmere presiseringhva gjelder utvalgets

forutsetninger

for magasinbegrepet,

idet vi anser det påkrevet

i

enhver utbyggingsplanå opprettemindre inntaksmagasinerinnen området.
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Generelt

mener

vi at disse

forhold

således

avklares

best ved faglige

vurderingerpå konkreteutbyggingsprosjekter
gjennom en eventuellkonsesjonsbehandling".
Statskraftverkeneviser i sin uttalelseav 14. februar 1984 til at det under
"kraftressurser"bør tas med alternativetmed overføringvestover.De viser
til sitt brev av 25.5.77.

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyretforstårdet slik at verneutvalgetfor dette objektet ikke ensidig
har sett på registrerteverneverdier,men foretatten helhetsvurderingder
også virkningenav en kraftutbygginger trukket inn, og da er kommet til at
kraftutbyggingenkan gjennomførespå en slik måte at det vesentligeav verneverdiene bevares.Hovedstyretslutter seg til utvalgetskonklusjon.

VASSDRAG

I BUSKERUD

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84 Sperstadutvalgets tilrådningtil Verneplan III for vassdrag i Buskerud fylke.

OBJEKT NR. 34
VASSDRAG

I HEMSEDAL

vassdrag

nr. 51, 58

Fylker:

Buskerud,Oppland, Sogn og Fjordane.

Kommuner:

Hemsedal,

Skoggrense:
Areal under denne:

880-1 100 m o.h.
30 %.

Middelvassføring:

Mørkedøla

nedbørfelt:

Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensíal:

Vang,

356kmz.

Lærdal,

(nedbørfelt

575-l 818 m o.h.
5 700 da.
ll 000 da.
ll 000 da.
83 GWh, kostn.kl.I.

Ål, Vestre

Slidre,

Gol.

150 km2) 4,5 m3/s.

Utvalgetsvurdering
Kraftutbyggingsinteressene
er her i første rekke rettet mot Mørkedøla. Inngrepene vil sannsynligvis bli svært små. Grøndølas felt er uberørt av tekniske
inngrep og friluftsinteressene
taler her for vern. Skogshornfeltet
inneholder

botaniskeverdierog er dessutenet attraktivtfriluftsområde.Utvalget tilrår
at Mørkedølasnedbørfeltfrigis for konsesjonsbehandling.
De øvrige deler av

objektettilrådesvarigvernet.
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Innkomneuttalelser
Ål formannskapvedtok enstemmig i møte l6.l.84:
"Ål kommune seier seg samd i uttalen frå Gyrinosvatnetog Flævatnetgrunneigarlag av 1984 og vil understrekaat Gyrinosvatnetikkje må senkast om
Mørkedølavert overført til dette magasinet".
Grunneierlagenefor Gyrinos- og Flævatn peker på de skader på fiske en
senkning av Gyrinosvatnvil ha, og sier videre:
"...at ein i staden må beda om at det magasinvolumsom trengst blir
skaffa til vegars ved ei høgding av øvre reguleríngsgrense.
Dette vil nok
føra med seg at endå meir av beitemark (og jaktfelt)blir neddemt,men så
bratte

som strendene

er rundt magasinet

no, blir arealet

lite. Det kan

ikkje samanliknastmed det som vart lagt under vatn ved førre regulering
då dei store, flate strekninganerundt vatna vart neddemt".
I sakspapirene fra Buskerud fylkeskommune fremgår at verneplanen ble behandlet
i Hemsedal kommunestyre
25.l,84 og at en gikk sterkt imot at Mørkedøla frigis

for konsesjonsbehandling.

"Plan- og utbyggingsavdelingen
er i prisnippetenig med Hemsedal kommunestyre i at Bjøbergbekkenog Råskarånitrengs som tilsig til Mørkedølaog
Hemsil, dersom disse vassdragsavsnittskal kunne fungere som nødvendige
turistattraksjoner

(jfr. f.eks.

Rjukanfossen)

og gi et brukbart

fiske.

Vassdragene i Hemsedal er allerede sterkt påvirket gjennom den kraftut-

byggingsom har skjeddde siste20 år. Bygdenesnæringsliver i sterk
grad avhengigeav at den reíselivsutbygging
som er underutvikling,
kan
få voksevidere".

Buskerud fylkeskommuneshovedutvalgfor nærings-,ressurs-og miljøspørsmål
behandletsaken 7.2.84 og fattet følgendevedtak:
"Hovedutvalget
tilrår
mot kraftutbygging".
Oppland

fylkesutvalg

at de angitte

behandlet

saken

vassdrag

l5.2.84

i Hemsedal

gis varig vern

og vedtok:

"Opplandfylkesutvalg
har ingenspesiellemerknadertil de konklusjoner
som er gitt i VerneplanforVassdragIII".
Fylkesmannen

i Buskerud

mener

i brev av 23.2.84

at viltforholdene,

jaktutnytt-

elsen og fiskeinteressenei objektet er betrakteligundervurdertog gir
følgendekonklusjon:
"Vassdrag

nr. 51, 58 objekt

nr. 34 Vassdrag

i Hemsedal

har utvalget

fore-

slått varig vernet med unntak av Mørkedølasnedbørfelt.Fylkesmannener
uenig i denne vurderingenog vil tilrå at hele objektetgis varig vern.
De foreslåtteinngrep i Mørkedølasnedbørfeltvil klart ha negative virkninger

for fiske,

viltstell,

friluftsliv

og naturvern.

Dette

er vesentlig

verdier for kommunenog fylket som har turisme og reiselivsom en meget
viktig næring. I fylkesplanenfor Buskerud 1984-87er reiselivsnæringen
vurdert som en av de få næringer hvor en kan håpe på en ekspansjon.
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Kommunen

er i en situasjon

hvor de viktigste

vassdrag

allerede

er utbyg-

get, noe som gjørdet endamer påkrevetå vernede gjenstående.
Kommunen

går da også klart imot en utbyggingav Mørkedøla.Mørkedøla,Grøndølaog
Hemsil bør etter fylkesmannensvurderingbetraktesunder ett.
En samlet vurderingav viktige brukerinteressersom er omtalt i dette brev
tilsier varig vern av objekt 34 Vassdrag i Hemsedal".
Norges Jeger og Fiskeforbundsier i brev av 23.l.84 at man kan akseptere
objektet frigitt for konsesjonsbehandling
på de betingelserat vassdragets
kvaliteterfor friluftslivblir tatt spesielthensyn til ved en eventuellkonsesjonsbehandling.
Norges

Naturvernforbund

uttaler

i brev 3.2.84:

"Med den omfattendekraftutbyggingvi har hatt i Buskerudmener BNM
(Buskerudnatur og miljøvernforening)at det må uvanlig sterke grunner
til for å vedta ytterligerevasskraftutbygginger.
Her må vi få skyte inn
at de tidligerevernevedtakenefor vassdrag i Buskerud har med en rekke
vassdrag som er berørt".
Videre

sies det om Mørkedøla:

"Sideelvtil Hemsil. Objektet omfatter kun det av Mørkedøla som er over
møtet med sideelvaLauvdøla.Lauvdøla er regulert (Gyrinosvatn- Flævatn)
og tørr nedaformagasinet.Hemsila trenger vannet fra Mørkedølashøytlig-

gendefeltforå ha tilstrekkelig
vassføring
utoversommeren,
nårsnø-

smeltingener forbi i de lave feltene.Hemsila kan nå ikke reduseresmer
uten at skadene blir store for jordbruk,turistnæringog miljøet i bygda.
Lokalt er det bastantmotstand mot prosjektet.Hemsedal er så preget av
utbyggingerog reguleringeri Hemsila,Tisleia og Lærdalselvaat enda
flere inngrep ikke kan tåles.

På denne bakgrunn støtterBNM (BuskerudNatur og Miljøvernforening)utvalgets verneforslagfor Buskerud,og ber om vern også av Mørkedølaog
Todøla".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:

"Forturistforeningene
er det særlignedbørfeltene
til Grøndølaog Mørke-

døla som er av stor viktighet.Innenfordette området er det tre turisthytter hvorav DNT eier Kljåenseter.Det går flere merkete ruter gjennom

området.Det er viktigå se detteområdeti sammenheng
med de omkringlig-

gende områder. Fjellpartietmellom Bygdin og Finse er fra før hardt belastet med kraftutbygging.Grøndalenog ruta langs Bjøbergbekkener den
uberørtepassasje gjennom den nordre delen av dette området. Fra før er
dessverreområdene omkring Eldrevatnog Øljusjøen blitt kraftigødelagt
ved en omfattendekraftutbygging.Det er derfor svært viktig å bevare
Grøndalenog Mørkedalen (med Bjøbergbekken)urørt av kraftutbygging.
NTF vil også peke på at turismen er den viktigstenæringsveifor Hemsedal
kommune.For at dalen fortsatt skal være attraktivogså om sommerener
det viktig

at de resterende

naturområder

bevares

urørt.

NTF vil derforsterktgå inn for at Grøndølaog Mørkedølafår varigvern.

I
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Når det gjelder de to andre feltene vil NTF slutte seg til Sperstadutvalgets anbefalingom varig vern".
Hovedstyrets

innstilling

Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom varig vern av objektetmed
unntak

av Mørkedølas

OBJEKT

NR.

handling.

felt hvor

interessene

bør avklares

ved konsesjonsbe-
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TODØLA vassdrag nr. 49
Fylke:

Buskerud.

Kommuner:

Nes, Gol.

Skoggrense:
Areal under denne:

1 000-1
90 %.

Nedbzrfelt:

123kmz.

Middelvassføring:

Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:

Drykingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

050 m o.h.

2,7 m3/s.

151-l 182 m o.h.
l 400 da.

l 000 da.
75 000 da.
Ca. 10 GWh, kostn,kl.III.

Utvalgetsvurdering
Utvalgetanserverneinteressene
for å være beskjedneog foreslårat vassdraget
frigis for konsesjonsbehandling.

Innkomne

uttalelser

Hovedutvalgetfor kultur i Nes kommune behandletsaken i møte 9.2.84 og peker

i uttalelsen
på betydningen
av områdesom frilufts-,
jakt-og fiskeområde
for

lokalbefolkningen.
Kommunestyretvedtok i 1983 i sin generalplanat Todalen
med tilhørendevassdrag skulle vurderesvernet som et viktig nærområdefor
lokalbefolkningen.

Det vises

videre

til at Todøla

er et av de få gjenværende

vassdragi kommunensom fremdeleser uregulert,
og videreat omrâdetpå det
nærmeste er fri for hyttebebyggelse.

Buskerud fylkeskommuneshovedutvalgfor nærings-,ressurs-og miljøspørsmål
behandlet

saken

7.2.84 og vedtok:

"Hovedutvalgettilrår at vassdragetfrigis for konsesjonsbehandling".

Fylkesmannen
i Buskerudslutterseg i brevav 23.2.84til utvalgetskonklusjon.
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3.2.84:
"Dette objektet synes å ha fått mindre ressurseri forarbeidet.Plasseringen i lav verneklassehar derfor et svakt grunnlag.Vi fremheverat

områdetbrukesmye til friluftsliv,
bådeav bygdefolkog besøkendepå
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de mange hyttene i feltet og særlig i tilgrensendeområder. Fiske- og
viltinteresseneer også store. Heller ikke finner vi i dokumenteneat

elvapå langestrekninger
er 15 til 20 meterbred,og dermedsværtsårbar

for redusertvassføring.Alternativerer det vanskeligå finne i nedre
Hallingdal.Todøla er langt den største av uregulerteelver".

"På denne bakgrunn støtterBNM (BuskerudNatur og Miljøvernforening)utvalgets verneforslagfor Buskerud,og ber om vern også av Mørkedølaog
Todøla".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:
"En utbyggingvil ikke berøre turistforeningenedirekte,men det er like-

vel av verdiå bevareområdetfor friluftsliv.
NTF vil derforgå inn for
at områdetblirvernet".
Hovedstyretâkinnstilling

Hovedstyret
slutterseg til utvalgetstilrådning
om konsesjonsbehandling
av
Todøla.

OBJEKT

NR.

37

KRØDEREN vassdrag nr. 49
Fylke:

Buskerud.

Kommuner:

Krødsherad,Flå.

Innsjøareal:

43 km2.

Nedbzrfeltz
Høyde over havet:
Største lengde:
Største bredde:

Største dyp:
Middeldypzi
Kraftpotensial:

5

995kmz.

l32 m o.h.
38 km.
2,1 km.

130 m.
33 m.
-

Utvalgetsvurdering

Innsjøener allerederegulert2,6m, og et eventueltvernevedtak
må i så fall
rette seg mot en ytterligereregulering.Utvalget er imidlertidav den opp-

fatningat objektetikkenaturlighørerhjemmei en verneplanfor vassdrag.
Objektet tilrådestatt ut av verneplanen.
Innkomne uttalelser
Flå formannskapbehandlet saken i møte 30.11.83og vedtok:
"Formannskapettar saken til orientering".

Buskerudfylkeskommunes
hovedutvalg
for nærings-,ressurs-og miljøspørsmål
behandlet saken 7.2.84 og vedtok:

"Hovedutvalgettilrår at prosjektettas ut av verneplanen".
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Fylkesmanneni Buskerud slutter seg i brev av 23.2.84 til utvalgetskonklusjon.
Norges

Naturvernforbund

sier i brev av 3.2.84:

"Krøderener regulert 2,6 m og bør ikke reguleresytterligere,hverken
ved større reguleringshøydeeller hyppigerevannstandsendringer".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:
“NTF er enig med utvalget i at Krøderen ikke naturlighører med i verneplanen".
Oldsaksamlingen,Universiteteti Oslo påpeker i brev av 16. januar 1984 at
Krøderen var gitt verneklasse2 for kulturvitenskapelige
interesser.Ut fra at
de fleste av de kulturhistoriskviktige vassdragenei Oldsaksamlingensdistrikt
er foreslåttvarig vernet aksepteresen behandlingsom medfører at Krøderen

foreslåstattut av Verneplanen.

Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Krøderen bør tas ut av
Verneplanen.

VASSDRAG

I VESTFOLD

Direktoratet

OG TELEMARK

for vilt og ferskvannsfisk

støtter

i brev av 3.2.84

Sperstadut—

valgets tilrådningtil Verneplan III for vassdrag i Vestfold og Telemark
fylker.

OBJEKT NR. II 5
DALEELVA vassdrag nr. 73
Fylker:
Kommuner:

Vestfold, Telemark, Buskerud.
Lardal, Siljan, Kongsberg.

Skoggrense:

Hele

Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:

1,9 m3/s
15-651 m o.h.

Dyrkingsjord:

230 da.

Produktivtskogareal:

80 000 da.

Nedbcarfelt:

87km2.

Jordbruksareal:

Kraftpotensial:

feltet

160 da.
33 GWh,

ligger

under.

_
kostn.kl.

III

Utvalgetsvurdering
Utvalget viser til at vassdragets sentrale beliggenhet mellom flere større befolkningssentra
i Vestfold og Telemark tilsier at det i størst mulig grad bør

holdes fri fra ytterligeretekniske inngrep,med tanke på rekreasjonog friluftsliv.Noen inngrep er alleredegjort i forbindelsemed tidligeretiders
tømmerfløtning,men mye av dette har nå kulturvitenskapelig
verdi. Utvalget
tilrår

at vassdraget

gis varig vern mot kraftutbygging.
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Innkomne_gtta1el§g£
Lardal kommunestyrevedtok enstemmig i møte den 20. februar 1984:
"I tråd med bygningsrådetsvedtak vil Lardal kommunestyreanbefaleat
Daleelva tas ut av verneplanenfor å kunne underleggeskonsesjonsbehandling i henhold til utbyggingsplanerframlagt fra VestfoldKraftselskap".
Bygningsrådetsvedtak var:
"Selv om kostnadeneved utbyggingav kraftpotensialeter i høyeste klasse, er verneverdien

av områdene

i utvalgets

forberedelse

og beskrivelse

satt svært lavt. Skadevirkningenefor landbruketmå bli små etter den
plan Vestfold Kraft har lagt fram.
Bygningsrådet

vil derfor

anbefale

at Daleelva

tas ut av verneplanen

og at

vern av vassdragetvurderesunder en eventuellkonsesjonsbehandling".
Fylkesutvalget
i Vestfold
l0 mot l stemme:

gjorde

i møte

20. februar

1984 følgende

vedtak

med

"l. Daleelven bør tas ut av Verneplan for vassdrag III. Spørsmåletom utbygging bør vurderesved konsesjonsbehandling,
herundermå Vannbruksplanen

for Lågen

tillegges

vekt.

2. Det forutsettesat nærmere prognoser for fremtidigkraftbehovog V
kraftdekning

i Vestfold

dokumenteres".

Mindretalletgikk inn for:
"Daleelvenbør gis varig vern slik som foreslåtti Verneplan for vassdrag
III.

Buskerud

fylkeskommune,

hovedutvalg

for nærings-,

ressurs-

og miljøspørsmål

behandletsaken 7.2.84 og fattet følgendevedtak:
"Hovedutvalgettilrår at vassdragetgis varig vern mot kraftutbygging".
Telemark

fylkeskommune,

nærings-

og sysselsettingsstyret

vedtok

enstemmig

i

møte den 14. mars 1984 at de ikke hadde merknadertil objekt II 5 Daleelva.
"Av dei grunnar som går fram av Sperstadrapportenog uttale frå berørte kommunar og andre interessentar".
Telemark fylkesfriluftsnemnd
vedtok enstemmig i møte den l0.l.84å:
slutte seg til Sperstadutvalgetstilrådingom varig vern av Daleelv.
Fylkesmannen

i Vestfold

uttaler

følgende

i brev av 25.l.84:

"Videre vil vi peke på at de undersøkelserog rapportersom foreligger
vedrørendeeventuellekonsekvenserfor naturverninteresseri en utbygging
av Daleelva synes ikke å være så grundige at de kan aksepteressom grunn-

lag for å vedtavarigvern av vassdragetpå det nåværendetidspunkt.
Kon-

fliktenemot natur- og friluftsinteressene
synes dertil enten for små,

ubetydelige eller tildels for lite klarlagt til at det en kjenner til
idag bør føre til at vassdragets status blir endret i denne omgang. For å

få full klarheti dettespørsmålsyneskonsesjonsbehandling
å væreden

mest betryggendefremgangsmåte,noe som anbefales".
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I et notat av l7.l.84
entene seg.
Frilufts-

fra fylkesmannens

miljøvernavdeling

uttaler

fagkonsul-

og naturvernkonsulenten:

"Ut fra hensynet til naturvern-og friluftsinteressenei vassdragetvil
vi fullt ut slutte oss til utvalgetstilrådingom varig vern mot kraftut-

bygging"-

Viltkonsulenten:

"Selv om viltinteressenebare er klassifiserttil prioritet 3 i region
Østlandet,kan vi godt slutte oss til forslagetom varig vern av området".
Fiskerikonsulenten:
"Ingen merknader

til det som fremkommer

i verneplanen

om ovennevnte

fag-

omrade".
I

Fylkesmanneni Telemark går i brev av 18. januar 1984 inn for varig vern av
Daleelva.

Venstres miljøutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:
"Vestfold Venstre slutter helhjertet opp om utvalgets innstilling om
varig vern av Daleelva, og støtter de synspunkter som framkommer i ut-

valgets vurdering".
Telemark Bonde- og Småbrukarlagslutter seg til verneplanensforslagom varig
vern av Daleelva

i brev av 27. januar

1984.

NorskeTuristforeningers
Forbunduttaleri brevmottatt13.3.84:
"Dette

vassdraget

omfatter

en betydelig

del av det viktigste

friluftsom-

råde for Nordre Vestfold.Larvik og Omegn Turistforeninghar en hytte og

fleremerketeruteri området.Det er grunntil å peke på at Vestfoldhar
sværtfå områdersom er egnetfor fotturerog skiturer.Det er derfor
viktig at dette området blir urørt av kraftutbygging.
Vestfold kraftselskaphar utarbeidetplaner for utbyggingav Daleelva og
regner med å ha konsesjonssøknadenekspedisjonsklarvåren 1984. De uttaler i
brev av l9.l.84:
"VKs kraftbehovog den beredskapsmessigesikring av strøm til visse
vitale formål i Vestfold tilsier at Daleelvenbør bygges ut".
"I det særskilte bilag til Sperstadutvalgets
rapport i NOU l983:45 - Friluftsliv og vassdragsvern
- er verneverdiene,
som er satt i klasse 3, i
sin helhet referert til nedslagsfeltet
ovenfor Svartangen, som overhodet

ikke blir berørt".
VKs konklusjoner:
"Vårt selskapmå etter dette, på det sterkeste,anmode Hovedstyretom å
foreslåDaleelven-objektII 5 - Vassdrag nr. 73 - tatt ut av Verneplan
nr. III og frigitt for konsesjonsbehandling".
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§9xe§§äz§s§§_á2n§§illina
Ved behandlingav Verneplan II sluttet hovedstyretseg til forslagetom varig

vernav Daleelva.De nå framlagteutbygningsplaner
vil ikkeberøreområdene

ovenfor Svartangenog i betydeligmindre grad skade verneinteresseneenn tidligere planer.
Hovedstyretmener en avveiningmellom verne- og kraftinteressenebest kan avklares ved konsesjonsbehandling
av Daleelva.

OBJEKT NR. 44

SJÅVATNOMRÅDET
vassdragnr. 88 og 89
Fylke:

Telemark.

Kommuner:

Hjartdal,

Skoggrense:
Areal under denne:

1 000-1
75 %.

Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:

Kåla: (nedbørfelt53 kmz) 1,3 m3/s.
175-l 883 m o.h.

Areal:

Notodden,

240km2.

Tinn.

100 m o.h.

Jordbruksareal:

1 400 da.

Dyrkingsjord:
Produktívtskogareal:

2

Kraftpotensial:

70 GWh, kostn.kl.

400 da.
38 000 da.
IIA.

Hzzslseäärxazêsaima
Utvalgethar tidligereforeslåttobjektetvernet. Området er siden den gang

blittgrundigundersøktfor å få påvisthvilkeverneverdíer
som gjør seg

gjeldende.Utvalget mener at disse og kraftutbyggingsinteressene
bør kunne
ivaretasved en konsesjonsbehandling.
Innkomne

uttalelser

Hjartdal formannskapbehandletsaken i møte den 19. januar 1984 og uttalte:

"Sjåvassområdet
er omtalapå side 79-81,men detteområdetvertoverført

til "samla plan", og vil verta handsama særskild i løpet av våren 1984".
Telemark fylkeskommune,nærings og sysselsettingsstyret
vedtok i møte den 14.
mars 1984 mot 2 stemmer at de ikke hadde merknadertil objekt 44 Sjåvatnom-

rådet"av dei grunnarsom går framav Sperstadrapporten
og uttalefrå berørte
kommunarog andre interessentar".

Mindretalletgikk inn for:

"Av omsyntil m.a. dei storefriluftsinteressane
og turistnæringa,
finn
ein å måtterå til varigvernav området".

H
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Fylkesmanneni Telemark uttaler i brev av 18. januar 1984:
"Også når det gjelder Sjåvatnområdetder utvalget har foreslåttkonsesjonsbehandling,

mener

fylkesmannen

det foreligger

gode grunner

for varig

vern. En har inntrykkav at utvalget her har lagt for liten vekt på verneinteresseneog særlig på områdets store verdi for allmennhetensbruk av
området til friluftslivog rekreasjon.Fylkesmannenvil anbefaleat varig
vern av Sjåvatnområdetgjøres til gjenstand for en inngåendevurdering i
forbindelsemed den videre behandlingav verneplanen".
Telemark fylkesfriluftsnemnd
uttaler:
"Når det gjelder

Sjåvatnområdet

er det særlig

friluftsinteressene

som er

betydeligeog som vil bli berørt av eventuellutbygging.De undersøkelser

som er utførtviserat Sjåvatner et sentraltlandskapselement.
Området

har svært gode muligheterfor skigåereog blir mye brukt til dette. Det
brukes

også en god del til jakt, bærturer

og fotturer.

Gaustadtoppen

er

et populært turmål. Området har verdi både lokalt, regionaltog for landsdelen, og er ogsà en del besøkt av utlendingeri forbindelsemed eksisterende turistetablissementer
i nærheten.Også disse forhold taler for
vern.

I tillegg

kommer

vilt- og fiskeinteresser

og kulturvitenskapelige

og naturvitenskapeligeinteresser".
Fylkesfriluftsnemnda
gjorde følgendeenstemmigevedtak i møte den 10.1.84:
"Sett på bakgrunnav de betydeligefriluftsinteressene
og øvrige verneinteressersom gjør seg gjeldende i Sjåvatnområdetvil nemnda anbefale at
også dette området gis varig vern. Det bør i denne forbindelsetas i betraktningat Telemark har en langt større andel utbygde vassdragog en
mindre andel vernete vassdrag enn noe annet av de større kraftproduserende
fylker i landet".
HjartdalBonde- og Småbrukarlaguttaler i brev av 20. januar 1984:
"Ein vil føre vekk dei 2 gjenverandeelvane frå Tuddalsdalføret.Ein kan
tenkje seg kor stor skadeverknaddette vil få for heile vassdragetssjølvrensandeevne og for Bjârvatn som ligg sentralt i Tuddal. Kyrkjeåaog
Gjuvåa renn ned i dette fiskerikevatnet. 2 store campingplassarligg her
- og ei turrleggingav desse 2 elvane vil få store øydeleggjandeverknader for turismen når vatnet vert forsumpa,gror til og fisken blir

bortepå grunnav forureininga.

Gardane langs desse 2 elvane er heilt avhengigeav vatningsanleggsumarstid. Gjuvåa er dessutan så rein at vatnet vert bruka i hushaldetheile

året.

Tek ein bort Gjuvåa vil det bli heilt naudsyntmed gjerde på heile
strekningap.g.a. beitedyr".
Bonde- og Småbrukarlagetviser ellers til at Sjåvatn/Kovstuler et av de mest
attraktive turistområdene
i hele Telemark. Overføring av vatn til Kovstulvatn
vil skape frostrøyk og isproblemer og dette vil føre til at videre utnyttelse
av området for turisme vil bli redusert. Det pekes også på at reguleringene
vil legge fine støler og svært godt beiteområde under vatn.
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Bonde-og Småbrukarlaget
sier til slutt:
"Tuddalhar ofra så mykjepå kraftutbygginga
at nå må det setjastei
grense.Vi kan hellerikkjetåle at Sjâvatnvertutnyttai nabokommunane".
"HjartdalBonde-og Småbrukarlag
må be om at Sjåvatnområdet
må varig
vernast mot kraftutbygging".
Telemark Bonde- og Småbrukarlagslutter i brev av 27. januar seg til uttalelsen

fra HjartdalBonde-og Småbrukarlag
og "råraltsåtil at også Sjåvatnområdet
blirgjevevarigvern".

Skiensfjordenskommunalekraftselskappåpeker i brev av 7. mars til uttalelsen
fra Hjartdal Bonde- og Småbrukerlagat:
"Så vidt oss bekjent er det i forbindelsemed disse prosjekterutarbeidet
av Hjartdøla kraftverkintet alternativsom forutsetteroppdemmingav
Sjâvatn med neddemmingav områder. Samtlige alternativerfor regulering

av Sjâvatner basertpå senkning".

Tuddal Bondelag peker i brev av 2. februar 1984 på de ulemper en utbyggingvil
medføre for turisme, fiske og landbrukog går imot videre kraftutbyggingi om-

rådetog konkluderer:

"TuddalBondelagmå be om at Sjåvatnområdet
vert varigvernamot kraftutbygging"Norges

jeger- og fiskerforbund

uttaler

i brev av 23.l.84:

"Objektetliggeri et regionaltområdemed enormeinngrepi forbindelse
med vassdragsutbygging
tidligere.
Regionaltså er Sjåvatnområdet
et av de
ytterst få nedslagsfeltsom er mer eller mindre urørt". NJF kan akseptere
konsesjonsbehandling

- "på de betingelser

at de enkelte

vassdrags

kvali-

teter for friluftslivblir tatt spesielthensyn til ved en eventuell

konsesjonsbehandling".

Norges TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:
"Områdetblir mye brukt av hytteeiereog andre tilreisende,samt lokalbefolkningeni Notodden-området.Skien/TelemarkTuristforeningdriver
Gaustahytta

ved Gaustatoppen.

NTF vil peke på betydningen
av å holdeområdetomkringGaustatoppen
mest
mulig fri for tekniske inngrep.Vi vil derfor anbefaleat området blir
vernet".

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyremener verneinteresseneer av en slik karakter at vassdrag i Sjåvatnområdet bør gis varig vern.
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OBJEKT

NR.

45

LIFJELLOMRÅDET
vassdragnr. 87
Fylke:

Telemark.

Kommuner:

Bø, Notodden,

Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:

900-1 080 m o.h.
80 %.
Hørteelva (nedbørfelt160 kmz) 5,1 m3/s.
l6-1 415 m o.h.
49 000 da.
14 000 da.
421 000 da.

Kraftpotensial:

67 GWh,

Areal:

Utvalgets

725km2.

Seljord,

kostn.kl.

Hjartdal,

Sauherad.

III.

vurdering

Lifjellområdetligger vel til rette for friluftslivog ligger gunstig til i
forhold til relativtstore befolkningskonsentrasjoner.
Det er registrertmeget
store kulturvitenskapelige
verneverdieri området. Også de naturvitenskapelige
kvaliteterer av betydeligomfang. Utvalget ser det som viktig å beholde dette
ettertraktetefriluftsområdetmest mulig uberørt og tilrår derfor at objektet
gis varig vern.
Innkomne uttalelser
Seljord kommunestyrevedtok i møte den 16. februar 1984 med 24 mot 3 stemmer:
"Då kommunetyrethar fått altfor lita tid på sakshandsaminga,og heller

ikkjehøvetil synfaringpå bar mark i området,finnkommunestyret
at det

må vere eit absolutt krav overfor styresmakteneat saka blir utsett til

ein får høve til synfaringpå bar mark.

Kommunestyretvil handsame saka innan hausten 1984".
Formannskapetvedtok i møte den 14. februar 1984 følgendetilrådingtil kommunestyretmed 6 mot 1 stemme:

"Kommunestyret
tilrårat Lifjell-området
gis varigvern med unnatakav
Grunnåi

og dens naturlege

nedslagsfelt.

Ei overføringav Grunnåi til Sundsbarmbør konsesjonshandsamast
på vanleg
måte.
Kommunestyreter samd med utvalet når det gjeld grensene for varig vern

av Lifjellområdet.
Grunnåiligg imidlertid
i ytterkanten
av området,og

ein kan ikkje sjå at ei utbyggingi samsvar med SkiensfjordensKommunale
Kraftselskapsplanar kan vere til skade for resten av området".
Mindretallet
stemte
gis varig vern).

for at hele objekt

nr. 45 -

Lifjellområdet

(inkl. Grunnåi
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Sauherad kommunestyrevedtok enstemmig i møte den 2. februar 1984:
"Sauheradkommunestyrehar ikkje merknadertil NOU l983:4l".
Hjartdal formannskapvedtok enstemmig i møte den l9.l.84:

"Einsluttarseg til framlegget
til Sperstad-utvalet
om varigvern av Lifjellområdet"
og gir følgende

begrunnelse:

"Storeområde av Hjartdal kommune er alt merkt av kraftutbygging,dei
største vatna er regulerte,ein har rikelegmed damanleggog kraftoverføringsliner.Det er elles planar om utbyggingav andre område innan kommunen.

Ein finndet av avgjerandetydingat generasjonar
i framtidakan finne
område i Hjartdalfri for utbygging.Det er da naturlegå halde Lifjell-

områdetverna,sidandetteutgjereit naturlegavgrensaområde,og høver
godt som utfartsmålfor sværtmange.
Områdethar for Hjartdalverdisom beiteområde
og hytteutbyggingsområde.
(I Slåkaområdet
er eit hyttefeltunderutbygging).
Mjella

er drikkevass-/vatningskjelde

for Sauland

nå, og vil

i framtida

vera vassreserve-og vatningskjelde.Det er såleis av stor tyding for
Hjartdal at ikkje Mjella misser tilsig".
Bø kommunestyrevedtok enstemmig i møte den 30. januar 1984:

"Med bakgrunni NOU l983:4lVerneplanfor vassdragIII,kulturstyrets
fråsegnog saksomtalefrå elverksjefen,
vedtekBø kommunestyre
å slutte
seg til verneplan

III objekt

45 og 46.

Dette under den utrykkelegeføresetnadat den noverandereguleringav
Seljordsvatn,samt avtale med Sundsbarmkraftverkav 30.12.1983kan nyttast fullt ut for å oppretthaldeminstevassføringai Bø-elva og ei god
utnyttingav kraftverketi Oterholtfossen- samrøystes".
Telemark fylkeskommune,nærings-og sysselsettingsstyret
vedtok enstemmig i
møte den 14. mars 1984:

"Nårdet gjeldobjektnr. 45 Lifjell-området
vil eg peikepå ein mogleg

utnyttingav Grunnåi til Sundsbarmkraftverk.Ifølgje uttale frâ Skiensfjordenskommunalekraftselskapkan Grunnåi utnyttasti sambandmed Sunds-

barm kraftverkutannemneverdig
inngrepi Lifjellområdet.
Visarher til

uttalefråSeljordkommunestyre
av 23.februar
d.å.og tiluttalefra

Skiensfjordenskommunalekraftselskapav 5. desember 1983. Eg meiner at
Grunnåi bør tas ut av planen for varig vern og eventueltvurderastnærare

i sambandmed ei konsesjonsbehandling.
Ved å utnytteGrunnåived over-

føring til Sundsbarm kraftverkvil dette kunne gi ein produksjonpå 61,5

GWh".

Fylkesmannení Telemark støtter í brev av 18. januar 1984 utvalgetsforslag om

varigvernav Lifjellområdet,
og uttaler:

"Av disseområdenevil det være av særligbetydningå bevareLifjellområdetmed Grunnåi,Mjellaog Hørteåi,jfr.det omfattendeutrednings-

62
arbeidet som belyser de betydeligeverne- og friluftsinteressene.
Kraftpotensialeter beskjedentog forholdsviskostnadskrevendeå bygge
ut".
Telemark fylkesfriluftsnemnd
vedtok enstemmig i møte den l0.l.84 å:
"slutte seg til Sperstadutvalgetstilrådingom varig vern av Lifjellom-

rådet".

Universitetet

i Oslo

uttaler

i brev av 25. januar

1984:

"Dersom verneplanenesmålsetningskal oppfylles,vil vi spesieltstøtte
forslagettil varig vern av Lyngdalsvassdraget(obj.nr.60), Lifjellom-

rådet (obj.nr.45),Atna (obj.nr.ll),Grimsa (obj.nr.II 2) og Hurdals-

vassdraget (obj.nr.3)".

"Telemarker et av de fylkene hvor vannkraftressurseneer mest utnyttet,
og hvor verneplanenefra tidligereinneholderfå egnede objekter.Det er

derforviktigat Lifjellområdet
gis varigvern".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:

"Lifjellområdet
er et av de viktigstefriluftsområdene
i Telemark.Belig-

genheten forholdsvisnær store befolkningskonsentrasjoner
gjør at området
er svært mye brukt,

særlig

om vinteren.

Det er to turisthytter

og en rek-

ke merkete ruter i området. Skien-TelemarkTuristforeninghar ansvaret
for rutemerkingen.

NTF vil støtte utvalgetsforslag om varig vern for dette området".

TelemarkBonde-og Småbrukarlag
går i et brevav 25.1.84inn for varigvernav
Lifjellområdetog uttaler:

"Med bakgrunn i dei omfattandevassdragsreguleringane
som er gjennomførde
i fylket,meiner TelemarkBonde- og Småbrukarlagprinsipieltat vernealternativetmå stå svært sterkt for dei få vassdragasom framleiser

urørde.Også ut ifråsamfunnsmessige
omsynmå ein kunneslå fastat Tele-

mark har ytt sin store del til den felles kraftforsyninga.I tida framover

bør det veraei viktigareoppgåvefor lokaleog sentralestyresmakter
å

auke sjølvbergingsevnagjennom ei betra utnyttingav jordbruksressursane
i utkantbygdene,og såleis også tryggje busetnadenog sysselsetjinga".

Skiensfjordenkommunalekraftselskaputtaler i brev av 5.12.83:
"Ved en slik direkte

overføring

(av Grunnåi)

til Sundsbarm

kraftverk

unn-

går man enhver form for reguleringi vannene på Lifjell.Videre vil vi
understrekeat en utnyttelseav vannet i Sundsbarmkraftverkgjør at man
unngårytterligerekraftlinjeri distriktet.Dessuten kan opplyses at den
delvis tørrlagteelv Grunnåi bare er tilgjengeligpå en strekningav 5-6

km, idetden øvrigestrekninggår i et trangtgjuv".
"Etter vår oppfatning

vil en konsesjonsbehandling

av en eventuell

plan

for overføringenav Grunnåi til Sundsbarm kraftverk,best kunne avgjøre
hvorvidtdette prosjekt kan gjennomføresuten at det skader miljøinteressene".
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og

foreslår:
"Vi tillateross å foreslåat Grunnåi-Grunningsdalen,
tas ut av verneobjekt nr. 45 - Lifjellområdet,og at en eventuellplan for overføringav
Grunnåi til Sundsbarmkraftverkgjøres til gjenstandfor konsesjonsbehandling".

Skiensfjordenkommunalekraftselskaputtaler i brev av 2.1.84:

"Vi går ut ifraat de rettigheter
som er erverveti Hjartsjåved de tid-

ligereog rettskraftigevassdragsskjønnikke berøres av fredníngsforslaget.
I forbindelse

med arbeidet

med "Samlet

Plan"

er bearbeidet

en del pro-

sjekter for utnyttelseav fallene i Hjartdøla-Heddølaned til undervann
Omnesfossen

i

Heddøla.Videreer i denneforbindelse
også settpå mulig-

heter for overføringav vassdragenetil Tinnelva.

I forbindelsemed en eventuellutnyttelseav fallene i Hjartdøla~Heddøla
vil det kunne være ønskelig å foreta en ytterligerereguleringav Hjartsjå med tanke på et døgnutjevningsmagasin
for en hensiktsmessigkjøring
av fremtidigeanlegg i Hjartdøla-Heddøla,i noen grad uavhengigav
kjøringen ved Hjartdøla kraftverk.
Vi tillateross på denne bakgrunna foreslå at Hjartsjå ikke tas med i
fredningsobjektnr. 45".
V

Hovedstyrets_innstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at vassdrag i Lifjellom-

rådetbør gis varigvern.

OBJEKT

NR. 46

OMRADETMELLOMSELJORDVATN
OG FLAVATNvassdragnr. 86
Fylke:
Kommuner:
Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:

Middelvassføring:
Laveste-høyeste

punkt:

Kraftpotensial:

Telemark.
Kviteseid,

425km2.

800-950

Seljord,

Bø, Nome.

m o.h.

95 %.

Kileåi(nedberfelt
118kmz)2,7m3/s.

60-1074m o.h.
22 GWh, kostn.kl.

III.

Utvalgetsvurdering
Det er dokumentert store kulturvitenskapelige
interesseri området. Særlig er
minnene fra nyere tid av stor kunnskaps- og opplevelsesmessig
verdi. Også de

naturvitenskapelige
interesserog friluftsinteressene
har dokumentertverdier
i området.Utvalget viser til at Telemark fra før har lite varig vernede vass-

drag og tilrår

objektet

varig vernet.
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Innkomne uttalelser
Seljord kommunestyrevedtok enstemmig i møte den 16. februar 1984:
"Kommunestyreter samd med Sperstadutvaleti at vassdraga i objekt nr. 46

får varigvern".

Bø kommunestyrevedtok enstemmig i møte den 30. januar 1984:
"Med bakgrunn i NOU l983:4lVerneplan for vassdrag III, kulturstyrets

fråsegnog saksomtalefrå elverksjefen,
vedtekBø kommunestyre
å slutte
seg til verneplanIII objekt 45 og 46.

Dette under den utrykkelegeføresetnadat den novernadereguleringav
Seljordsvatn,samt avtale med Sundsbarm kraftverkav 30.12.1983kan nyttast fullt ut for å oppretthaldeminstevassføríngai Bø-elva og ei god
utnyttingav kraftverketi Oterholtfossen- samrøystes".
Kviteseidkommunestyrevedtok enstemmigpå møte den 15.12.83formannskapets
forslag som lød:
"Formannskapetviser til generalplanenfor Kviteseid kommune,og rår kommunestyrettil å uttale at Kileåi med nedslagsfeltog magasin bør takast
ut av verneplan

for vassdrag.

I motsett

fall må kommunen

få full økonomisk

kompensasjonfor ikkje utbygging".
Telemark fylkeskommune,nærings-og sysselsettingsstyret
vedtok enstemmig i
møte den 14. mars 1984:

"Nårdet gjeldobjektnr. 46 OmrådetmellomSeljordsvatn
og Flåvatnhar

Seljord kommunestyreuttala seg og gått inn for varig vern. Ifølgje saksframleggettil Seljord kommunestyrehar Aall-Ulefossplanar om å byggje
ut fallet i Kileåi mellom Dalsvatn og Flåvatn.
Kraftstasjonenvil da liggje i Kilen og produksjonenblir på omlag 20
GWh. Kviteseid formannskaphar og gjeve uttale. Dei går imot verneforslaget og meiner
Med bakgrunn

at vassdraget

kan utnyttast.

i det som går fram av Sperstadrapporten

og uttale

frå dei

berørtekommunaneog at rettighetshavarenynskjer utbygging,meiner eg at
området ikkje bør varig vernast,men at saka bør kunne leggjastfram for
konsesjonsbehandling
eventueltvurderast i samla plan. Eg viser forøvrig
til uttala og omtala

av dei einskilde

objekta

frå Sperstad-utvalet".

Fylkesmanneni Telemark støtter i brev av 18. januar 1984 utvalgetsforslag om
varig

vern av omrâdet

mellom

Seljordsvatn

og Flåvatn.

Telemark fylkesfriluftsnemnd
vedtok enstemmig i møte den l0.l.84 å slutte seg
til Sperstadutvalgetstilrådingom varig vern av området mellom Seljordvatnog

Flåvatn.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:
“Dette området har først og fremst betydningfor lokalbefolkningeni
distriktet.Turistforeningenehar ingen aktivitet i området.
På bakgrunnav at Telemark fra før har lite varig vernete vassdrag vil
NTF støtte forslagetom vern av dette området".
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Telemark Bonde- og Småbrukarlaggår i et brev av 25.1.84 inn for varig vern av

områdetmellomSeljordvatn
og Flåvatn.

Grunneier

Olav Dale

uttaler

i et brev av 20.2.84:

"Undertegnedesom er en av grunneiernelangs Dalsvatn vil med dette påpeke
at skadevirkningerved en evt. kraftutbyggingvil bli relativtstore"
(for landbruket).

"Objekteter som kjent enstemmigtilrådd varig vernet av utvalget,og en

håperNVE går inn for det samme".
Karin Herdis

Haave Antonsen

uttaler

i et brev av 26.2.84:

"Underteikna,som er født og oppvaksenpå Dale, nabogardentil Olav Dale,

ser med bekymringpå plananeom å byggeut falleti Kileåiog regulere

Dalsvatnet.Eg meinar skadevirkninganeblir relativtstore" (for landbruket).
Lat oss få behalde

"Dalen"

Gå inn for varigvern".

ved Dalsvatnet

slik den er frå Skaparens

hånd.

Aall-Ulefosuttaler i brev av 31. januar 1984:
“Aldelesuventetog uforståeligforeslårutvalgetvarig fredningav hele
områdetmellom Lifjell/Seljordsvatn
og Flåvatn".
"Dette til tross for at Det nasjonalekontaktutvalgfor Vassdragsreguleringerhar gitt området en lav karaktermed hensyn til verneverdi,nemlig verneklasse3.
Vår interesseknytter seg til Kileåi som vi eier alene".
"I forhold til utvalgetsverneinteresserkan bemerkes:
Ingen av disse vil bli berørt ved utbygningav Kileåi
Fordi:
l. Området rundt Kileåi berøres kun av Flåvatn, som allerede er ferdig
regulert.
2. Kulturminnene
rundt Dalsvatn forblir uberørt, idet utbygning ikke
krever større regulering opp enn den som allerede eksisterer, og som
ikke berører de nevnte kulturminner".
"På denne bakgrunn vil det forundre oss meget om Kileåi blir varig
vernet. Det er et sidevassdrag av Bandak-Norsjø
vassdraget, og utbygning

vil redusere flomtapetfor nedenforliggendeverk. Sidevassdragethører
naturligmed til reguleringenav hovedvassdraget,og eventuellfredning
vil stoppe en slik naturligutvikling".
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at vassdrag i området mellom Seljordvatnog Flåvatn bør gis varig vern. Hovedstyretvil presisereat
grensen

for området

bør følge

sydbredden

Bøelvainngårikkei objektet.

av Seljordvatn,

dvs. Seljordvatn

og
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OBJEKT NR. 51

OMRÁDETVEST FOR FYRESVATNvassdragnr. 105
Fylke:

Telemark.

Kommune:

Fyresdal.

Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Kraftpotensial:

750-850m o.h.
60 %.
Fardøla (nedbørfelt62 km2) 1,9 m3/s.
279-1 023 m o.h.

Nedbarfeltz

248kmz.

-

Utvalgetsvurdering
Utvalget
området.

viser til de vesentlige fornminneinteresser
som knytter seg til dette
Det er også av stor betydning for friluftslivet
lokalt og for folk i

Innkomne

uttalelser

Arendalsområdet.Utvalget tilrår at objektet gis varig vern.

Telemark fylkeskommune,nærings-og sysselsettingsstyret
vedtok enstemmigi
møte den 14. mars
for Fyresvatn.

1984 at de ikke hadde merknader

til objekt

51, området

vest

Telemarkfylkesfriluftsnemnd
vedtokenstemmigi møte den l0.l.84å:
slutte seg til Sperstadutvalgetstilrådingom varig vern av området vest

for Fyresvatn.

Fylkesmanneni Telemark støtter i brev av 18. januar 1984 utvalgetsforslagom

varigvernav områdetvest for Fyresvatn.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den 13.3.84:

"Detteområdeter en del av et størresammenhengende
heiomràdepå øst-

siden av Setesdal.Arendal og Oppland Turistforening(AOT) har et sammenhengende rutenettgjennom hele Austheíområdet.Innenfordette nedbørfeltet
har AOT to selvbetjeníngshytter
og merkede ruter gjennom feltet.Området
brukes av lokalbefolkningog tilreisendefra Arendal og Grenlandsdistriktet.
~

NTF vil sterktstøtteutvalgetstilrådingom varigvern av detteområdet".
TelemarkBonde- og Smâbrukarlaggår i et brev av 25.l.84 inn for varig vern av
området vest for Fyresvatn.

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at vassdrag i området vest
for Fyresvatnbør gis varig vern.
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VASSDRAG I AUST- OG VEST~AGDER
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84
Sperstadutvalgetstilrådningtil Verneplan III for vassdrag i Aust- og
Vest-Agder.

Venstresmiljøvernutvalg
uttaleri brevav 12. februar1984at de støtter
Sperstadutvalgets
forslagom vern i samtligetilfelledetteer foreslått.
De
uttalervidere:
"Aust-Agder
Venstremenerat Tovdalsvassdraget
burdeværtvurderti

forbindelsemed verneplan III p.g.a. de særlig store verneverdierdette

vassdraget
har.Det pekes i den forbindelse
på at områdetlikeøst for
Øvre Tovdalstårpå verneplanen(Objektnr. 51)".

OBJEKT NR. 55

VEGÅRSVASSDRAGET
vassdragnr. 101, 102.
Fylker:
Kommuner:

Aust-Agder, Telemark.
Vegårshei, Tvedestrand,

Nedbcarfelt:«

Gjerstad,

Hele feltet ligger under.

Laveste-høyestepunkt:

0-491 m o.h.

Jordbruksareal:

13 000 da.
3 200 da.

Kraftpotensial:
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Dyrkningsareal:
Produktivtskogareal:

Åmli,

495km2.

Skoggrense:

Middelvassføring:

Risør,

Moland, Nissedal,Froland.

15 m3/s.

336 000 da.
GWh,

kostnadsklasse

III.

Utvalgetsvurdering

Utvalgetvisertil at kulturvitenskapelige
verdieri områdeter særdeles

store, både fra forhistoriskog nyere tid. Kulturminneneer i meget stor grad
tilknyttetvannsystemet.I vilt- og fiskesammenhengog friluftssammenheng
er
objektetogså av stor verdi. Det brukes som friluftsområdeav folk fra
kystkommunenefra Kragerø til Arendal. Utvalget vil tilrå Vegårsvassdraget
varig vernet.
Innkomneuttalelser

Tvedestrandkommunestyrevedtok i møte den 14. februar 1984 enstemmig:
"l. Tvedestrandkommunestyregår imot varig vern av vassdragetog vil
henlede oppmerksomhetenpå de fall- og reguleringsrettigheter
som
innehas av bl.a.:
A/S Jacob Aall & Søn
A/S Fostvedt v/ØyvindBjorvatn

Vegårshei
Fellesfløtíng

'
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2. Eventuell kraftutbyggingi vassdragetmå kunne finne sted innenfor
rammen av nåværendemoderate regulering.
3.

Tvedestrand

kommunestyre

går

imot enhver

overføring

av vann

fra Vegår

til Arendalsvassdraget
4. Vegårsvassdrageter en viktig resipientfor distriktenenedover vassdraget, og reguleringmå derfor kunne foretas slik at det sikres en
forholdsvisjevn vannføring.

Det pekesogså på at vedr.Vegårsheikommuneskonsesjonfor kloakkanlegg i bygdassentrumforutsettes
bl.a.at regulering
av vassdraget
skjer som hittil".

Vegårsheikommunestyrevedtok i møte den l7.l.84 enstemmig:
"Kommunestyretvil med utgangspunktí NOU l983:4l "Verneplanfor vassdrag", anbefale at Vegårsvassdragetvernes.
Kommunestyreter klar over at planen kun omfatter vern mot kraftutbygging.
Kommunestyret

vil derfor

understreke

at det ved en eventuell

gjennomføring

med tilhørendebestemmelserikke legges restriksjonerpå bruk av vassdrag
i andre sammenhenger,f.eks. nevnes:

a. Bruk av vassdraget
må bli slikdet í dag er lagtopp til bl.a.i godkjent "Delgeneralplanfor fritidsbebyggelse".

b. Ved utforming/utvikling
av bl.a. kommunensboligutbygging,næringsvirksomhetog sentrumsutvikling,er Vegårvassdrageti deler meget
viktig som resipient.Bruken av vassdragetmå derfor ikke føre til
vanskeliggjøringav ovennevntebruk".
Fylkesutvalget
else:

i Aust-Agder

ga i møte den 24.l.84

følgende

enstemmige

uttal-

"Fylkesutvalgetser på Vegårsvassdragetsom et vassdrag av betydeligkulturhistoriskverdi. Vassdragethar en rekke friluftsområderav kommunal
og regionalbetydning.Fiskeriinteressenesom knytter seg til vassdraget
er også store. Under forutsetningav at nåværendereguleringopprettholdes
ser fylkesutvalgetpositivtpå forslagetom varig vern av vassdragetmot
kraftutbygging.

En verningmot kraftutbygging
må imidlertidikkeskjepå bekostning
av
næringsinteressenesom er knyttet til vassdraget".

Fylkesmanneni Aust-Agderuttaler i brev av 27. januar 1984:
“Fylkesmannen vil i hovedsak slutte seg til de beskrivelser og vurderinger
utvalget har presentert med hensyn til de ulike interesser som er berørt

i Vegårsvassdraget".

"Det aktive kulturarbeidsom foregår i vassdraget,og de mulighetenesom
eksistererfor å restaurerevassdragettilsier en oppvurderingav følgende
verneklasser.
Naturvitenskapeligeinteresser:
Vilt- og fiskeinteresser:

Verneklasse 2
Verneklassel"
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Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt 13.3.84:

"Detteområdetbrukessom friluftsområde
for kystkommunene
fra Kragerø

til Arendal.

NTF vil derfor
A/S Jacob

støtte

utvalgets

Aall & Søn uttaler

tilråding

om varig

i brev av 22. februar

vern".

1984:

"Et eventueltforbudmot utnyttelse
av vannkraften
i Vegårselvavil få
betydeligekonsekvenserfor vårt firma. Vi kan ikke se at en kraftutbyg-

ging innenforrammenav den nåværendereguleringi vassdraget
på noe
punktvil virkenegativtinn på de forskjellige
verneobjekter
som inngår
i vurderingsgrunnlaget
for verneforslaget“.

"Vedå byggefleresmåkraftverk
nedoverVegårselvavil man kunneutnytte
en vesentligdel av det totalekraftpotensial
i vassdraget.
I denneforbindelse

ser vi det som vesentlig

at denne

utnyttelse

vil kunne

skje in-

nenforrammenav den nåværenderegulering
og utenat det på noenmåte vil
være nødvendigmed skjemmendenaturinngrep".

"Vi vil i sammeforbindelse
nevnede kraftplaner
som basererseg på overføring av vann gjennom tunnel fra Vegår til Arendalsvassdraget.Disse

planervilværesværtødeleggende
formiljøetrundtVegårog dertilogså
for resten av Vegårsvassdraget.En slik løsningvil ganske enkelt være

uakseptabel".

ArendalVassdragsBrugseierforeninguttaler i brev av 27. januar 1984:
"Vegårsvassdrageti Aust-Agderer behandletsom objekt nr. 56 i NOU
l983:4l.Vassdrageter av utvalget tilrådetgitt varig vern. Vi tillater

oss hermedå foreslåav vassdragetfrigisfor konsesjonsbehandling
når

det gjelder en overføringav øvre del av vassdragettil Nelaug i Arendalsvassdraget".
"En overføringvil ha liten eller moderat virkning for de øvrige interesser i vassdraget

som påpekt

ovenfor.

Vassdragethar liten verdi som typevassdrag.Vi vil peke på at nabovassdraget i øst, Gjerstadelv,er varig vernet fra tidligere".
Aust-AgderKraftverkuttaler i brev av 28.12.83:
"På lokalt hold var det neppe noen som oppfattetat VegårsvassdragetinkluderteNærestadvassdragetøst for Songe, da verneplanI ble fremmet i
1971. Fortsatt er dette forholduklart i verneplan III - NOU l983:41".
"I dette (Nærestadvassdraget)
finnes flere solid bygde reguleringsanlegg
og vannkraftenhar tidligervært utnyttet til industriformål".

"Førman vernerogsåNærestadvassdraget,
bør det ettervår oppfatning
være tatt klart standpunkttil om de eksisterendedamanlegg skal nedlegges eller om de skal bestå og vedlikeholdes.Begge deler vil kreve betydelige uttellinger.Ansvaret for anleggenemå klarleggesog rettighetsspørs-

måletbelyses.
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Aust-AgderKraftverkfinner grunn til å fremme dette syn som bemerkning
til verneplanIII. Kraftpotensialeti Nærestadvassdrageter ikke stort,
ca. 15 — 16 Gwh. Det er likevelvår oppfatningat dette vassdrag ikke bør
gå inn i verneplanen,men i stedet utnyttes til bygging av 2 - 3 småkraftverk.

Dette spesieltfordi reguleringsanleggene
er tilstede og det synes her å

måttebli et unødigkostbartvern".

I brev av 31. januar 1984 uttaler advokat Geir Midgaard på vegne av Songe TræsliperiA/S:
"Fra gammelt av har man i det distrikt som omfatterVegårdsvassdragetog
Nærestadvassdragetsett på de to vassdrag som to helt adskiltevassdrag.
Begge løper ut i Songevann,som ved stor vannføringi vassdragetligger
noen cm

(ca. 4) over vannstanden

i saltvannet

utenfor.

Er vannføringen

liten blir Songevanntilført saltvann fra Sandnesfjordenutenfor og blir

en brakkvannssjø,

hvilket

skjer de fleste

somre".

"SongeTræsliperiA/S ber derfor om at Nærestadvassdragetikke blir å anse
som en del av Vegårsvassdraget,men vurderes for seg slik det alltid tidligerehar vært gjort.
NOU 41 konkluderermed at Vegårsvassdragetvernes varig. Songe Træsliperi
A/S er helt enig i en slik konklusjonfor Vegårsvassdragetuten Nærestadvassdraget og mener at det ut fra det grunnlagsmaterialet
som er fremlagt
i NOU 42 - 45 ikke kan påvises noen spesielle grunner til â verne Nære-

stadvassdraget,mens det foreliggermeget vektige grunner til å verne Ve-

gârsvassdraget".

Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretmener de mange bruksinteresserknyttet til vassdragetbør avklares
ved en konsesjonsbehandling.
Ved en eventuellkraftutbyggingvil hovedstyret
frarå overføringav deler av vassdragettil Arendalsvassdragetog eventuelle
reguleringeranbefalesholdt innenfornåværendereguleringsgrenser.

OBJEKT NR. 60
LYNGDALSVASSDRAGET

vassdrag

Fylke:
Kommuner:

Nedbarfelt:

nr. 123, 124, 126.

Vest-Agder.
Hægebostad,Lyngdal, Kvinesdal,Åseral, Audnedal.

683km2,Skurvéas
feltpå zakm?kommer
i tillegg.

Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Jordbruksareal:
Dyrkningsjord:
Produktivskogareal:

700 m o.h.
90 %.
36 m3/s.
26 000 da.
9 900 da.
312 000 da

Kraftpotensial:

481 GWh, kostnadskl.

IIA/IIB/III
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Utvalgetsvurdering
Undersøkelsenehar vist at objektet representerersærdeles store verneverdier
både for vilt og fisk,

friluftsliv,

naturvitenskap

og kulturvitenskap.

På grunn av sin uberørthetinneholderdet kvalitetersom gjør det særlig godt
egnet som referanseobjektbåde i naturvitenskapelig
og viltbiologisksammenheng. Det faktum at vassdrageter nesten uten tekniske inngrep,bidrar også
til en stor friluftsmessigverdi.
Utvalget legger stor vekt på Lygnas betydningsom typevassdragfor landsdelen,

og vil derfortilråat objektetgis varigvern.
Innkomne

uttalelser

Hægebostadkommunestyregjorde på møte den 30. januar 1984 følgende enstemmige
vedtak:
"Hægebostadkommune vil gå sterkt imot at Lyngdalsvassdragetblir varig
verna. Kommunen vil tilrå at det skjer ei utbyggingav vassdragetmed utgangspunkti alternativIIA (jfr. rapport av sept. 1982 frå rådgivende
ing. Chr. F. Grøner A/S). Ved dette utbyggingsalternatívet
vil skadeverknadene bli relativ små, og alternativeter spesieltgunstig for jordbruksinteressanemed omsyn til tap av dyrkningsareal.Gjennom ei utbyggingav
vassdragetvil ein oppnå ei meir kontrollertvassføring,og dette får
positive verknader for jordbruksarealetlangsettervassdraget.Store
delar av dette området er nå sterkt utsett for flaum.
For ein næringssvak

kommune

som Hægebostad

er det av stor betydning

å

styrke det kommunaleinntektsgrunnlaget,
samt gi grunnlag for vekst og
utvikling innan næringslivet.For at dette skal vere mogleg må det skje
ei utbygging

av Lyngdalsvassdraget.

Dei totale

inntektene

ved ei utbyg-

ging vil få ein storleikpå omlag5 - 10 mill.kr. pr. år.

Kommunen ser det som viktig å understrekeat nesten samtlegegrunneigarar
i 1960 solgte fallrettanetil Vest—Agderfylke ved VAE.
Ved ei eventuellvarig verning av Lyngdalsvassdragetvil Hægebostadkommune presisere følgjande:
1. Kommunen

vil krevje

full kompensasjon

frå staten

for tapte

inntekter.

2. Det må ikkje gjennomførastandre sentrale restriksjonarpå vassdraget.
- bruken av vassdragetmå vere slik det i dag er lagt opp til, og med
eventuellejusteringari tråd med den til ei kvar tid gjeldande
generalplan.

- ved utforming/utvikling
av mellom anna bustadbyggíng,næringsverksemd og sentrumsutviklingmå vassdragetkunne nyttast som resipient".
Lyngdal kommunestyre behandlet saken i møte den l9.l.84.
seg og avstemningen ga følgende resultat:

Kommunestyret

delte
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Flertallet

(25) stemte

for følgende

forslag:

"Lyngdalkommunestyrevil gå imot kraftutbyggingi Møska og Kvåsfossen.
De kommunerog grunneieresom får sine rettigheterbeskåret av et eventuelt stortingsvedtakom varig vern som går ut over kraftutbyggingen,må få
disse erstattet".
Mindretallet(4) stemte for følgende forslag:
"Lyngdalkommunestyretilrår at Lyngdalsvassdragetvernes i overensstemmelse med Sperstadutvalgetsinnstilling".
Fylkesutvalgeti Vest-Agdervedtok i møte den 7. februar 1984 følgendemed 8
mot 3 stemer:
I

"Tatti betraktning
Stortingets
forutsetning
om at verneplanen
også må gi

rimelig fordelingpå ulike landsdeler,er det ikke unaturligat Lyngdals-

vassdraget blir varig vernet, spesielt tatt i betraktning at vassdraget
er registrert som ett av de mest verneverdige
av de vassdrag som er mid-

lertidigvernet fram til 1985".
"Kompensasjontil Hægebostadkommune må være en forutsetningfor verning
av Lyngdalsvassdraget".
Fylkeskommunenshovedutvalgfor kultur behandletsaken den 18. januar 1984 og
gjorde følgendeenstemmigevedtak:
"Hovedutvalget

for kultur

i Vest-Agder

vil peke på den store vitenskape-

lige og pedagogiskeverdi som kulturminnenei Lyngdalsvassdragetrepresenterer og vil slutte seg til Sperstadutvalgetsanbefalingom varig vern".
Fylkesmanneni Vest-Agderuttaler i brev av 30. januar 1984:
"I henhold til den foreliggendeverneplanIII tilrås ett vassdrag i VestAgder

- objekt

nr. 60, Lyngdalsvassdraget

- varig

vernet mot kraftutbyg-

ging. Fylkesmannenvil gi sin tilslutningtil dette".
Statens forurensningstilsyn
uttaler i et brev av 14. februar 1984:
"I vår uttalelse av 5. mai 1978 til Verneplan II for vassdrag, pekte vi
på behovet for urørte referansevassdrag
i forbindelse med overvåkingen av

forurensningssituasjonen
i vassdragene.Dette gjelder også sur nedbør.

Sørlandet

mellom

Flekkefjord

og Arendal

har få vernede

vassdrag

som kan

egne seg som referansevassdrag.
Lygna egner seg meget godt som referansevassdrag,

og vassdraget

er med

i overvåkingsprogrammet

for langtran-

sporterteforurensninger(sur nedbør).Utvíklíngstendensenefor nedfall
av langtransporterte
forurensninger og virkning på vassdrag bør følges i
et uregulert vassdrag. SFT er derfor enig med forslaget om varig vern av

Lyngdalsvassdraget".
Universiteteti Oslo uttaler i brev av 25. januar 1984:
"Dersom

verneplanenes

målsetning

skal oppfylles,

vil vi spesielt

støtte

forslagettil varig vern av Lyngdalsvassdraget(obj. nr. 60), Lifjellomrâdet (obj. nr. 45), Atna (obj. nr. ll), Grimsa
dalsvassdraget
(obj. nr. 3).

(obj. nr. II 2) og Hur-

73
Varig vern av Lyngdalsvassdrageter viktig siden dette er et av de ytterst

få vassdragene
på Sør-og Østlandetsom er uregulertfra fjelltil sjø.

Dessuten dekker det langt på vei behovet for type- og referansevassdrag
for Agderfylkene".
Z

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:
"Den nordre delen av Lyngdalsvassdrageter en naturligdel av SetesdalVesthei området hvor StavangerTuristforeningog Kristiansandog Oppland
Turistforening(KOT)har et omfattendehytte- og rutenett.I dag er det
ingen turistforeningshytter
innenfornedbørfeltet,men KOT har planer om
to nye hytter slik at rutenettetkan viderføresfra Ljosland til Knaben

og viderened til Eiken.Det er ogsågrunntil å peke på områdetsbetyd-

ning, som en viktig del av det sammenhengendenatur og fríluftsområdeti
Setesdal-Vesthei.Store vassdragsutbyggingeri den nordre delen av Setesdal-Vestheihar redusertden delens verdi og bidratt til at Lyngdalsvass-

dragetfår økendeverdi.

NTF vil peke på at vassdrageter satt i verneklassel for alle vernekate—
gorier. Vi vil derfor sterkt støtte utvalgetstilrådingom varig vern".

Styreti Vest—AgderElektrisitetsverk
har gjortfølgendevedtak,meddelti
brev av l6.2.84:
"I forbindelsemed Verneplan for vassdrag III vil styret for Vest-Agder
Elektrisitetsverkunderstreke:
1

l. Lygnavassdragethar et meget stort kraftpotensialog har stor betydning for fremtidigkraftdekningi Vest-Agder.
2. En utnyttelseav kraftpotensialeti vassdrageter rimelig (kostnadsklasse

II A og II B for størstedelen

av kraftmengden).

3. Verneinteresseneer etter styretsoppfatningovervurdert.
4. Ved en utbyggingav øvre del av Lyngdalsvassdragetkan man kombinere
kraftutbygging,verneinteresserog næringsinteresserfor lokalsamfunnet".

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyret

slutter

gis varig vern.

VASSDRAG

seg til utvalgets

tilrådning

om at Lyngdalsvassdraget

I ROGALAND

OBJEKT NR.
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BJERKREIMVASSDRAGETvassdrag nr. 137
Fylker:
Kommuner:

Rogaland,Vest-Agder.
Bjerkreim,Gjesdal, Sirdal, Egersund,Time.

bør
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Nedbørfelt
=

708kmz.

Skoggrense:
Areal under denne:

500-600m o.h.
15 %.

Laveste-høyestepunkt:

0-1 018 m o.h.

Jordbruksareal:

52 000 da.
7 600 da.
93 000 da.

Middelvassføringz

Dyrkningsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

58 m3/s.

892/718Gwh, kostnadsklasseIIA.

Utvalgetsvurdering
verneverdienei området er gjennomgåendesvært store. De naturvitenskapelige
og kulturvitenskapelige
interesseri vassdrageter meget betydelige.Det samme
gjelder friluftsinteressene,
da området er av vesentligbetydningfor vinterutfart for en hel region.Vilt- og fiskeinteresseneer også store blant annet
på grunn av et stort produksjonspotensialav laks.
Bjerkreimvassdragetrepresentereret betydeligkraftpotensialog er meget høyt
prioritertfra kraftutbyggingsinteressene
í regionen.Utvalget er kjent med
planene om â benytte Austrumdalsvatnsom drikkevannsmagasinfor Jærenregionen.
Utvalgethar vurdert det nærliggendeFrafjordvassdrageti relasjontil Bjerkreimvassdraget.Til tross for de betydeligeverneinteresser,særlig på friluftssiden,som finnes i Frafjord kan vassdragetsamlet ikke erstattedet
langt mer varierteog innholdsrikeBjerkreimvassdraget.
Kratutbyggingsplanene
omfatterreguleringsmagasíner
og overføringav vann via et takrenneprosjekt,
som vil gi mellom ca. 250 og 500 Gwh avhengigav utbyggingsalternativ.
MedlemmeneGjessing,Gjærevoll,Hauge og Wikholm mener at Sørvestlandethar
kommet dårlig
gjennomgående

ut i verneplansammenheng.
De vassdrag som allerede er vernet er
små, forurenset og er lite egnet som typevassdrag
for regionen.

Disse medlemmenehar ikke kunnet gå inn for en løsning som omfattervarig vern
av Frafjordvassdragetog konsesjonsbehandling
av Bjerkreimvassdraget.
Bjerkreimvassdrageter godt egnet som typevassdrag,både fra en naturvitenskapelig
og kulturfagligsynsvinkel.Vassdragetgjenspeilerdet spekter av vassdrags—
natur denne regionenhar. De foretattetekniske inngrep som her finnes, diskvalifisererikke for bruk av vassdragetsom referanseobjekt.Videre er jakt-,
fiske- og friluftsinteressene

i området

meget

sterke,

og vassdraget

er i kraft

av sin størrelseog nærhet til store befolkningskonsentrasjoner,
et godt bi-

drag til oppfyllingav verneplanens
målsetting.
Dissemedlemmenetilrårvarig

vern av Bjerkreimvassdraget.

Medlemmene Fjærvoll, Hillestad, Sperstad og Wingård er oppmerksomme på de
store verneverdiene
i Bjerkreimvassdraget,
men legger også betydelig vekt på

de omfattendebrukerinteressene,særlig innenforvasskraftutbyggingog vannforsyning.Disse medlemmenemener at det i dette tilfelleer behov for ytterligere opplysninger

om de motstridende

interessene

som vil komme

fram under en

konsesjonsbehandling,
og vil anbefaleat Bjerkreimvassdragetfrigis for slik
behandling.I denne forbindelseskal også nevnes den betydningdet har for
alle interessenei vassdragsutbyggingog vern at flere vassdrag behandlessamtidig for â få den mest optimale utnyttelseav vannressursene.
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Innkomneuttalelser
Bjerkreim

formannskap

sier bl.a.

i sitt vedtak

av 23. januar

1984:

"Ei eller anna form for utbyggingog med dei tiltak som er naudsyntvil
kunne føre med seg store

føremoner

for kommunen.

Ein vil her peike

på at

store jordbruksareallangs hovedvassdragetjamnleg er utsette for flaum,
og at desse skadeflaumanekan verte redusertved ei reguleringav vass-

draget.Vidarereknarkommunenmed at Austrumdal/Ørsdalen
vil få betreog
sikrarevegsamband,
og at ei utbyggingog vil gje kommunenarbeidsplassar

og betre økonomi. Desse sidene ved saka vil ein sjølvsagtmåtte kome attende til.

Konklusjon
med omsyntil Sperstadutvalgets
uttaleer diforat kommunener
samd i at Bjerkreimsvassdraget

no vert teke med

i Samla Plan og tilrår

at

vassdraget
vertvurdertmed siktepå ei skånsomutbygging.
Dei utgrei-

ingar som ligg føre frå Lyse Kraft syner at vassdraget- etter alternativ
II - kan utbyggastutan store magasinetableringarog store endringar i

naturtilhøva
langshovedvassdraget.
Ei slikutbyggingbør diforvurderast
nærare".
Gjesdal kommunestyrevedtok enstemmig i møte l9.l.84:

"Gjesdalkommunestyre
vil sjå det ønskjelegat den delenav Bjerkreims-

vassdragetsom ligg i, eller kan drenerasttil Gjesdal (Maudal),blir

undergittkonsesjonsbehandling
for å få klarlagtomfangetav kraftres-

sursaneog kva konsekvensarei eventuellutnyttingav desse vil innebære".
Energiutvalgeti Rogaland fylkeskommunehar i møte 17. februar l984 gjort
følgendevedtak med 8 mot 1 stemme:

"Energiutvalget
vil med henvisning
til fylkesplanen
gå inn for varigvern

av Vikedalselvaog konsesjonsbehandling
av sidevassdragenei Bjerkreimsvassdraget.

Energiutvalgetvil imidlertidkomme tilbake til Bjerkreimsvassdraget

underbehandlingen
av SamlaPlan".

Mindretalletgikk inn for varig vern.
Fylkesfriluftsnemndai Rogaland vedtok i møte 6.2.84 følgendemed 4 mot 2
stemmer:

“Fylkesfriluftsnemnda
i Rogaland vil anmode om at Stortinget í forbindelse med behandlingenav Verneplan III for vassdrag vedtar varig vern av
både Bjerkreimsvassdraget
og Vikedalsvassdraget".
Mindretallet (2) stemte for følgende:
"Fylkesfriluftsnemnda
i Rogaland vil anbefalevarig vern av Vikedalselva
og hovedvassdrageti Bjerkreimselva".
Fylkesmannen

i Rogaland

uttaler

i brev av 3. februar

1984:

"Ut fra de store interessersom finnes i Bjerkreimsvassdraget,
nærheten

til et stortbefolkningsunderlag,
og mangelenpå slikeuregulertevass-

dragsområderi Rogaland,vil fylkesmannentilrå at Bjerkreimvassdraget
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gis varig vern mot videre kraftutbygging.Dersom det finnes nødvendigå
modernisereeksisterendekraftproduksjoni Maudal, kan dette tilrås hvis

utbyggingog drifttilpassesde øvrigeinteresseri vassdraget".

Venstres miljøutvalguttaler i brev av l2. februar 1984:
"Venstres

Miljøvernutvalg

støtter

fullt ut de vurderinger

som utvalgsmed-

lemmeneGjessing,Gjærevoll,Hauge og Wikholm gir uttrykk for, og disse
medlemmerstilrådningom varig vern av Bjerkreimvassdraget.

Vassdraget
er plasserti verneklasse
1 både når det gjelderkulturvitenskaplige

interesser

og friluftsinteresser,

og i verneklasse

2 for natur-

vitenskapligeinteresserog vilt- og fiskeinteresser,og må på grunnlag

av dissevurderinger
gis varigvern.

Rogalander hittil kommet dårlig ut av verneplanarbeidet,og har vært utsatt for omfattende

vannkraftutbygging.

Også av den grunn

er det uaksep-

tabelt å henviseBjerkreimvassdragettil konsesjonsbehandling".
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskuttaler i brev av 3.2.84:
"Vi vil støtte tilrådningentil utvalgetsmedlemmerGjessing,Gjærevoll,
Hauge og Wikholm om å gi Bjerkreimvassdragetog Vossovassdragetvarig
vern samt deres begrunnelserfor dette".
Statens forurensningstilsyn
uttaler i brev av 14. februar 1984:
"De nordvestligedeler av vassdragetnyttes som drikkevannskildefor
Stavangerog Jærenregionen.Mindre vannverk for Bjerkreim kommune tar
også vann fra vassdraget.

Austrumdalsvatnet

er planlagt

utbygget

som

drikkevannskildefor det interkommunalevannverk for Stavangerog Jærregionen.Bruk av Austrumdalsvatnetsom vannforsyningskildevil komme i
konfliktmed reguleringav vatnet for kraftforsyningsformål.
Langs hele
Bjerkreimvassdrageter det bebyggelseog jordbruk,og i NOU l979:9 heter
det at utbyggingvil føre til sterk konfliktmed resipientinteressene.
Utbyggingsplaneneskissert i NOU l979:9 er noe mindre omfattendeenn dem
i Verneplan III, men forurensningsvirkningene
antas å bli omtrent den
samme.Bjerkreimsvassdraget
er med i overvâkingsprogrammetfor langtransporterteforurensninger(sur nedbør). Som nevnt under Lyngdalsvassdraget
bør utviklingstendensene
for virkning av nedfall av langtransporterte
forurensninger
følges i uregulerte vassdrag. Av hensyn til de nevnte

for-

holdenemener SFT at eventuellereguleringsinngrepi Bjerkreimvassdraget
i størst mulig grad bør unngås".
Arkeologiskmuseum i Stavangeruttaler i brev av 1.2.84:
"Vi vil igjen få understrekaat Bjerkreimvassdrageter eineståande.Det
er det gjenverandevassdrageti Rogaland som både i kraft av mengde og
variasjon i kulturminnebestanden
peikar seg ut som det klarast verneverdige.Det har kulturlandskapsmessig
eit stort og variert nedslagsfelt.
Det finst m.a. spor etter ei rekke steinalderbuplassarlangs vassdraget.
Og vi finn heile spekteretav gardsanleggher, frå eldste jernalderog
like opp mot vår eiga tid. Bjerkreimvassdrageter utan tvil det vassdraget i Rogaland som på best måte kan gi løysingarpå og anskueleggjera
kulturhistoriskeproblemstillingarfrâ alle tidsperiodar.Ei nærare vurdering

av samtlege

vassdrag

i Rogaland

vil

ikkje forrykka

dette

biletet.
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Vi vil difor sterkt rå til at Bjerkreimvassdragetblir varig verna".
Universiteteti Oslo uttaler i brev av 25. januar 1984 at Bjerkreimsvassdraget
ut fra verneplanensmålsettingbør gis varig vern. De sier videre:
"Bjerkreimvassdraget
representereret meget viktig type- og referansevassdrag for Sørvestlandet.Vi kan ikke se at noen av de alleredevarig
vernede vassdragenei denne delen av landet kan ivaretade naturvitenskapelige

verdiene

som er representert

i Bjerkreimvassdraget.

Utvalget

har i sin vurderingtrukket inn Frafjordvassdraget,men til tross for
dette vassdragetsfaglige kvalitetervil disse ikke kunne sammenlignes.
Varig vern av Frafjordvassdragetkan derfor ikke erstatte varig vern av
Bjerkreimvassdraget".
Instituttfor etnologi ved Universiteteti Oslo går i brev av 14. februar inn
for varig

vern av Bjerkreimvassdraget.

Riksantikvaren
uttaleri brev av 31. januar1984om Bjerkreim-,
Vosso-og
Flåmsvassdraget:
"Dette

er vassdrag

som inneholder

kulturminner

og kulturlandskap

av helt

spesiellstor verdi og som ikke kan erstattesav andre verneobjekter.Det

må ogsåunderstrekes
at vassdraget
må sessomen helhet.
Detvillevære
uheldig om en bare skulle verne deler av vassdragetslik det er foreslått.De delene av Bjerkreim-og Vossovassdragetsom i tilfelleville
bli bygd ut, inneholdermeget store verneverdier".

Norges

landbrukshøgskole

utaler

i brev av l0.l.84:

"På Sørvestlandeter det i dag ingen større vernete vassdrag.De som er

verneter relativtsmå, sterktpåvirketav forurensninger
og liteegnet

som typevassdrag.Obj. nr. 61, Bjerkreimvassdragetfyller kravene til et

typevassdrag

for denne

regionen.

Det er dessuten

ingen andre vassdrag

i

denne landsdelensom kan dokumenteretilsvarendeverneinteresser.Det

virkerderforulogiskå foreslåBjerkreimsvassdraget
erstattetmed f.eks.
Frafjordvassdragetder det i første rekke er verneinteresserpå friluftssiden".
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:

"Nårdet gjelderBjerkreimvassdraget,
viserRogalandNaturverntil Stor-

tingets hovedforutsetningerfor verneplanen(pkt. a og b, s 42) og konkluderermed at skal disse forutsetningertilnærmelsesviskunne oppfylles
for Rogalandsvedkommende,må Bjerkreimvassdragetfå stadig større betydning for rekreasjonog friluftsliv.Bare her vil det være mulig å
sikre noenlundeuberørte områder av en viss størrelse".
"Koblingenmed Frafjordvassdragetfinner vi meget uheldig.Frafjordvassdraget er meget verneverdig,men det representereren helt annen vassdragstype,og kan ikke på noen måte erstatteBjerkreimvassdraget.
Bjerkreimvassdragethar et meget stort nedbørsfelt,og etter landsdelensforhold meget stor befolkningstetthet.
Mange opplever Bjerkreimvassdraget
som en del av sitt nærmiljø".
Norges

Jeger-

og Fiskerforbund

uttaler

i brev av 23.1.84

at:

"NJFFikke på noenmåte kan akseptereat vassdragetblir frigitttil konsesjonsbehandling,
men derimot bør gis varig vern". De sier videre:
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"NJFF støtter argumentasjonentil medlemmeneGjessing,Gjærevold,Hauge
og Wikhold".
"Jakten i området har en svært stor verdi og er preget av allsidighet,
med gode adkomst-muligheterog en stor andel utenbygdsboende(ca. 75 %).

For sportsfiskere
har ogsåområdeten sværtstor verdiog er dessutenmye
brukt til ulike typer friluftsliv".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:
"Dette vassdrageter Rogalandsnest største,og det eneste av virkelig
størrelse

som kan vernes.

De andre

store vassdrag

i Rogaland

(Suldals-

lågen, Storelvvassdraget,Ulla m.v.) er forlengstkraftig regulert.
NTF er enig i at Sør-Vestlandeter kommet dårlig ut i verneplansammenheng. Foreløpiger bare et fjellvassdrag,Vormo, varig vernet. Dette ut-

gjør bareén prosentav Rogalandsvannkraftpotensial.
Til nå er altså

bare en meget liten del av Rogalandsheienesikret mot nye inngrep.Dette
er langt fra tilfredstillende.Rogalandsheieneer tross alt det viktigste
friluftsområdefor Jær-regionen".

"StavangerTuristforening(SFT) har i sin langtidsplanforutsattutbygging av et hytte/løypenetti dette området. Dette skal spesieltdekke et
helgetilbudfor Jær-regionensbefolkning (ca. 250.000 innbyggere)“.
"På denne bakgrunnog med henvisningtil en rimelig, landsmessigfor-

delingav vernedeområder,vil NTF på det sterkesteanbefaleat Bjerkreimsvassdraget
må gis varigvern".
Norsk Naturforvalterforening
uttaler i brev av l7.2.84:
"Det råder ikke tvil om de meget store verneinteressenei vassdraget,og
som typeområde

for Høg-Jæren,

Dalane

og Ryfylke

kan det ikke erstattes

av

andre vassdrag.De 6 vassdragenepå Jæren og i Ryfylke som er vernet tidligere,er sterkt preget av forskjelligetyper inngrepog påvirkninger,
og kan på ingen måte settes opp mot Bjerkreimvassdraget.
Det er de store kraftinteressenesom er bakgrunnenfor dissensen.Roga-

lander fra før storeksportør
av kraftog når pågåendeutbygginger
av

Ulla-Førreer ferdig, vil 80 % av aktuell vasskraft i fylket være utbygd.
Generellebetraktningerog de spesielleforholdenesom er nevnt ovenfor
tilsier varig vern av Bjerkreimvassdraget".
Lyse

Kraft uttaler i brev av ll. januar 1984:
“Lyse Kraft vil avslutningsvisunderstrekede betydeligeinteressersom
knytter seg til energiressursenei Bjerkreimvassdraget.
Med et energipotensialpå ca. 900 GWh representererBjerkreimvassdragetca. halvparten
av de gjenværendevannkraftressurseri Lyse Krafts aktuelle utbyggingsom-

råde.

De naturgitteforholdgjør Bjerkreimvassdragetmeget interessantmed
tanke på utbygging.Vi kan her nevne at vassdragetsspesifikkeavløp er
nærmere 90 l/s/km mens det til sammenligninger ca. 20 l/s/km2 for
Orklavassdragetog ca. 12 1/s/km2 for Altavassdraget.Videre må nevnes
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at Bjerkreimvassdragethører til de vassdrag i landet som har den gun-

stigsteavløpsfordeling
over året ved at ca. 60 % av årsavløpetkommeri

vinterhalvåret.Behovet for større magasinetableringerblir dermed vesentlig redusert.I tillegg må nevnes vassdragetsgunstige beliggenhet
forsyningsmessigsett ved at 2 eksisterende300 kV linjer krysservassdraget.En utbyggingetter de fremlagteplaner vil heller ikke nødvendiggjøre noen utstraktveibyggingfor så vidt som de fleste arbeidssteder
forutsettesetablert nær eksisterendeveinett".

"Vi vil ogsåpeke på at en utbyggingkan gjennomføres
med megetbeskjedne

miljømessigeinngrep.De utbyggingsalternativ
som Lyse Kraft har utredet,
forutsettersåledes at de større lavereliggendevatn reguleresinnenfor
vatnenesnaturligevariasjonsområde,mens det for de høyereliggendevatn
kun blir mindre magasinetableringer.
Austrumsdalsvatn,med foreslåttreguleringpå 15 m, utgjør imidlertidher et unntak,men denne reguleringen

er planlagtprimærtfor drikkevannsformål“.

"De betydeligeinteressersom er knyttet til energiressursenei Bjerkreimvassdragetbør etter Lyse Krafts oppfatningtilsi at de vedtak som
måtte fattes om fremtidigdisponeringav vassdragetsressurser,baseres
på best mulig beslutningsgrunnlag.
Etter Lyse Krafts oppfatningvil dette
best kunne skje gjennom en konsesjonsbehandling.
Selv med det omfattende
dokumentasjonsmateriale
som er tilveiebragtfor Sperstadutvalgetsvurdering, mener vi at en konsesjonsbehandling
gir den beste garanti for en
mest mulig fyldestgjørendeinteresseavveining
mellom de ulike brukerinteresser,herunder også innbefattetverneinteressene".
I

Dalane

Elverk

uttaler

i brev av 2. februar

1984:

"DalaneElverk er eier av vesentligerettigheteri en gren av Bjerkreimvassdraget (Bjordalsåna,Ørsdalsvatn)samt til dels i hovedvassdraget
(Fotlandsfoss)".
"DalaneElverk vil tiltre så vel uttalelsei brev av 11.01.84fra Lyse
Kraft som uttalelsevedtatt av Bjerkreim formannskapi møte 13.01.84.
Dalane Elverk vil anbefaleat Bjerkreímvassdragetblir frigitt for konsesjonsbehandling".
Égvedstyretsinnstilling
Hovedstyretmener de mange bruksinteresseri Bjerkreímvassdragetbest kan avklares ved en konsesjonsbehandling.

OBJEKT

NR. 70

VIKEDALSELVAvassdragnr. 175
Fylker:
Kommuner:
Nedbørfelt:
Skoggrense:

Areal under denne:
Middelvassføring:

Rogaland, Hordaland.
Vindafjord, Etne, Suldal,
118 km .
500 m o.h.

ca. 60 %.
9 m3/s.

Sauda.

80
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

0-l 188 m o.h.
800 da.
1 000 da.
25 000 da.
264 GWh, kostnadsklasseIIB/III.
7

Utvalgetsvurdering

Utvalgetvisertil at Vikedalselva
i dag er den viktigstelakse-og sjøaureelva i Ryfylke og tiltrekkerfritidsfiskerefra hele sørvestlandet.Dessuten

er det et viktigfriluftsområde
om vinterenpå grunnav de stabilesnøfor-

holdene.Natur- og kulturverninteressene
er også betydeligei området.Flere
av de nærliggendevassdrageneer preget av tildels store kraftutbygginger.Ut-

valgetvil derfortilråVikedalselva
varigvernet.
Innkomne

uttalelser

Vindafjordkommunestyrevedtok i møte den 17. januar 1984 med 18 mot ll stemmer:
"Vindafjordkommunestyreynskjer Vikedalselvavarig verna".
Mindretalletstemte for følgendeforslag:
"l. Vindafjordkommunestyreynskjer ikkje Vikedalselvavarig verna.
2. Dersom varig verning likevel vert gjennomført,føreset kommunestyret
at dei myndighetersom vedtar dette gir kommunenøkonomiskvederlag
for tap av skatte-,

konsesjons-

og kraftinntekter".

Rogalandfylkeskommune,fylkesfriluftsnemda
og energiutvalgetgår enstemmig
inn for varig vern av Vikedalsvassdragetí møter h.h.v. 6.2.84 og l7.2.84.
Fylkesutvalgeti Hordalandvedtok på møte den 26.l.84med 10 mot 4 stemmer:
"Ut frå det grunnlagsmaterialetsom nå ligg føre, vil fylkesutvaletseia
seg samd i Sperstad-utvaletsitt forslag til Verneplan III, så langt dette gjeld vassdrag som vedkjem Hordaland".
Fosselv og Vossovassdragetvil ein koma tilbake til i sambandmed Samla
Plan".
Fylkesmanneni Rogaland uttaler i brev av 3. februar 1984:
"Kontaktutvalgettilrår at Vikedalsvassdragetblir varig vernet. Fylkesmannen

slutter

seg til denne

for Bjerkreimsvassdraget".

tilråding,

med begrunnelse

som angitt

foran

Fylkesmanneni Hordalandgår i brev av 2.2.84 inn for varig vern av Vikedalselva.
Statens forurensningstilsyn
uttaler i brev av 14. februar 1984:
"Utbyggingsplanenefor Vikedalselvaomfatterogså Rødneelvisom renner ut
i Sandeidfjordenved Sandeid. I NOU l979:9 heter det at utbyggingav de
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to vassdragenevil føre til sterk konfliktmed resipient-og vannforsyningsinteressene.
Vikedalselvaer videre et viktig vassdrag i forskning
og undersøkelserav virkningerav sur nedbør på livet i vassdrag.Vikedalsvassdragetbør ikke reguleresom disse undersøkelseneskal fortsette.
SFT er av de nevnte grunner enig i at Vikedalsvassdragetunntas fra regulering".
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84 Sperstadut-

valgetstilrådningfor Vikedalselva.

Norges landbrukshøgskole
satte forslag til vern,

deringerav verneverdi.

uttaler i brev av l0.l.84 at de er enig i de fremsom alle anses vel dokumentert ut fra helhetlige vur-

Arkeologiskmuseum i Stavangeruttaler i brev av l.2.84:
"vil vi først få seia oss glade for og samde i at Vikedalselvablir føreslått varig verna".

NorskeTuristforeningers
Forbunduttaleri brevmottattl3.3.84:
"Vikedalsvassdraget
er sannsynligvisdet gjenværendevassdrag i Nord-Rogaland som har de største verne- og friluftsinteresser.
NTF vil derfor gi
sin tilslutningtil utvalgetsforslag om varig vern. Vi viser også til at
RogalandFylkestinghar gått enstemmig inn for vern".
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:
"RogalandNaturvern støtter fullt ut Utvalgets tilrådingom varig vern av
Vikedalselva.Laget understrekerbetydningenav at et vassdrag blir
vernet i den del av fylket som ligger på nordsidenav Boknafjorden".
Haugesund

Elektrisitetsverk

presiserer

i brev av 2.2.84 at det oppgitte

kraft-

potensialpå 264 TWh forutsetterutnyttelseav ialt 4 vassdrag utenom Vikedalselva.Det redgjøresvidere for alternativethvor en del av vassdragetoverføres til Etne. Her heter det:
"Det vil etter vår oppfatninggå fram at ulempene i relasjontil fordelene med en skånsom utnyttingav Vikedalselvamed naboelverer små.
Spesieltgjelder dette den overføringtil våre kraftverk i Etne som Berdal har beregnetvil gi ca. 72 Gwh i kostnadsklasseI/IIA".
"Vi tillater

oss derfor

å anmode

om at objekt

nr. 70, Vikedalselva,

vass-

drag nr. 175, eventueltdeler av dette, ikke gis varig vern"
Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyret
slutterseg til utvalgetstilrådning
om at Vikedalselva
bør gis
varig vern.

VASSDRAG

I HORDALAND

Fylkesutvalget

i Hordaland

vedtok

i møte den 26.l.84

med

10 mot 4 stemmer:

“Ut frå det grunnlagsmaterialetsom nå ligg føre, vil fylkesutvaletseia
seg samd i Sperstadutvaletsitt forslag til Verneplan III, så langt dette
gjeld vassdrag som vedkjem Hordaland".
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Fylkesmanneni Hordaland uttaler i brev av 2.2.84:
"Fylkesmannenhar ingen merknad til omtalen av dei vassdrag som skal inn

i Verneplanen.
Så vidt ein kan sjå av Sperstadutvalet
si tilrådinger det

lagt inn ei fagleg vurderingder relevanteinteresserhar fått ei balansert avveging".
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84 Sperstadutvalgets tilrådningtil Verneplan III for vassdrag i Hordaland fylke bortsett
fra for Vossovassdraget.

OBJEKT NR. 76
GRANVINELVIvassdrag nr. 228
Fylke:
Kommuner:

Hordaland.
Granvin, Voss, Ulvik.

Skoggrense:
Areal under denne:

700-800
50 %.

Nedbrarfelt:

Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Kraftpotensial:

177kmz.

m o.h.

9 m3/s.
0-1 570 m o.h.
16 GWh, kostnadsklasseIII.

Utvalgetsvurdering
Objektet inneholderviktige kvaliteterbåde av naturvitenskapeligart, og for
vilt- og fiskeinteressene.Deler av Granvinelvasnedbørfelter fra før holdt
utenfor verneplanen.Den resterendedel er sterkt påvirket av ulike inngrepog
har derfor

forholdsvis

liten referanseverdi.

En utnyttelse

av vassdraget

til

kraftproduksjonforutsetterutbyggingav fallet i Skjervefossen.Denne fossen
har en meget stor landskapsestetiskverdi bl.a. på grunn av sin beliggenhet
ved en hovedtrafikkårepå Vestlandet,og den er av stor betydningfor bevaring
av et helhetlig landskapsbilde.Særlig av hensyn til fossens spesielleverdi

vil utvalgettilråat objektetgis varigvern.
Innkomne

uttalelser

Granvin formannskapvedtok enstemmig i møte den 31. januar 1984:
"Granvinherad vil støtte framleggeti Verneplan III som rår til varig
vern av Granvinsvassdraget.
For den del av Granvinsvassdragetsom ikkje er teke med i Verneplan III,
området

Bulko m/sideelvar,

vil heradet

uttala

seg i samband

med hand-

saminga av Samla plan for Vassdrag".
Fylkesrådmanneni Hordalanduttaler i notat av 13. januar 1984 til fylkesutvalget:
"Granvinelvirepresenterereit heller beskjedentkraftpotensialeog vil

vertakostbartà byggjaut.
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Delerav vassdrageter hellerikkjemed i verneobjektet.
Sperstadutvalet
har samla gått inn for varig vern. Fylkesfriluftsnemndaer samd i dette.

Fylkesrådmannenfinn det og rett at den delen av vassdragetsom er med i
verneobjektet,vert varig verna".
Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Hordaland uttaler i brev av 2.2.84:

"Medden målsetjingutvalethar hatt og dei påvisteverneinteressene
vil

vi stø utvalet i tilrådingaom varig vern av Granvinelvi,Eikjedalselvi,
Ynnesdalvassdragetog Vikedalselva".
Venstres miljøvernutvalguttaler i brev av l2. februar 1984 at
HordalandVenstre slutter seg til utvalgetsforslag om varig vern av
Granvinelvi.

NorgesTuristforeningers
Forbunduttaleri brevmottattden 13.3.84:
"Vassdragsomràdet
og særligfjellområdene
er godt egnettil fot-og skiturer. Området

brukes

Bergensområdet.

en del av lokalbefolkning

og tilreisende

fra

Utbyggingsinteressene
er forholdsvissmå og NTF vil derfor støtte utvalgets forslagom varig vern".
BergenshalvøensKommunaleKraftselskaputtaler i brev av 31. januar 1984:
"Sperstadutvalgethar foreslåttSkjervefossenvarig vernet.
SídevassdragetBulko som inngår i Granvin - Folkedalsutbygningener ikke
vernet. Utbygningsplanenefor disse vassdrag berøres således ikke av
verneinngrepet
Bordalselv".

i Bulko.

Derimot

berøres

planene

av verneforslaget

for

Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Granvinelvibør gis
varig vern.

OBJEKT

NR. 77

FOSSELV vassdrag nr. 236
Fylke:
Kommune:

Hordaland.
Kvam.

Skoggrense:

ca. 650 m o.h.
20 %.

Nedbørfe1t=
Areal under denne:

Middelvassføring:

Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkningsjord:
Produktivt

skogareal:

Kraftpotensial:

18kmz
.

2,0 m3/s.

12-1 269 m o.h.
74 da.
0
3 100 da.

130 Gwh, kostnadsklasseIIB.

_
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Utvalgetsvurdering
Steindalsfossener av stor verdi for turisttrafikken.Utvalget tilrår at vassdraget kan konsesjonsbehandles,
men forutsetterat det ved en eventuellutbygging sikres en viss sommervassføringi Steinsdalsfossen.
Innkomne

uttalelser

Kvam heradsstyrevedtok i møte 17.1.84med 35 mot 6 stemmer en uttalelsehvor
det pekes

på en del mangler

ved utredningene.

Det understrekes

betydningen

av

området som vinterutfartsområde
og at en reguleringav Myklavatn vil ødelegge

enestemulighetfor sambandfra Kvamskogentil Fuglafjell.
Videreheterdet
bl.a.:

"Deter ogsågrunntil å peikapå at områdetrundtMyklavassdraget
er eit
nærast

urørt

naturomrâde

som grensar

opp til Kvamskogen

der det er sterke

friluftsinteresserfor Bergensområdet.I fylgje den generelledelen av

utgreiingaer det nettoppslikeområdesom skalha høg prioritetnår det

gjeld vern".

"Steinsdalsfossen
er såleiseit naturfenomen
som er med på å haldaoppe
turistnæringai bygda, og det er såleis av størst interessefor reiselivsnæringaat fossen vert sikra ei naturlegvassføring".

"Ein reduksjonav Vassføringai Fosselva vil såleis ha alvorlegefylgjer
for oppgang av fisk i elveosen".
"I utgreiingaer det ikkje vurdert kva skadeverknaderei utbyggingvil få
for vassmengdeog kvalitetfor drikkevasskjeldene".
Kvam heradsstyrevedtok følgende konklusjon:
"Då ein ikkje kan sjå at dei Verdiane som er nemnde i denne uttalen kan
takastvare på ved ei eventuellutbygging,vil Kvam herad føreslå varig
vern av Myklavassdraget(Fosselv)".
Mindretallet

stemte

for:

"Kvam herad vil rå til at Myklavassdragetvert frigjevenfor konsesjonshandsamingunder føresetnadav at fylgjandevilkår vert gjennomført:
l. Steinsdalsfossenfår ei tilfredsstillendevassføring.
2. Private og kommunalevassverk vert sikra tilstrekkelegvasstilgang.
3. Vassføringamå vera slik at fisket i Steinsdalsvassdragetikkje vert

skadelidende.

Kvam herad som eig 2/3 av fallrettanei vassdragetmå sikra sine rettar
ved konsesjonshandsaminga".
Fylkesutvalget

i Hordaland

vedtok

i møte den l5.3.84

mot l stemme:

"Fylkesutvaletvil rå til at Fosselv,objekt nr. 77, vert varig verna.
Steinsdalsfossener eit særmerktnaturinnslagsom har mykje å seia både

85
for lokalmiljøetog for turistverksemdapå Vestlandet.Det vil og vera
til stor skade for friluftsinteressenesom er knytta til Kvamskogendersom Myklavatn skulle bli regulert".
Fylkesrådmanneni Hordaland sier i notat av 29. februar 1984 til fylkesutvalget:

"Kvamskogen/Bergsdalenområdet
er mellom dei mest nytta turområdei
landet,og vil truleg få aukande verd i åra som kjem. Det synest som om
det i verneplanenikkje er lagt turvande vekt på verneverdieni høve til

friluftsinteressene
i området.

Dette kjem og fram i fylkesfriluftsnemnda
og Kvam kommune sine drøftingar.
Både

i kommunen

og fylkesfriluftsnemnda

er det stort

fleirtal

for varig

vern av heile vassdraget.

Utbygginga
representerar
eit hellerbeskjedentkraftpotensial,
men til
høg utbyggingskostnad.

Ut frå ei totalvurdering

meiner

eg at Fosselvvassdraget

bør gjevast

varig

vern".
Fylkesmanneni Hordalanduttaler i brev av 2.2.84 at han ikke har noe å bemerke til at Fosselv skal konsesjonsbehandles.

Miljøvernavdelingen
til fylkesmannen
i Hordalanduttaleri brev av 2.2.84:
"Miljøvernavdelinga
er, med unntak av friluftsinteressene,
samd med den

verneklasse
som objektethar fått for dei ulikefagområde.
Friluftsínteressene er etter vår vurderingundervurdertav utvalet, noko som truleg
heng samen med faglegemanglar i underlagsmaterialet.
For det første er
den lokale potensiellebrukargruppaover det doble av det som er oppgitt
i rapportane,og for det andre er den regionaleverdien av området undervurdert.Den viktigsteruta for overgang vinterstidmellom Kvamskogenog

Hamlagrø/Bergsdalen
går gjennomområdet.Topografiske
tilhøverundtMyklavatnet gjer at denne ruta, som går over vatnet, vil bli ubrukandeved ei

eventuellregulering.
Det aukandepressetfrå brukargruppene
på det
regionaltsværtviktigefriluftsområdet
på Kvamskogen,
eit hovudutfarts-

område for Bergensregionen,vil tilseia at randområda,m.a. Myklavass-

drageti framtidavil få størrebetydningenn det utvaletsynestå rekna

med.

-

Miljøvernavdelinga
merkjerseg at utvalethar lagt avgjerande
vektpå

Skjervefossensin verdi som landskapselementved vurderingaog tilrådinga

om varig vern av Granvinvassdraget,

medan

det ikkje er lagt tilsvarande

vekt på Steínsdalsfossensin landskapsestetiske
verdi for friluftslivog

turisme/reiseliv,
sjølvom det er teke atterhaldom ein viss sommarvass-

føring.

Vi meiner det er grunnlag for å setja Fosselv i verneklasse2 for fri-

luftsínteressene.

Fosselv utgjer omlag 20 % av Steinsdalsvassdraget,
men sidan nedbørsfeltet

ligg så høgt, spelar

den forlenga

snøsmeltingsflaumen

frå feltet

på føresommaren
ei viktigrollefor forureíningssituasjonen
og laks/sjøaureoppgangeni dette tidsrommet.Om vatnet i nedslagsfeltetvert overført til Samnanger,kan vesentlegeskadeverknaderoppstå".
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Venstres miljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:
"Det vises også til at Kvam komunestyre har gått inn for varig vern av
Fosselv. Dette objektetmed Steinsdalsfossensom en særlig verneverdig
attraksjon,bør gis varig vern".
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:
“VestlandskeNaturvernforeninguttaler:
Friluftsverdiener større enn det som kommer til uttrykk i styringsgruppens vurdering.

Vi vil spesielt

peke på Myklavatn

områdefra Kvamskogenpå vinterstid".

som et utpreget

utfarts-

"VestlandskeNaturvernforeningvil spesielt fremheveverdien av Steinsdalsfossen.Fra Gabrielsen-komiteensinnstilling(G 42) går det frem at
"I alle tilfellemener komiteenat turisttrafikkmessigehensyn tilsier at
fossen bevares uberørt".Industrikomiteeni Stortingetførte Steinsdalsfossen i gruppen "Fossefallsom ansees som utpregedeturistattraksjoner"
og komiteenmener at fossen bør kunne bli gjenstand for fredning.
Det som gjør Fosselv særlig verneverdiger fossen som må kunne karakteriseres som en attraksjoni norsk natur. Den ligger like ved en riksvegmed
stor ferdsel og et attraktivtog særlig omsnakket fenomen er at en kan gå
bak fossefallethvor det er anbragt en kiosk hvor man kan få kjøpt bl.a.
kort med fossen avbildet.
Med bakgrunn i den store betydning fossen har for landskapsbildet,dens
opplevelsesverdiog store attraksjonsverdigår VestlandskeNaturvernforeninginn for at Steinsdalsfossenmed Fosselv gis varig vern".
Norske TuristforeningersForbund påpeker i brev mottatt l3.3.84:den store betydningområdet har for friluftsliveti regionen.Den sentrale beliggenheten
av Myklavatn fremhevesog at en reguleringav vannet vil umuliggjøreen for-

svarligvinterferdsel
framtil Kvamskogen.
Det påpekesogså at områdetsbe-

tydning for friluftsinteressene
er grovt undervurdert.

"For øvrig slutterNTF seg til Sperstadutvalgetsvurderingav Steindalsfossen og vil sterkt anbefaleat Fosseelv blir gitt varig vern".
BergenshalvøensKommunaleKraftselskaputtaler i brev av 31. januar 1984:
"Vassdragetgrenser opp til Samnangervassdragethvor Bergen Lysverkerhar
sine utbygninger.Overføringav deler av vassdragettil Samnager er
mulig. Kvam kraftverkeier såvidt vi kjenner til noe av vassrettenei
vassdragetog har tidligerehatt utbygningsplaner".
Bergen Lysverkeruttaler i brev av 23.1.84:
"Det vassdragsom eventueltkan være av interessefor oss, er objekt nr.
77, Fosselven

vassdrag

nr. 236, beliggende

i Kvam Kommune.

En måte å ut-

nytte dette vassdragetpå er å overføreMyklavatnesavløp til Samnangervassdraget,og benytte vannet í de tre eksisterendekraftstasjoneneder.
De tilhøreralle Bergen Lysverker.En slik overføringantas å ville gi
omtrent 130 GWh".
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Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyretmener hensynet til turist og friluftsinteressene
er av en slik art
at Fosselv

bør gis varig vern.

OBJEKT NR. 78

EIKJEDALSELVvassdrag nr. 247
Fylke:

Hordaland.

Kommuner:

Samnanger,

94kmz.

Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:

Kvam,

Fusa.

ca. 650 m o.h.
ca. 40 %.

9,0m3/s.

Middelvassføringz
Laveste-høyestepunkt:

27-1 299 m o.h.
1 500 da.

Jordbruksareal:

Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

300 da.

15 000 da.
48

GWh,

kostnadsklasse

IIB.

Utvalgetsvurdering

Y

Kvamskogen står helt sentralt som friluftsområde
feltet er en del av dette området. Fossen Bratte

for Bergensregionen.
er i den forbindelse

Nedbøren

spesiellattraksjon.Utvalget tilrår at Eikjedalselvmed fossen Bratte gis
varig vern.
Innkomne

uttalelser

Fylkesrådmanneni Hordalanduttaler i notat av 13. januar 1984 til fylkesutvalget:

"Utbygging
av Eikjedalselva
vil få verknadpå Kvamskogområdet.
Det synest
heller ikkje ønskjeleg
av fossen Bratte.

med regulering

av Eikjedalsvatnet

eller utbygging

Kraftpotensialeter ikkje særleg stort, og kostnadsmessigligg utbygginga
i mellomsjiktet.
Sperstadutvaletgår samla inn for varig vern. Fylkesfriluftsnemndaer
samd i dette. Fylkesrådmannenser det og rett at Eikjedalselvavert varig
verna".

Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Hordalanduttaler i brev av 2.2.84:

"Medden målsetjingutvalethar hattog dei påvisteverneinteressene
vil

vi stø utvalet í tilrâdingaom varig vern av Granvinelvi,Eikjedalselvi,
Ynnesdalsvassdraget
og Vikedalselva".
Venstresmiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984 at
Hordaland

Venstre

Eikjedalselva.

slutter

seg til utvalgets

forslag

om varig

vern av
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Norske TurístforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:
"Dette vassdrageter en del av Kvamskogenområdetsom er det viktigsteutfartsomrâdet

for Bergensregionen.

Det er flere turisthytter

og private

hytteri områdetog BergenTurlaghar merkederuteri og gjennomområdet.
NTF vil derfor støtte utvalgetsforslagom varig vern av Eikesdalselv".
BergenhalvøensKommunaleKraftselskaputtaler i brev av 31. januar 1984:
"Beskjedne

utbygningsinteresser.

Fossen

Bratte

foreslått

vernet.

Ingen

kommentarer".

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Eikjedalselvbør gis
varig vern.

OBJEKT NR. 80

VOSSAVASSDRAGETvassdrag nr. 254
Fylker:

Hordaland,Sogn og Fjordane.

Kommuner:

Voss,

Skoggrense:

850-950 m o.h.

Areal

40 %.

Nedborfeltz

Aurland,

1 483kmz.

under denne:

Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:

Ulvik,

Vik, Kvam, Vaksdal.

83 m3/S.
0-1 604 m o.h.

Jordbruksareal:

37 500 da.

Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

13 800 da.
198 000 da.
l 530 GWh, kostn.kl.I/IIB

Utvalgetsvurdering
Vossavassdragetviser stor variasjon i naturtyperfra høyfjell til lavlandog
inneholdermeget store verneverdierbåde for vilt- og fiskeinteressene,friluftsliv,kulturvitenskapog naturvitenskap.Særlig store naturfagligeinter-

esserer knyttettil delta-og våtmarksområdene
i Strondavassdraget.
I tillegg

til at vassdragetinneholderet meget stort antall kulturminner,kan det sies
at kulturminnesammensetningen

er særegen.

Området

rommer en artsrik

fauna med

et stort produksjonspotensialfor vilt. Nedbørfelteter dessuten del av et

stortog sammenhengende
friluftsområde.
Det er påviststorenaturfaglige
verdier innenforalle de naturvitenskapeligefagområder.

MedlemmeneGjessing,Gjærevoll,Hauge og Wikholm mener at verneverdieneuten
unntak er meget store, og objektet er ett av de viktigsteen har på midlertidig vern. Det er godt egnet som typevassdragfor området mellom Sognefjorden
og Hardangerfjorden,et område som idag ikke er representertpå verneplanen.
Vossavassdrageter videre i kraft av sin størrelseog nærhet til store befolkningskonsentrasjoner

et godt bidrag

til oppfylling

av verneplanens

målset-

ting. En viser her til at det er foretatten rekke kraftutbyggingeri omrâdet
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mellom Sognefjordenog Hardangerfjordenfra før (Aurlandsutbyggingen,
Stølsheimutbyggingen,

Matreutbyggingen,

utbyggingene

omkring

Dale m.fl.).

Hardanger-

vidda med Kinso, Opo, Veig og Dagali erstatterikke Vossavassdragetsom verneobjekt.
De vurderingersom er gjort av verneinteressenei Vosso knytter seg til
objektet som helhet. De tre grenene av vassdragetrepresentereret samspillav
kvaliteterog kan ikke erstatte hverandre.En eventuelldeling vil således redusere hensiktenmed et vern betraktelig.Disse medlemmenegår inn for varig
vern av Vosso, og ved en avveiningmellom Vosso og Flåm, vil Vosso prioriteres
foran.
MedlemmeneFjærvoll,Hillestad,Sperstadog Wingård er oppmerksommepå de
store verneverdienei Vossavassdraget,og vil gå inn for at to av de tre
grenene ovenfor Vangsvatnet,nemlig Strondavassdragetog Bordalselv,gis varig
vern. Når det gjelder

Raundalsvassdraget

representerer

det store økonomiske

verdier både for distriktetog for landet som helhet gjennom mulighetenefor
kraftutbygging.Etter disse medlemmerssyn vil man, selv om man tillateren
viss utnyttelse,kunne ha så mye av verneinteressenei behold at det i tilstrekkeliggrad supplererde vernede vassdrageneman har i området fra før
(Hardangervidda
med Opo, Kinso, Veig og Dagali).En konsesjonsbehandling
av
Raundalsvassdragetvil derfor gi den beste avveiningav alle verne- og brukerinteressenei dette delvassdraget.
Innkomneuttalelser
Voss kommune behandletverneplaneni møte 2. februar 1984 og med 34 mot 9
stemmer ble følgendevedtatt:
"l. Strandaelvaog Bordalselvamå varig vernast.
2. Raundalselvamå frigjevastfor konsesjonsbehandling.
3. Eventuell utbyggingav Raundalselvamå skje i eige løp".
Mindretalletgikk inn for:
"Vossovassdragetmed elvane Raundalselva,Strandaelvaog Bordalselvamå
gjevast varig vern".
Ulvik kommune vedtok i møte 19. januar 1984:
"Ulvik herad viser til heradsstyrevedtaki sak 65/83 og sak 146/83.Heradet meiner framleisat Slondalenog Fagradalenmå haldast utanfor ei
eventuellutbyggingav øvre delen av Raundalsvassdraget.
Ein kan ikkje

sjå at desseområdavert haldneutanforei utbyggingdersomSlondals-

vatnet

vert gjennomstrøymingsbasseng.

Ein vil difor rå til at eit alternativmed utbyggingav Kaldavatnog
Kvannjolvatnmed direkte overføringtil Ulvik herad vert førebuddfor
konsesjonshandsaming.
Slondalsvatnetog Fagradalsvatnetmå derimot gjevast varig vern".
"Aurlandkommunestyrevedtok i møte 30. januar 1984 med 13 mot 8 røyster:
"Aurlandkommune viser til Sperstadutvaletsi utgreiingom Flåmsvassdraget, Undredalselviog Vossovassdraget,der utvaletpeikar på dei store
verneverdiardesse vassdragahar. Likeeins vil ein peika på alle uttaler
som er komne

får lokalt hald. Ut frå dette

krev Aurland

kommune

vern av Flåmsvassdraget,Undredalselviog Vossovassdraget".

varig
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Fylkesutvalgeti Hordalandvedtok i møte 15. mars 1984 mot 5 stemmer:
"Fylkesutvaleter samd med Sperstadutvaletom varig vern av Strondavassdraget og Bordalselv. (Objektnr. 80) Det vert rådd til konsesjonsbehandlingav Raundalsvassdrageti samsvar med tilrådingfrå medlemmene

Fjærvoll,Hillestad,
Sperstadog Wingård.

Fylkesrådmannen
i Hordalandsier i notatav 29. februarl984til fylkesutvalget:

"Fylkesfriluftsnemnda
gjekk samrøystesinn for varig vern av Strondavassdraget og Bordalselv,men var delt i synet på Raundalsvassdraget".
Fylkesmanneni Hordalanduttaler i brev av 2. februar 1984:
"Dei vassdraga

som skal inn i Samla plan,

Fosselv,

Vossavassdraget

og

Flâmsvassdraget,vil det verta høve til å kommenteranærare i den samanheng og ved eventuellkonsesjonshandsaming.
Fylkesmannenhar ikkje noko å
merka til at desse vassdragaskal konsesjonshandsamast".
Fylkesmannenviser ellers til særskilt notat med fagligevurderingerav friluftslivetog naturvernetsinteresserutarbeidetav miljøvernavdeligenved
fylkesmannsembetet.
Her heter det:

"Ingenvassdragkan oppnåhøgareverneklasse
på alle fagområdeenn Vossavassdraget.Det er også grunn til å merkja seg at det er dei samla verneverdiane for heile vassdragetsom ligg til grunn for faggruppenesine
vurderingar.Særleg viktig er at Strondadelenog Raundalsdelenmed sine
ulike naturtilhøvekvar på sin måte gjev Vossavassdragetkarakterav eit
prioriterttype- og referansevassdragfor naturvitskaplegefagfeltog for
vilt/fisk.

Det kan her vera rett å visa til utvalet

sine generelle

vur-

deringarpå s. 42 der det vert sagtat for objektmed storeverneinteresser sjeldanfinsalternativ
og at dessemå vernast"derdei ligg".På
dette grunnlagetmå vi seia oss usamde med utvalet siden det ikkje samrøysteshar tilrådd varig vern av heile Vossavassdraget.

Prinsippetom vern av heile nedbørsfelter lagt til grunn ved styresmaktene si handsamingav dei tidlegareverneplanane,jfr. s. 36 i rapporten".
Miljøvernavdelingenviser ellers til at potensialetfor utviklingtil fordel
for friluftslivsinteressene
er stort i de øvre deler av Raundalenog at fylket
har få lett tilgjengelige,sammenhengendeurørte fjellområder.Miljøvernavdelingenpeker ellers på den gunstige virkning flomutspylingenehar for vannkvaliteteni Vangsvatn.
Fylkesmanneni Sogn og Fjordane uttaler i brev av 2. februar 1984 at en vil
komme tilbakemed en grundigerevurderingav verneplanenog de enkelte vassdragene i sambandmed "Samla plan". I de foreløpigemerknadenetil Vossavassdraget heter det:
"Den delen av dette vassdragetsom ligg innanforgrensa til Sogn og
Fjordanevil verta vurdert i "Samlaplan". Det er i alle høve naturlegâ
sjå dette vassdrageti samanhengmed objekt nr. 90: Undredalselvi,som

det er gjortframleggom å verna".
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Statens Forurensningstilsynpåpeker i brev av 22. februar 1984 den forurensningspâvirkningsom er i Strandavassdragetog nedre del av Raundalselvaog
sier videre:

"Vangsvatnet
er også påvirket,men flommenevår og høstgjør at vannut-

skiftingeni Vangsvatneter stor. Uten denne utskyllingenville Vangsvatnet ha vært eutrof med årlige algeoppblomstringer.
Reguleringersom
endrer vesentligpå dagens vannføríngsmønsterkan derfor føre Vangsvatnet
ut i en uheldig forurensningsutvikling
selv med forurensningsbegrensende
tiltak.Mye av forurensningstilførslene
til Vossavassdragetkommer fra

jordbruksavrenning
som det vanskeligkan gjørestiltakmot. De nedre

deler av Raundalselvaog Strondaelvakan også få store negative forurensningsmessigevirkningerav en regulering.SFT vil tilrå at Vossavassdraget

oppstrøms

Vangsvatnet

unntas

fra reguleringer

som vil endre vann-

føringsmønsteretover året eller fører vann ut fra vassdragetav hensyn
til forurensningsforholdene
i vassdraget".

Direktoratet
for viltog ferskvannsfisk
uttaleri brev av 6. februar1984:
"Vi vil støtte tilrådningentil utvalgetsmedlemmerGjessing,Gjærevoll,
Hauge og Wikholm om å gi Bjerkreimvassdragetog Vossavassdragetvarig
vern samt deres begrunnelserfor dette".
Riksantikvarenuttaler i brev av 22. februar 1984 om Vossavassdraget:

"inneholder
kulturminner
og kulturlandskap
av helt spesiellstorverdiog

som ikke kan erstattesav andre verneobjekter".

Videre påpekes at vassdragetmå ses som en helhet og at det ville være uheldig
om en skulle verne deler av vassdrageneslik som foreslått.Videre sies det:
"De delene av Bjerkreim-og Vossavassdragetsom i tilfelleville bli bygd

ut, inneholder
megetstoreverneverdier.
Det skalogsåpåpekesat en ut-

bygging av Raundalsvassdraget(i Vosso) vil kunne innebæreat kulturminner utenfor nedbørfeltetblir berørt, disse er av stor viktighetog er
ikke vurdert i Verneplanen".
Instituttfor folkelivsgranskingved Universiteteti Oslo går i brev av 15.
februar 1984 inn for varig vern av Vossavassdraget.
Universiteti Bergen sier i brev av 27. januar 1984 at Sperstadutvalgethar
tatt lite hensyn til de kulturhistoriskeverneverdieri sine vurderinger.Det
pekes spesieltpå at "3 av de 14 vassdrageneinnenforHistoriskmuseums ansvarsområde,som styringsgruppenfor registreringog vurderingav kulturverdier
har gitt høgeste verneverdi,ikke uforbeholdenter blitt foreslåttvernet av
Sperstadutvalget.Det gjelder Vossavassdraget,Flåmsvassdragetog Jølstra".
Universitetsdirektøren
viser ellers til uttalelserfra historisk- filosofisk
fakultethvor det heter:
"Ingen av de tre vassdragene (Vosso,Flåm og Jølstra) er isolert sett
kulturhistorisktypiske for Vestlandet som helhet. Det ene kan således

ikkeerstattedet andresom landsdelstypisk.
Tilsammengir de imidlertid

et rimelig bra tverrsnittav det indre Vestland.

Flåmsvassdragetog Vossavassdrageter, innenforsine typer, de eneste
gjenværendevassdrag på Vestlandetmed betydeligmengde variasjonerav
kulturminnerfra førhístorisktid og middelalder,hvor kulturminneneer
noenlundeuforstyrretav moderne inngrep.Det finnes ikke lenger noe
vassdragpå Vestlandet som kan erstattedem".
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I konklusjonentil Historiskmuseum som historisk-filosfiskfakultetsluttet
seg til heter det:

"Under henvisningtil Styringsgruppensfaglige vurderingerog de kommen-

tarertil dissesom er gitt ovenfor,vil Historiskmuseumslutteseg til

flertalleti Sperstadutvalgetved de to dissensvassdrageneog innstendig
tilrå varig vern, både av Flàmsvassdragetog Vossavassdraget".
Om de naturfagligeforhold viser universitetsdirektøren
til uttalelsenfra det
matematisk-naturvitenskapelige

fakultet

som uttaler:

"Nårdet gjelder"dissensobjektene"
Vossoog Flàmsvassdraget
vil vi
sterkt

støtte

de i Sperstadutvalget

som går inn for vern av disse vass-

dragene.Når det gjelder naturvitenskapeligverdi ble disse av fagmiljøene vurdert som de mest verdifulleav de undersøktevassdragenepå
Vestlandet.Styringsgruppenfor det naturvitenskapeligeutredningsar-

beideti 10-årsvernedevassdraghar gitt Vossoog Flàmsvassdraget
verne-

prioritetI (-megetstor verneverdi).

Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultethåper derfor at en i den
videre behandlingenav verneplanIII kan gi disse vassdragenevarig vern.
Universitetsdirektøren
ved Universiteteti Oslo viser i brev av 31. januar
1984 til uttalelsenfra det matematisk-naturvitenskapelige
fakultethvor det
heter:
"Sperstadutvalgeter delt i sin innstillingnår det gjelder Bjerkreimvassdraget

(obj. nr. 61), Vossavassdraget

(obj. nr. 80) og Flàmsvass-

draget (obj. nr. 91). Disse bør ut fra verneplanensmålsetninggis varig
vern.
Vossavassdragetog Flàmsvassdragethar hatt og vil fortsattspille en
viktig rolle for undervisningog forskningved Universiteteti Oslo. Begge vassdragene er på grunn av jernbanen
savassdraget har gjennom Vossaprosjektet

lett tilgjengelig
fra Oslo. Vosvært gjenstand for en rekke

grundige undersøkelser.Foreliggendedata fra dette vassdragetgjør det
spesieltgodt egnet som referansevassdrag.
Vesentligeverdier vil således

gå taptdersomdelerav vassdragetutbygges".

Norges landbrukshøgskoleuttaler i brev av 12. januar l984:
“Obj. nr. 80 og 91, Vossavassdragetog Flàmsvassdraget,ligger begge i en
landsdelmed mange større vassdragsutbygginger.
Det er dokumentertat
begge vassdraghar særlige kvalitetersom gir dem høy verneverdi.
Verdiene Flàmsvassdraget
representerer kan neppe erstattes med vern av
andre vassdrag. Når det gjelder Vossavassdraget,
mener en del av utvalgets

medlemmerat Raundalselvakan konsesjonsbehandles,idet kvaliteteneher
ivaretasav Kinso, Veig og Opo. Kinso og Veig er typiske høyfjellsvassdrag som har en helt annen profil fra Hardangerviddaplatået
ned mot
sjøen. Opo har allerede

fått deler

av sitt øvre nedslagsfelt

overført

til

Sauda. E 76 og Riksvei 47 går langs en stor del av elva, og veibyggingen
har i betydelig grad satt sitt preg på elva. Dessuten er den nedre del av
Opo sterkt påvirket av brevann fra Folgefonna. Vi kan derfor ikke se at

disse elvene kan erstatteRaundalselvai vernesammenheng.En utbyggingav
Raundalselvavil gi vesentligendret vassføring i Vosso, med fare for at
elvas særpreg som storlakselvkan bli borte. Vossavassdrageter dessuten
et av de biologiskbest undersøktevassdrag i landet.
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Felles for de nevnte vassdrag er at de både inneholderen allsidigkombinasjonav verneverdierog bidrar til den naturgeografiskerepresentativitet som verneplanenskulle ivareta.Etter vår vurderingvil det derfor øke planens verdi om disse tas med".
Venstres Miljøvernutvalgsier i brev av 12. februar 1984 følgendeom Vossavassdraget:

"Med hensyn til Vossavassdraget,må hele objektet, inkludertRaundalsvassdragetgis varig vern.
Vossavassdrageter plassert i verneklassel for samtlige fagfelter,og
det er utvilsomtet av de aller mest verdifulleav de midlertidigvernede
vassdrag.De vurderingersom er gjort knytter seg til objektet som hel-

BEE. Og som nevntinnledningsvis
er det et bruddmed forutsetningene
for
verneplanarbeidetå unnta deler av vassdrag fra vern. Dersom verneplan
III skal ha noen mening, må Vossavassdragetgis varig vern".

Norges Jeger- og Fiskerforbundkonkludereri brev av 23. januar 1984 med følgende:
"Vassdrageter etter NJFF's syn svært verneverdigog kan ikke på noen
måte aksepteresutbygget.Vurderingenetil Gjessing,Gjærevoll,Hauge og

Wikholmstøttessåledesfulltut".

Det pekes bl.a. på vassdragetssvært høge biologiskeproduksjonspotensial
for
en rekke viltarterog at nedbørfelteter spesieltviktig for hjortejakt.Det

visesogså til vassdragets
fiskeressurser
og at Vossoer internasjonalt
kjent
lakseelv.Det leggesogså storvektpå at lokalejeger-og fiskeforeninger
disponererbetydeligerettigheter
og såledesdriveret utstraktkortsalgtil
glede

for sportsfiskere

generelt.

NJFF

sier videre:

"Vassdragetsnedslagsfelter viktig som friluftsområdei lokal plansammenheng,og er særs verneverdigi denne sammenhengbåde for lokale,
regionaleog nasjonaleinteresser".
Norges

Naturvernforbund

uttaler

i brev av 7. februar

1984:

"Vossavassdrageter det eneste større tilnærmeturegulerteVestlandsvassdrag og omfattermange ulike naturgeografiskeregioner,vegetasjonssoner
og fiskebiotoper.I de to hovedgreinene,Raundalselvaog Strondaelva,
finnes ulike innsjøtyperfra store fjordsjøeri intensivejordbruksom-

rådertil små næringsrike
lavlandsvatn
og kaldenæringsfattige
høgfjells-

vatn. Nettopp dette mangfoldet,variasjonsbreddenog vekslingenmellom
ulike naturlokalitetergjør vassdragetenestående.Vossavassdragetutgjør
en helhet i Vestlandsnaturen.Det er klassisk i ferskvannsøkologisksammenheng og er av stor verdi som referanseområdefor forskningog undervisning.

Objektet er et av de viktigsteen har på midlertidigvern og vernevurderingene knytter seg til objektet som helhet. Den oppdeling som har funnet
sted i Sperstadutvalgeter ikke i samsvar med styringsgruppensfaglige
vurderingerog anbefalinger.En oppdelingvil være et stort tap for Vossavassdragetsin helhetligeverdi som verneobjektog således redusere
hensiktenmed vern betraktelig.
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Vossavassdrageter det eneste større vassdrag med høyeste vernestatussom

kan bidratil verneplanens
målsettingfor midtreVestlandet".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt 13.3.84:
"I den vestre delen (Strondavassdraget)
har Bergen Turlag Volahyttaog

Voss Utferdslaghar Tvinnestølen.
Fra detteområdetgår det et sammenhengende rutenetttil Stølsheimen.Denne delen av vassdrageter derfor

viktigfor friluftsliv
i området.

Det viktigsteområdet for friluftsliver likevelRaundalsvassdraget.Voss
Utferdslaghar en ubetjent hytte ved Kaldevatnetog DNT eier selvbetjen-

ingshytta
på Grindaflet,
så vidt utenfornedslagsfeltet.
Mellomdisse

hyttene

og stasjonene

Hallingskeid,

Myrdal

og Upsete

samt med utgangs-

punkt i de omkringliggendedalene, er det et godt utbygd rutenett.Området er populært for fjellvandringog skiløping.Enhver utbyggingav
Raundalsvassdraget
vil ødelegge rutenettetmellom Hallingskeidog Grindaflethytta.Det er også en viss fare for at Kaldevasshyttakan bli neddemt.
Det er viktig at hele Vossovassdragetsees i sammenhengog at dette vassdraget vurderes sammen med de omkringliggendefjellområder.Sammen med
Undredalsvassdraget
og Flåmsvassdragetutgjør Vossovassdragetet sammen-

hengendenatur-og friluftsområde
vest for Hardangervidda.
Detteområdet

er svært viktig for friluftslivetog det fungerersom et avlastningsområde
for Hardangervidda.
NTF vil vise at alle faggruppenehar satt Vossovassdrageti den høyeste
verneklasse.Det er derfor uforståeligog svært beklageligat fire av
medlemmenei Sperstadutvalgetlikevel har gått inn for konsesjonsbehandling.Det er grunn til å minne om at dette skal være en verneplan.I
en slik sammenhengmå faggruppensvurderingsamt utvalgetsmedlemmermed
kompetanse

og bakgrunn

i vernespørsmål,

tillegges

størst

vekt.

NTF vil derfor støtte utvalgetsmedlemmerGjessing,Gjærevoll,Hauge og
Wikholm og på det sterkestegå inn for at Vossovassdragetfår varig vern.
For øvrig vil NTF vise til sin uttalelseom forhåndsmeldingenfor utbygging av Raundalsvassdraget".
Vernelagetfor Vossavassdragetpeker i brev av 2. februar 1984 på at spørsmålet

om energidekning
ikkeer belystpå en nyansertmåte i verneplanen.
Det frem-

heves særlig betydningenav energiøkonomiseríng.
Om verneverdienepeker verne-

lagetpâ:

"at dei faglege rapportanehandsamarheile vassdragetunder eitt, og tyk-

kjestå leggjastorvektpå dette.Det er diforuheldigå frigjeein del

av Vossavassdragetfor konsesjonshandsaming,
slik 4 av medlemene i Sperstad-utvaletrår til. Ei utbyggingav Raundalsdelenav vassdraget,som
står for omlag 2/3 av samla kraftpotensial,vil øydeleggjaheilskapeni
Vossavassdraget,som er det einaste større uregulertevassdragetmellom
Sognefjordenog Hardangerfjorden.
I nedslagsfeltettil Raundalsvassdragetfinn me også ein stor del av det
siste store urørde landskapetmellom dei to fjordane.Dette omrâdet omfattarUndredalshalvøya,med fjellområdanord og sør for Bergensbanen.
Dette området heng naturleg saman med Flåmsdalen.
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Truleg har me her den siste sjansen til å bevara eit stort og samanhangande stykke urørd Vestlandsnatur,med alt sitt mangfald frå fjord til

fjell,for ettertida.
Me må diforsjå eit vernav Flåmsvassdraget
og

Raundalsdelenav Vossavassdrageti samanhang.Samla har dette området ein
uvanleg stor variasjonsrikdom,spesieltnår det gjeld landskapog kultur-

minne,men også når det gjeldvegetasjonog geologi".
Vernelagetpeker videre på området ved Elvamot:

"Eit stort reguleringsmagasinher vil i spesielt sterk grad reduseraverdien av dette store området som urørd natur, og øydeleggjaheilskapen".

I uttalelsen
pekesdet viderepå:
"at dei større vassdraga i Hordaland som alt er verna har alle kjeldene
sine på Hardangerviddaog utløp i Hardangerfjorden.Området mellom Sognefjordenog Hardangerfjordener sterkt utnytta til kraftføremål,og tilførsel av ferskvatntil tronge fjordarmarkjem nå i stor grad til "feil"
årstid.Vossavassdragetligg sentralt i dette området, og eit varig vern
vil i nokon mon Vega opp denne geografiskeskeivfordelinga,samstundes
som det vil hindra skadeverknaderi den svært sårbare Bolstadfjorden".
Norsk Ornitologiskforeningavd. Hordaland uttaler i brev av 1. desember 1983:
"Som det går fram av den ornitologiskefagrapportenfor Vossavassdraget
er Strondavassdragetog Raundalsvassdragetsvært ulike.NOF avd. Hordaland vil understrekeat disse vassdragenemå sees i samenhengved at de
utfyller hverandrem.h.t. de biologiskeverdikriteriersom er lagt til
grunn for verneplanen.
Med henvisningtil de ornitologiskekvalitetersom er dokumentertgjennom
den ornitologiskefagrapporten,går NOF avd. Hordalandpå det sterkeste
imot en utbygging

av både Stronda-

og Raundalsvassdraget".

Norsk naturforvalterforening
påpeker i brev av 17. februar 1984 at "verneverdiene er særs godt dokumentert"og viser ellers til de mange kraftutbyggingene
i området mellom Hardangerfjordenog Sognefjordenog at vernet av vassdragene
fra Hardangervidda

ikke kan erstatte

Vosso.

De sier videre:

"Faglig sett må dessutenvassdragetsees som en helhet. Vern/ikke vern av
Vosso er et enten/ellerfor å sikre et egnet typevassdragi denne regionen. I dag er Vestlandetsom helhet representertmed kun få og relativt
små vassdrag i verneplanen.Det bør derfor ikke være tvil om at hele Vossavassdraget

skal vernes

for å ivareta

verneplanens

intensjoner

i alle

fall for Hordalandsdel.

Også i vernesammenheng
kan en se Flåm og Vossosom en helhet.Det er be‘tydelige

verneinteresser

i begge og de utfyller

hverandre

som typevass-

drag. Vern av disse to vassdragenevil gi et meget viktig og nødvendig
større, sammenhengendevernet område i en region som ellers er sterkt
preget av kraftutbygginger“.
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BergenshalvøensKommunaleKraftselskaputtaler i brev av 31. januar 1984 følgende om Vossavassdraget:
"Kraftpotensialeter oppgitt til 1530 GWh. Gjenværendekraftkilderer en
del større enn dette og i tillegg kommer alleredeutbygde deler av vassdraget.

Beskrivelsenav utbygningsinteressene
er etter vår mening ikke god og vi
vil bemerke følgende:
Evanger

kraftverk

utnytter

bl.a. Teigdalsvassdraget

som er et sidevass-

drag til Vosso. Midlere avløp på 165,9 mill. m3 fra dette feltet (inkl.
Harkavatn)

er regulert

i kraftverket.

Vannet

føres tilbake

til vassdraget

i Evangervatn.Teigdalselvenhar naturlig avløp til samme vann. I tillegg
utnytterEvanger kraftverkEksingedalsvassdraget.
Årlig gir dette i middel 503,4 mill. m3 økt tilløp til Evangervatn.Avløpet fra Torfinno er
tidligereoverførtBergsdalsverkene.Dette feltet har et midlere årlig
avløp på 163,7 mill. m3 inkl. Holmevatn - Ljosvatn.Mellom Gjeitle og
Evangervatneter vannføringeni Vosso redusert tilsvarende.
Den eksisterendeutnyttelseav Palmafossenmed tilhørendereguleringsanlegg i Kaldavatn er ikke nevnt. Videre er heller ikke utbygningenav
Rognsfossen,nedre del av Strondaelventatt med. Anlegget er nedlagt,men
vi vil anta at dette prosjektetikke er særlig kontroversieltog det er
lokal interessefor å få utnyttet feltet.
I tillegg utnytteset mindre fall i Raundalselvenav MjølfjellUngdoms-

herberge.
Anleggethar en installert
effektpå 0,2 MW.
Vår utredning

om utnyttelse

av Raundalsvassdraget

baserer

seg på utbyg-

ging i eget løp. Ut fra vurderingav at dette er den mest skånsommeog
realistiskeutbygning.Overføringav nabofelter mulig. Vi har tatt med

Grindafletene
i alt.A 2 for å påvisedette.Også andreoverføringer
er
mulig (Aurland- Flåm)på sammemåte som øvre delerav Raundalenkan

overførestil Aurland. Det er imidlertidikke riktig som Sperstadutvalget
sier at kraftpotensialeti Raundalenøkes med 100-200GWh ved overføring
til Viddalsvatn.Dette må skyldes at andre felt er tatt med i vurderingen.
Når det gjelder utbygningskostnadene
for Aurland - Flåm, er det vanskelig
å vurderedisse da det delvis baserer seg på utnyttelsei eksisterende
anlegg.Det er naturligat dette gir lavere utbygningskostnader.
Den
gjenværendedel av Raundalsutbygningenblir i tilfelle relativtdyrere

når prosjektetreduseres.

Det totale kraftpotensialeti Strondavassdrageter såvidt vi vet 440 Gwh.
I oversiktenover kraftpotensialeti Vossavassdrageter antageligbare
Ásbrekkfossen

med 220 GWh tatt med. I tillegg

kommer

også Bordalselv

med

91 GWh utbygget i eget løp.
De faglige rapporterfra naturvitenskapeligeog miljøholdviser høyeste
verneklassefor Vossavassdragetfor samtlige fagfelt.Med vårt lokalkjennskap til området

vil vi tro at en separat

vurdering

av verneverdien

for

Bordals- og Raundalselvpå flere av områdene ville gi vesentliglavere
vernestatus.Verneverdienfor disse områdene ligge i det vesentligei

sitt naboskaptil Strondavassdraget
og et ønskeom å få vernetet sentraltområdemellomStølsheimen
og Hardangervidda.

Etter vår mening er det ikke lagt frem noen faglig dokumentasjonsom
underbygger

nødvendigheten

av at Vossavassdraget

vurderes

som en enhet.
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En naturlig

konsekvens

av dette burde

være at Raundals-

og Bordalselv

ble

frigitt for konsesjonsbehandling
for derigjennomå få klarlagtog utdypet
de interessenesom knytter seg til disse vassdrag.Bordalselvkan utbygges i eget løp, alternativtkan deler av øvre felt overførestil Granvin
- Folkedalsutbygningen".
Statskraftverkeneuttaler i brev av 8.2.84:
"Under "Kraftressurser"bør man også ta med alternativetmed overføring
sydover".
Hovedstyret§_innstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom varig vern av Strondaelv
og Bordalselv,men mener de ulike interesserknyttet til Raundalselvbest kan
avklaresved konsesjonsbehandlíng.

OBJEKT

NR. 83

YNNESDALSVASSDRAGET
vassdrag nr. 267
Fylker:
Kommuner:

Hordaland,Sogn og Fjordane.
Masfjorden,Gulen.

Nedbmrfelt:

I

120kmz.

Middelvassføring:

13 m3/s.

Skoggrense:

400-500

Areal under denne:
Laveste-høyestepunkt:

ca. 40 %.
0-780 m o.h.

Kraftpotensialz

53 GWh, kostn.kl.

m o.h.

IIA.

Utvalgetsvurdering
Gulenområdeter et av de dårligst forsynteområdene i hele landet med elektrisk kraft. En utbyggingav Kløvtveitvassdraget
vil ha avgjørendebetydning

for distriktets
kraftforsyning
i fremtiden.
Prosjekteter i storgrad avhengig

av en overføring

av Transdalsvatns

felt

(3,3 kmz) og Austgulvatns

felt

(3,7

km2)som beggeliggeri øvre delerav Ynnesdalsvassdraget.
De utgjørtilsam-

men ikke mer enn ca. 6 % av feltets totale areal. Overføringenvil neppe få
særligmerkbar effekt på den totale vassføringi Ynnesdalselv.

Relativtmoderate verneinteresserer knyttet til vassdraget.Det er imidlertid

et av de sværtfå objekterpå verneplanen
som liggeri den ytre kystsonenpå
Vestlandet.

Objektet

har derfor meget

stor verdi

som typevassdrag,

noe som i

seg selvgjør det verneverdig.
Utvalgetfinnerlikevelå måtteta hensyntil

den vanskeligekraftsituasjoni områdetog tilrår Ynnesdalsvassdragetsnedbørfelt gitt varig vern med unntak av de foran nevnte felter.
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Innkomne

uttalelser

Fylkesrådmannen
i Hordalandkonstaterer
i notatav 13. januar1984til fylkesutvalget at Ynnesdalsvassdraget
med unntak av Transdalsvatnog Austgulvatnsom
ligger i øvre del av vassdrageter rådd til varig vern. Han sier videre:

"Desse to vatna har til saman eit nedslagsfeltpå 7 km2, og vert einstemmig tilrådd overført til Kløvtveitvassdraget.
Sperstadutvaletmeiner
at Kløvtveitvassdraget
har stor betydning for kraftforsyningai distriktet
og prosjekteter i stor grad avhengig av overføringfrå Transdalsvatnog
Austgulvatn.Fylkesfriluftsnemnda
er ikkje samd i dette og går inn for
varig vern av heile Ynnesdalsvassdraget.
Etter fylkesfriluftsnemnda
sitt
syn kan overføringslinjatil Mongstad forsyna dette området.
Fylkesfriluftsnemnda
meinar og at friluftsinteressene
her er større for
Hordalandenn for Sogn og Fjordane.Fylkesrådmannenfinn likevel at dei

ulikeverne-og brukarinteressene
for Transdalsvatn
og Austgulvatn
best

vert vurdert i sambandmed konsesjonsbehandling,
og er elles samd i Sperstadutvaletsitt forslagom varig vern".
Fylkesutvalgeti Sogn og Fjordanevedtok i møte den 3l.l.84:

"Fu ønskjeri dennesamanhengikkjeå gje ei meir konkretfråsegntil
tilrådinga,men vil syne til dei vedtak fylkeskommunenvil gjere i samband med fylkeskommunalvassdragsplanog statleg "Samla plan"".
Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Hordalanduttaler i brev av 2.2.84:
"Med den mâlsetjingutvalet har hatt og dei påviste verneinteressenevil
vi stø utvalet i tilrådingaom varig vern av Granvinelvi,Eikedalselvi,
Ynnesdalsvassdraget
og Vikedalselva".
Fylkesmanneni Sogn og Fjordane uttaler i brev av 31.1.84:
"Dette

distriktet

har kraft-underskot,

og det er naturleg

at det vert

nærare vurdert korleis Kløvtveit-vassdragetkan byggast ut utan at det

får for stor innverknad
på Ynnesdals-vassdraget.
Dettevil vertanærare

vurdert i "Samla plan"".

Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Sogn og Fjordane uttaler i notat av
31.1.84:
"Etter vår vurderinger friluftsinteressenei øvre (nordre)del av nedslagsfeltet("Verklandshøgda")
større enn det som kjem fram i utgreiinga.
Dette er det vestlegasteområdet sør for Sognefjordenmed stabile snøtilhøve og tilstrekkeleg

samanhengande

fjellterreng

til gjennomgåande

dags-

turar.Områdetblirmykjenyttatil skiutfartbåde lokaltog av folk frå

Masfjorden,delvis også Lindås og Austrheim kommunar.Det har såleis
klart regionalverdi for friluftslivet.
I "fjellplan"for Indre Nordhordland/tilstøytande
deler av Sogn og
Fjordane

frå 1974 er storparten

av nedslagsfeltet

til Ynnesdalsvassdraget

med Austgulvatn,Transdalsvatnog storpartenav Kløvtveitvatnforeslått

som landskapsvernområde.
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Miljøvernavdelingaer samd i at Ynnesdalsvassdragetbør vernast som typevassdrag.
Sperstadutvaletgår likevel inn for at deler av nedbørsfeltetkan overførast i sambandmed eventuellutbygging av Kløvtveítvassdraget.
Miljøvernavdelingaser det som prinsipieltuheldig at deler av eit verna
typevassdragvert overført.Ei utbyggingetter dei største alternativa
som omfattarAustgulstølsvatnog Botnevatnvil dessutan føre til store
skadeverknaderpå landskapetog for friluftslivet.
Vi vil difor peike på at det er mogeleg å byggje ut Kløvtveítvassdraget
utan å overføre deler av Ynnesdalsvassdraget.I sambandmed "Samlaplan"
er det utarbeiddprosjektskissersom viser at ei utbyggingav berre Kløvtveítvassdragetvil gje ca. 16,7 GWh i medel årsproduksjon,medan regulering og overføringav Transdalsvatn,Austgulstølsvatnog Botnevatnvil
gje ca. 54 Gwh. Dette er det minste og største av 4 alternativsom alle
ligg i kostnadsklasseIIb“.
Venstres

miljøvernutvalg

uttaler

i brev av 12. februar

1984 at Hordaland

Venstre slutter seg til utvalgetsforslag om varig vern av Ynnesdalsvassdraget.
Historiskmuseum, fornminneutvalget,Universiteteti Bergen vedtok den 16.
januar enstemmig:

"Enfinnerdet riktigå påpekeat medde forbehold
Verneplanen
tarfor

obj. nr. 83 Ynnesdalsvassdraget
og objektnr. 93 Feigevassdraget
kan
vernet kulturhistorisksett vise seg å være illusorisk".

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:
"dette er det einaste aktuelle verneobjektetsom tangerer kystregíonen
mellom Jæren og Hitra. Verneverdiener særleg knytta til objektet som
typevassdrag.Vi kan vanskelegsjå at kraftsituasjoneni Gulen er av-

hengigav ny utbyggingi detteområdet.Av den grunngår vi inn for vern
av heilenedbørsfeltet
som typeområde".

NorskeTuristforeningers
Foreninguttaleri brevmottattl3.3.84:
"Nedbørfeltet
er godt egnettil korterefot-og skiturer.Det er ikke
merkete

ruter

eller

turisthytter

i området.

Vassdraget

har betydning

for

friluftslivetlokalt.
Utvalget har gått inn for varig vern av størstedelenav vassdraget,men
med unntak av en mindre del som er forslåttoverført til et annet vassdrag. NTF har ingen merknadertil dette og vil støtte utvalgetssyn".
BergenshalvøensKommunaleKraftselskaputtaler i brev av 31. januar 1984:
"Frigivelseav Transdalsvatnog Ãustgulvatntilgodeserutbygningsinteressene slik at utbygningenav Kløvtveítvassdragetsom er det mest aktuelle
prosjekt i området får en rimelig størrelse/økonomi".

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyrettilrår at de ulike interesseravklaresved konsesjonsbehandling.
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VASSDRAG I SOGN OG FJORDANE
Fylkesutvalgeti Sogn og Fjordane vedtok 3l.l.84:
"Fylkesutvaletsluttar seg i hovedtrekktil synspunktapå Verenplan III
slik det går fram av kommentareni saksframstillinga,og vil særleg
understrekekor viktig det er å samordne all statleg, fylkeskommunalog
kommunalplanleggingav brukarplanarfor vassdraga.
Fu ønskjer i denne samanhengikkje å gje ei meir konkret fråsegn til tilrådinga,men vil syne til dei vedtak fylkeskommunenvil gjere i samband
med fylkeskommunalvassdragsplanog statleg "Samlaplan"".
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84 Sperstadutvalgets tilrådningtil Verneplan III for vassdrag i Sogn og Fjordane fylke.
For Flåmsvassdragethar de egen uttalelse.

OBJEKT NR. 90
UNDREDALSELVIvassdrag nr. 291
Fylker:

Sogn og Fjodane,Hordaland.

Kommuner:

Aurland,

Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial: -

92 kmz.
950 m o.h.
ca. 20 %.
5 m3/s.
0-l 761 m o.h.
660 da.
0.
5 800 da.
160 GWh, kostn.kl.IIA.

Voss.

Utvalgetsvurdering
Det er knyttet store naturvitenskapelige
og kulturvitenskapeligeinteresser

til vassdraget,
bl.a.på bakgrunnav detsuberørtepreg.Som friluftsområde
er

det verdifulltsom en del av et større og tilnærmetuberørt naturområde.Utvalget

tilrår

Innkomne
Aurland

at Undredalsvassdraget

gis varig

vern mot kraftutbygging.

uttalelser
komune

vedtok

i møte

30.l.84

med 13 mot 8 stemmer:

"Aurlandkommune viser til Sperstadutvaletsi utgreiingom Flåmsvassdraget,

Undredalselvi

og Vossovassdraget,

der utvalet

peikar

på dei store

verneverdiardesse vassdragahar. Líkeeins vil ein peika på alle uttaler

som er komnefrå lokalthald.Ut frå dettekrevAurlandkomune varig

vern av Flåmsvassdraget,Undredalselviog Vossavassdraget".
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Mindretalletrøstet for dette framlegget:

"Aurlandkommunestyre
kan ikkjesluttaseg til Sperstadutvalet
sittsyn
på verneverdien

av Undredalsvassdraget.

Opp gjennom

tidene

har det vore

mange mindre, og til sine tider også større, flaumar i vassdraget.Innbuarane i Undredal lever soleis under ein konstant flaumfâre,noko utvalet etter kommunestyretsi meining ikkje har lagt tilstrekkelegvekt
på. Vassdragetbør difor planleggastsaman med, og som ein del av Flâmsvassdraget".
Fylkesutvalget

i Hordaland

vedtok

i møte

26.l.84

med 10 mot 4 stemmer:

"Ut frå det grunnmaterialet
som nå liggføre,vil fylkesutvalet
likevel

seia seg samd i Sperstadutvaletsitt forslag til Verneplan III, så langt
dette gjeld vassdrag som vedkjem Hordaland".

I brevfra Fylkesmannen
i Sogn og Fjordaneav 31.1.84stårdet i notatfra
miljøvernavdelingaom Undredalsvassdraget:

"Miljøvernavdelinga
er samd i tilrådinga
om varigvern.
Vassdragetmå sjåasti samanhengmed tilgrensande
nedslagsfelt
til Flåmsog Raundalsvassdraget,
Fylkesmannen

i Hordaland

jamfør
uttaler

nedanfor

under omtalen

av Flåmsvassdraget".

i brev av 2.2.84:

"Fylkesmannenhar ingen merknad til omtalen av dei vassdrag som skal inn

i Verneplanen.
Så vidt ein kan sjå av Sperstadutvalet
si tilrådinger det

lagt inn ei fagleg vurderingder relevante interesserhar fått ei balansertavveging".

NorskeTuristforeningers
forbunduttaleri brevmottatt13.3.84:
"Dette vassdrageter en viktig del av et større sammenhengendenatur- og
friluftsområde.Det er derfor viktig at det sees i sammenhengmed Vossoog Flåmsvassdraget.DNT eier Grindaflethyttaog foreningenhar flere
merkete

ruter

i nedbørfeltet

til vassdraget.

Vassdraget

ligger

i et om-

råde som er urørt av tekniske inngrepog det er derfor viktig at vassdraget kan bevares uregulert.

NTF vil sterktgå inn for at utvalgetstilrådingom varigvern blir
fulgt".

Oslo Lysverkeruttaler i brev av 25.1.84:
"Fallrettene

i Undredalselvi

eies av Oslo

kommune.

Med utbygging

av Un-

dredalselvii tilknyttingtil Aurlands-og/eller Flåmsvassdraget,vil
elven ikke overføres fra Grindafletvatnslik det synes â fremgå av fredningsplanen,men betydeliglenger ned, nemlig nær kote 950, omlag 3 km
nedstrøms".
"Det finnes gode mulighetertil å kunne utnytte de store utbyggings-

verdiersom finnesi Flåmsvassdraget
og Undredalselvi
uten å kommei

alvorligkonfliktmed de turistmessigeog friluftsmessigeinteressersom
knytter seg til vassdragene.De to vassdrag bør derfor kunne frigis til
konsesjonsbehandling".
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Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Undredalselvibør gis
varig vern.

OBJEKT NR. 91

FLÅMSVASSDRAGET
vassdragnr. 292
Fylker:

Sogn og Fjordane,Hordaland.
Aurland, Ulvik.

Kommuner:

Nedbørfeltz

279kmz.

Skoggrense:
Areal under denne:
Bredekt areal:

Ca. 950 m o.h.

Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

15 %.
0,5 %.
l5 m3/s.
0-1 765 m o.h.
3 467 da.
0.
20 200 da.
562 Gwh,

kostnadsklasse

I.

Utvalgetsvurdering
Vassdragethar meget høy verneverdii naturfagligog kulturfagligsammenheng.
Som viltområdehar nedbørfeltetogså en relativtstor verdi. Flåmselvaer
kjent som en god lakseelv.De øvrige deler av feltet er godt egnet for friluftsliv.Objektet representererbetydeligekraftressurser.
MedlemmeneFjærvoll,Gjessing,Gjærevoll,Hauge, Hillestadog Wikholm mener at
verneinteressenei Flåm er store og vassdragethar meget stor verdi som typevassdrag for regionen.Videre har det enkelte særlige kvalitetersom ikke kan
erstattesav andre verneobjekter.Disse medlemmenetilrår varig vern av Flåmsvassdraget.
MedlemmeneSperstad og Wingård er enige i at det er store natur- og kulturfagligeverneinteresseri Flåmsvassdraget.Foruten disse er frilufts-og reiselivsinteressenebetydelige,bl.a. er Kjosafossenen nasjonal turistattraksjon.
Reiselivsinteressene
kan langt på vei tilfredsstillesved tilstrekkeligminstevassføringtil Kjosafossen.Disse medlemmenemener at utbyggings-og verneinteressenei vassdragetbest kan ivaretasgjennom en konsesjonsbehandling
der

en får vurdertbådeFlåmsvassdraget
og Raundalsvassdraget
i et helhetsperspektiv. Flåmsvassdragettilrås derfor frigitt for konsesjonsbehandling.
Innkomne

Aurland

uttalelser
kommune

behandlet

verneplanen

i møte

30.1.84

og vedtok

med 13 mot 8

røster:

"Aurlandkommune viser til Sperstadutvaletsi utgreiingom Flåmsvassdraget, Undredalselviog Vossovassdraget,der utvalet peikar på dei store
verneverdiardesse vassdragahar. Likeeins vil ein peika på alle uttaler
som er komne frå lokalt hald.
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Ut frå dette

krev Aurland

kommune

varig

dalselviog Vossovassdraget".

vern av Flåmsvassdraget,

Undre-

Mindretaletrøysta for dette framlegget:
“Aurlandkommunestyresluttar seg til mindretaleti Sperstadutvaletsi

tilråding,idetein går inn for ei planlegging
av ei skånsomutbygging

der det vert teke sterke omsyn til natur, landbruk-og turistinteresser

og fiskevassføringa
i Flåmselvi.

Av omsyn til mellom anna fískevassføringaså må ein kraftstasjonlokaliserast

til vassdraget

(t.d. Leinafoss).

Ei overføring

draget ser ein som heilt uakseptabelt".

til Aurlandsvass-

Fylkesutvalgeti Hordalandvedtok i møte l5.3.84mot 4 røster:

"Fylkesutvalget
vil rå til varigvern av Flåmsvassdraget
(obj.nr. 91)".
Fylkesmanneni Sogn og Fjordane sier i sine foreløpigemerknader i brev av
2.2.l984:

"Dettevassdraget
vil også vertagrundigvurderti "Samlaplan".Det er

dokumentertsvært sterke verneinteresseri dette vassdraget.Store kraftressursarer alt bygde ut i dette området.Fylkesmannenhar tidlegare
halde

fram at det vil vera rimeleg

at dette

vassdraget

vert verna,

og det

har ikkje til denne tid kome opplysningarsom gjev grunnlag for ny
vurdering".
Miljøvernavdelingentil Fylkesmanneni Sogn og Fjordane uttaler i notat av

31.1.84:

“Det er dokumentertsvært sterke verneinteresserspesielt innan natur- og
kulturvitskap.Flåmsdalenmed vassdragetog Flåmsbanaer dessutan ein internasjonaltkjend turistattraksjon.
Vi er samd med fleirtaleti Sperstadutvaleti at Flåmselvabør vernast
både som typevassdrag

og av omsyn

til dei heilt

spesielle

natur-

og kul-

turvitskapelegeverneinteresseneog store frilufts-og reiselivsinteressene som knyter seg til vassdraget.
Øvre deler av nedslagsfeltetutgjer saman med nedslagsfeltettil Raundalsvassdraget

og Undredalselvi

eit stort samanhengande

naturområde

med store

naturkvalitetarog regionaleog nasjonalefriluftsinteresser.
Det er få

attverande
områdeav dennestorleiken
på Vestlandet.
Verneobjekta
elles

er i hovudsak spreiddeeinskildvassdrag.Den samla verdien av desse nedslagsfeltaer større enn summen av dei 3 einskildenedslagsfelta.

Dette store urørte området inneheldmange ulike naturtyparog vil vere
eit viktig

referanseområde

for fleire

tilgrensande,

utbygde

nedslagsfelt.

(Vikafjelletog Stølsheimeni vest, Aurland og Lærdal i aust og Eidfjord
i sør)".

Fylkesmanneni Hordalanduttaler i brev av 2.2.84:
"Dei vassdraga

som skal inn i Samla plan,

Fosselv,

Vossavassdraget

og

Flåmsvassdraget,
vil det vertahøvetil å kommentera
nærarei den Samanheng og ved eventuellkonsesjonshandsaming.
Fylkesmannenhar ikkje noko å
merka til at desse vassdragaskal konsesjonshandsamast".
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Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Hordaland uttaler i notat av 2.2.84:
"Miljøvernavd.er samd med fleirtaletsi vurderingog framleggom varig

vernav Flâmsvassdraget".

Venstres miljøvernutvalgfremheveri brev av l2.2.84:
"at etter Sperstadutvalgetsforslag vil Sogn- og Fjordane fortsattkomme

dårligut i forholdtil nabofylkanår det gjelderverneti kraftpotensial.

Venstre støtter det flertall i utvalget som går inn for varig vern av
Flåmsvassdraget,

og vil vise til de store verneverdier

som vassdraget

har, jfr. plasseringeni verneklassel og 2 for samtligeinteresser".
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfískstøtter i brev av 3.2.81 flertalletav
Sperstadutvalgetsmedlemmer som går inn for varig vern av Flâmsvassdraget.
Instituttfor folkelivsgranskingved universiteteti Oslo går i brev av 15.2.
inn for varig vern av Flâmsvassdragetog sier:
"Alle de tre dissens-vassdragene(Bjerkreim-,Vosso- og Flåmsvassdraget)
er av Styringsgruppensatt i verneklasseI. De utmerker seg alle ved

stortkunnskapspotensíal
og mangfold,både når det gjeldertyperav kul-

turminnerog fordelingover tid".
Universitetet

i Oslo

uttaler

i brev av 3l.l.84:

"Sperstadutvalgeter delt i sin innstillingnår det gjelder Bjerkreimsvassdraget (obj. nr. 61), Vossavassdraget(obj. nr. 80) og Flâmsvassdraget
(obj.nr. 91). Disse bør ut fra verneplanensmålsetninggis varig vern.
Vossavassdraget

og Flâmsvassdraget

har hatt og vil fortsatt

spille

en

viktig rolle for undervisningog forskningved Universiteteti Oslo.
Flâmsvassdrageter lett tilgjengeligfra universíteteneshøgfjellsøko-

logiskefeltstasjon
på Finse,og inngårsom en naturligdel av forsknings-

og undervisningsområdet
til denne stasjonen.Vi vil derfor støtte flertallets

innstilling

til varig vern av vassdraget".

Universiteteti Bergen viser i brev av 25.1.84 til behandlingenav verneplanen
ved Det historisk-filosofiske
fakultet som mener Sperstadutvalget:
"...hartatt lite hensyn til de kulturhistoriskeverneverdieri sine
vurderinger.Samtidig beklager fakultetetat utvalget så ensidig har lagt
vekt på kraftpotensialeog utbyggingsinteresser
ved disse vassdragene.De
peker spesieltpå at 3 av de 14 vassdrageneinnenforHistoriskMuseums
ansvarsområde,som styringsgruppenfor registreringog vurderingav kulturverdierhar gitt høyeste verneverdi,ikke uforbeholdenter blitt foreslått vernet av Sperstadutvalget.Det gjelder Vossavassdraget,Flåmsvass-

dragetog Jølstra.På den annensideforeslårSperstadutvalget
vernav 5
objektersom styringsgruppenhar gitt laveste eller lav verneverdi".
Det pekes
elementer

videre på at de tre vassdragene hver for seg inneholder
som er karakteristiske
for ulike deler av Vestlandet.

miljø-
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"Disse ulike miljøelementenehar bidratt til en differensieringav menneskenesutnyttelseav områdenegjennom tidene, slik at hvert enkelt av
de tre vassdrageneinneholderkulturelementersom er miljøspesifikeog
som er forskjelligefra de to andre vassdrageneeller som mangler i dem.
Dette gjør de tre vassdragenetil særdelesvelegnetestudieobjekterfor å
øke vår erkjennelseom langsiktigevekslingerog gjensidigepåvirkninger
i forholdetmellom naturmiljøog kulturaktiviteter.
Ingen av de tre vassdrageneer isolert sett kulturhistorisktypiske for
Vestlandet som helhet. Det ene kan således ikke erstatte det andre som
landsdelstypisk.Tilsammengir de imidlertidet rimelig bra tverrsnittav
det indre Vestland.

Flåmsvassdragetog Vossavassdrageter, innenforsine typer, de eneste
gjenværendevassdrag på Vestlandetmed betydeligmengde variasjonerav
kulturminnerfra førhistorisktid og middelalder,hvor kulturminneneer
noenlundeuforstyrretav moderne inngrep.Det finnes ikke lenger noe vass-

dragpå Vestlandetsom kan erstattedem.

Under henvisningtil Styringsgruppensfagligevurderingerog de kommentarer til disse

som er gitt

ovenfor,

vil Historisk

museum

slutte

seg til

flertalleti Sperstadutvalgetved de to dissensvassdrageneog innstendig
tilrå varig vern, både av Flåmsvassdragetog Vossavassdraget".

Universitetsdirektøren
i Bergen viser også til uttalelsenefra det matematisknaturvitenskapelige

fakultet

hvor det heter:

"Når det gjelder "dissensobjektene"
Vosso og Flåmsvassdragetvil vi
sterkt støtte de i Sperstadutvalgetsom går inn for vern av disse vassdragene. Når det gjelder naturvitenskapelig
verdi ble disse av fagmiljøene
vurdert som de mest verdifulle av de undersøkte vassdragene på Vestlandet.
Styringsgruppen
for det naturvitenskapelige
utredningsarbeidet
i 10-års
vernede vassdrag har gitt Vosso og Flåmsvassdraget
verneprioritet
I
(-meget stor verneverdi).

Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultethåper derfor at en i den
videre behandlingenav verneplanIII kan gi disse vassdragenevarig vern".
Norges Landbrukshøgskolesier i brev av l0.l.84:
"Vossavassdraget

og Flåmsvassdraget

ligger

begge

i en landsdel

med mange

større vassdragsutbygginger.
Det er dokumentertat begge vassdrag har
særlige kvalitetersom gir dem høy verneverdi.
VerdieneFlåmsvassdragetrepresentererkan neppe erstattesmed vern av
andre vassdrag.

Felles for de nevnte vassdrager at de både inneholderen allsidig kombinasjonav verneverdierog bidrar til den naturgeografiskerepresentativitet som verneplanenskulle ivareta.Etter vår vurderingvil det derfor øke planens verdi om disse tas med".
Norges

Jeger og Fiskerforbund

uttaler

i brev av 23.l.84:

"Også for dette vassdragetvil NJFF fullt ut støtte det syn som utvalgsmedlemmene Fjærvoll,
presenterer.

Gjessing,

Gjærevoll,

Hauge,

Hillestad

og Wikholm

re-

106
For viltproduksjoninneholdervassdragetsnedslagsfeltviktige leveom-

råderfor villrein,hjort,rypeog orrfugl.

Jakten

i området

har stor regional

og lokal verdi,

karakterisert

med et

stort innslagav utenbygdsboende.
Vassdrageter verdifulltsom produksjonsområdefor laks og sjøaure, samtidig som det i nedslagsfeltetfinnes en rekke gode vann med attraktive
bestanderav aure.
Området er av stor verdi for sportsfiskemed et utstrakt salg av fiskekort.

Friluftslivet
i områdeter av storverdibåde lokaltog regionalt".
Norges Naturvernforbundsier i sin uttalelsedatert 3.2.84:

"Verneverdiane
i sjølveFlåmsvassdraget
er mangesidige
og rangererhøgt.

Som variert naturområdetog innhaldsriktkulturdokumenti same nedbørsfeltet er dette eit av dei spesiellei fylket.

Med vern av Flåmsvassdraget,Undredalselvaog Raundalselvaer det mogeleg

å sikreeit størreområdeav uvanlegstorverdi.Det er rimelegå sjå

desse vassdraga i samanhengsom eitt vesentlegverneomrâdemellom dei
store utbygginganebåde vestanfor (Vikfalli,Stølsheimen)og austanfor
(Aurland,

Lærdal).

For Vestlandet
vil eit sliktrimelegstortverneomrâde
kunnedempeein

del av mangelen ved verneplanen,som elles er prega av små samanhengande
areal på Vestlandet.Vi vil og understrekedokumentasjons-og referanse-

verdienav å samleein serieav ulikenaturtypar
som referanseområde
geo-

grafisknær store, utbygde nedbørsfelt".

Naturvernforbundet
påpekervidere:
"Flåmsvassdrageter et symbol på Vestlandet.Det er et av de vakrestevi
har og vide kjent både i Norge og i utlandet.Flåmsvassdragethar en
usedvanligstilling i folks bevissthetsom noe helt spesieltog interessant. Sammen med jernbanenhar vassdragetgitt Flåmsdalenstatus og ry.
Vassdragetsærpregerbygden og årlig kommer tusenvis av norske og utenlandske

turister

for å beundre

elven og fossene.

Denne dramatiskedalen inneholderogså kulturminnersom øker verneverdien.
Den gamle anleggsveienfra Flåm til høgfjellet,bygget fra 1896 til l902,
er i seg selv et verneverdigteknisk kulturminne,som vitner om de
tekniske utfordringernaturforholdenega den gang en av verdens fremste
høgfjellsbanerskulle bygges.Veiens landskapsestetiskekvaliteterer
fremhevetsom en særlig tilleggsverdi.I Flåmsdragetsnedbørsfelter sammenhengenmellom selve vassdragetpå den ene siden, og verdien knyttet
til naturgitteprosesserog kulturminnerpå den andre siden, uvanlig
fremtredende.
Flåmsvassdragethar meget stor verdi som typevassdragfor Sogn og
Fjordanes indre fjordstrøk.De naturvitenskapeligeinteressenei området
er meget store.Det er påvist et stort mangfold og et betydeliginnslag
av sjeldne kvaliteter".
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Naturvernforbundet

konkluderer

med:

"Sperstadutvalgethar satt flere av våre største,viktigsteog mest

verneverdige
vassdragpå spillved å gå inn for kompromisser
og heste-

handel.Dette gjelder særlig Vossavassdrageti Hordaland,Gaulavassdraget
i Sør-Trøndelag,Flåmsvassdrageti Sogn og Fjordane og Lomsdalsvassdraget
i Nordland.Når Sperstadutvalgetikke har kunnet samle seg om varig vern
av disse vassdragene,kan en stille spørsmålved om verneplanarbeideter

i samsvarmed formåletmed verneplanen.

Norske Turistforeningersforbund sier i brev mottatt l3.3.84:

"Flåmsvassdraget
omfatterstorekontraster;
fra høgfjellmed breresterog
vakrefjelldaler
der turistrutene
går, til den trangeFlåmsdalennedover
fra Myrdal der dramatisk fossenatursetter sitt preg på landskapet.De

øvre delene

har naturlig

nok størst

betydning

for vandrere

og fjellski-

løpere,men naturopplevelseni nedre del av vassdragetfra toget på veg
til eller fra turen er også viktig for svært mange. For reiselivet

generelter fossenaturen
i den nedre del av vassdragetav internasjonal
betydning.Øvre delen av Flåmsvassdragetbyr fjellvandrerenbrukbare

sportsfiskemuligheter
etterørretog røye.NTF vil derforså stektsom

mulig gå inn for at hele vassdragetfår varig vern".

Norges Naturforvalterforening
påpeker i brev av 17.2.84 følgende:
"Heller ikke her er det tvil om verneverdiene.For å få fylt igjen den

sværtdårligedekningeni Hardangerfjorden-Sognefjorden-området
er et
vern av Flåm,på sammemåte som Vosso,en forutsetning
for â oppfylle
målsettingen
med verneplanen
som helhet".
Oslo Lysverker redgjør i brev av 25.1.84 for fallrettenei vassdragetsom eies
av Aurland kommune,
med ca. 1/3.

Skiensfjorden

kommunale

kraftselskap

og Oslo

kommune,

hver

De sier videre:

"OsloLysverkerer oppmerksom
på at det knytterseg storeturistmessige
verdier til Flåmsvassdraget.Kjosefossenved utløpet fra Reinungavann
står her sentralt.Dessuten er elvens verdi som sjøørret-og lakseelvav
stor betydning.

DersomFlåmselvenfrigisfor konsesjonsbehandling,
vil man leggevektpå
å finnefremtil et utbyggingsalternativ
i forståelse
med de lokaleinteresser,såfremt frigivelsengir rom for alternativemuligheter.

Det finnes gode muligheter

til å kunne

utnytte

de store utbyggíngsverdier

som finnesi Flåmsvassdraget
og Undredalselvi
utenå kommei alvorlig
konfliktmed de turistmessige
og friluftsmessige
interesser
som knytter

seg til vassdragene.De to vassdrag bør derfor kunne frigis til konsesjonsbehandling".
Skiensfjordenskomunale kraftselskapsier i brev av 30.l.84 at de gir sin

fulletilslutning
til det som er anførti brev fra Oslo Lysvekerog sier

videre:

"Ettervår oppfatninger det bareved å gjennomføre
en konsesjonsbehandlingmed alle de forarbeiderog undersøkelsersom forutsettesi den
forbindelse,at man kan få en tilstrekkeliggrundig og allsidigvurdering

av allesiderved en så komplisertsak".
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Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg med 3 mot 2 til utvalgetsflertallstilrådning
om varig

vern av Flåmsvassdraget.

OBJEKT NR. 92
UTLAVASSDRAGETvassdrag nr. 302
Fylker:

Sogn og Fjordane,Oppland.

Kommuner:

Årdal,Luster,Lom, Vang.

Nedbørfelt:

330 kmz, inklusivevarig vernede områder som ut-

gjør

Skoggrense:
Areal under denne:
Bredekt areal:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Kraftpotensial:

184 kmz.

l 000-1 100 m o.h.
ca. 15 %.
ca. 14 %.
14,0 m3/s (beregnetfor uregulertfelt 240 kmz).
100-2 405 m o.h.
-

Utvalgetsvurdering
Utvalget

viser til områdets

verdi

som en del av landets

mest

kjente

og mest

benyttedefotturiststrøk.Store deler av nedbørfelteter alleredevernet som
nasjonalparkog landskapsvernområde.
Vassdraget inneholderogså store verdier
av naturvitenskapelig
og kulturvitenskapelig
art. Objektet inneholderbegrensede

kraftressurser.

På bakgrunn

av dette

finner

utvalget

det naturlig

å

tilrå hele nedbørfeltetovenfor samløpetmed Avdalselvagitt varig vern.
Innkomneuttalelser

Lusterkommunestyre
vedtokenstemmigå gå inn for vern av Utlavassdraget.
Oppland fylkesutvalgvedtok i møte den 15.2.84:
"opplandfylkesutvalghar ingen spesiellemerknadertil de konklusjoner
som er gitt i Verneplan for Vassdrag III".
Fylkesmanneni Oppland uttaler i brev av 7.2.84 at:
"nedbørfeltet til Utlavassdraget
bare
ikke vil bli kommentert nærmere".

i mindre

grad berører

Oppland,

og

Fylkesmanneni Sogn og Fjordane uttaler i brev av 3l.l.84:
"Storedelar av nedslagsfelteti dette vassdrageter alt verna som
nasjonalparkog landskapsvernområde.
Det er derfor naturlegat dette vassdraget også vert verna. Men vassdraget

for utbyggingtil vassforsyning".

bør likevel

kunna verta vurdert
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Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Sogn og Fjordane uttaler i notat av
3l.l.84:

"Miljøvernavdelinga
er samd i tilrådinga
om varigvern.Ettervårt syn

bør vernet utvidasttil å gjelde heile nedslagsfeltetinnanforUtladalen
landskapsvernområde,
dvs. også Avdalselva
(Gravdøla/Slufsedøla)
ledalselva.
(I vernereglane er det fastsett at landskapsvernet

og Hjelikkje

gjeld Avdalselvafør Stortingeteventuelthar vedteke varig vern av Feigevassdraget)".

NorskeTurístforeningers
Forbunduttaleri brevmottattden l3.3.84:
"Dette vassdragetomfatteren betydeligdel av Jotunheimensom er Norges
mest kjente og populære fotturområdet.Størstedelenav vassdrageter allerede vernet som nasjonalparkog landskapsvernområde.
Det er derfor en selvfølgeat vassdragetfår varig vern også i verneplanen
slik utvalgethar gått inn for. NTF vil derfor støtte utvalgetstil-

råding".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyret
slutterseg til utvalgetstilrådning
om at Utlavassdraget
ovenfor
samløpetmed Avdalselvabør gis varig vern.

OBJEKT NR. 93
FEIGEVASSDRAGET

vassdrag

Fylke:

nr. 306

Sogn og Fjordane.

Kommuner:

Luster,Årdal.

Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkningsjord:
Produktivtskogareal:

49 kmz.
ca. 1 100 m o.h.
ca. 15 %.
2,6 m3/s.
0-1 598 m o.h.
32 da.

Kraftpotensial:

657 GWh,

0

1 200 da.
kostnadsklasse

III.

Utvalgetsvurdering

I fjellområdet
mellomÅrdalog Lustrafjorden
kan det utvinnesstorekraft-

mengder. Årdal og Sunndal Verks planer for utbyggingav området omfatter blant
annet bruk av Feigedalsvatnsom magasin.Utvalget er kjent med at magasinmulighetenei fjellområdetforøvrig er meget beskjedneog at kraftressursene
her, av økonomiskegrunner, neppe kan utnyttes uten bruk av magasinerings-

muligheten
man har i Feigedalsvatnet.

Verneinteressenei vassdrageter i hovedsak konsentrertom Feigefossenog dens
betydningfor lokalmiljøog turisttrafikki Luster. Fossen er et vakkert landskapselementmed stor identitetsverdifor lokalbefolkningen.
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Utvalget ser det som viktig at Luster får beholde Feigefossensom et av de
mest karakteristiskelandskapselementer.
På den annen side bør en unngå en
båndleggingav objektetsøvre deler som fullstendighindrer en rasjonellutnyttelseav hele fjellområdet.Utvalget vil tilrå varig vern av Feigevassdraget,

likevel

slik at Feigedalsvatn

kan nyttes

som magasin

som muliggjør

en

utnyttelseav de omkringliggendeområder til kraftproduksjon.Forutsetnigener
at vassføringeni Feigevassdragetgjennom hele året holdes nært opptil

naturlignivåog variasjon.
Innkomne

uttalelser

Luster kommunestyrevedtok i møte den l7.2.84med 21 mot l6 røster:

"Lusterkommunestyre
tilrårvarigvernav objektnr. 26 Mørkridog objekt
nr. 92 Utlavassdraget,

og mellombels

vern

i nye 10 år for objekt

nr. 93

Feigevassdraget,likevelmed varig vern av Feigefossen.
Det må ikkje regulerastmeir vatn mot Lusterfjordenfør virkninganeav
tidlegareutbyggingar,også ei eventuellutbyggingav Breheimen,er klårlagde,og nødvendigetiltak for å bøte på skadene er sette i verk".
16 representantertilrår varig vern av Mørkrid, Utlavassdragetog Feigevassdraget med omkringliggjandeområde mot kraftproduksjon.
Fylkestingeti Akershus vedtok i møte 27. mars 1984 med 55 mot 16 stemmer:
"Fylkestingetvil anbefaleat hele FeigevassdragetinklusiveFeigedalsvatn, Dyrdalsvatnog Kupevatn gjøres til gjenstand for konsesjonsbehandling".
Mindretalletsluttet seg til Sperstadutvalgetshovedkonklusjonnår det gjaldt
Feigevassdragetog gikk til slutt inn for:
"På denne bakgrunn finnerAkershus fylkeskommuneat saken bør utredes
videre med sikte på å finne fram til den nærmere avklaringmellom det som
skal varig vernes og det som skal kunne konsesjonsbehandles".
Fylkesmanneni Sogn og Fjordane slutter seg til miljøvernavdelingens
notat av
31.1.84:
'
"Miljøvernavdelinga
er samd i at verneinteressenei sjølve nedslagsfeltet
isolert sett er moderate.
Etter vårt syn bør dette vassdragetlikevel vurderast i ein noko vidare
samanheng.

Såleis

er halvøya

mellom

Lustrafjorden

og Årdalsfjorden

uvan-

leg litepåverkaav inngrepog eit av dei få attverandestørreområdamed

"kvalifisertvillmark" i fylket.Halvøya har ei god villreinstamme,og
viktigetrekkruterkryssar Feigedalføret.Feigevassdragetog heile halvøya er i dag lite kjent og nytta, men har utan tvil eit vesentlegstørre
potensialbåde for friluftsliv,jakt og fiske enn kva den faktiskebruken

tyderpå.

Miljøvernavdelingaer samd med Sperstadutvaleti at Feigevassdragetbør
varig vernast.Vi er likevel sterkt i tvil om det er rett å nytte nemninga "varig

vern" dersom

det store Feigedalsvatnet

sentralt

i nedslags-

feltet blir nytta til reguleringsmagasinslik utvalet tilrår".

lll
"Vi er elles samd i at vassføringai tilfelle reguleringav Feigedalsvatn
m.a. av omsyn til Feigumfossenmå haldast nær opptil naturleg nivå og
variasjon.Feigumfossener eit viktig landskapselementog ein kjend
turistattraksjoni eit område med store landskapskvalitetar,
naturverninteresser (edellauvskog m.v.) og kulturverninteresser
(Kroken, Urnes
m.v.). Luster kommune har teke
til orde for at området Feigum-KrokenUrnes-Solvorn
vert verna som landskapsvernområde,
med Feigumfossen
som

eit viktig element.Miljøvernavdelingahar til no ikkje hatt kapasitet

til å ta opp dettespørsmålet".

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:
"VenstresMiljøvernutvalgvil sterkt tilrå at Feigevassdragetgis varig

vern.Feigefossen
er en så vesentligdel av lokalmiljøet,
at den må få ha
sin naturligevannføring.Det vises forøvrig til det som tidligereer

understreket
om at det er heleobjektet,og ikkedelerav det som må gis

vern. Det er en parodi på vassdragsvernå båndleggedeler av et vassdrag

slikutvalgetforeslårfor Feigevassdraget
og Ynnesdalsvassdraget".
Universiteteti Bergen, historiskmuseum uttaler i brev av 25.1.84:
"En finner det riktig å påpeke at med de forbeholdVerneplanentar for
obj. nr. 83 Ynnesdalsvassdraget

og obj. nr. 93 Feigevassdraget

kan vernet

kulturhistorisksett vise seg å være illusorisk".
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:

_

"Sogn og FjordaneNaturverngår inn for varig vern av Feigevassdragetav
hensyn til miljøet i og ved Lustrafjordenog til verdien av halvøya mel-

lomÅrdalsfjorden
og Lustrafjorden
som et sværtlitepåvirketområde.

Feigefossensbetydningsom vakkert landskapselement,med stor identitetsverdi
Norske

for lokalbefolkningen,

Turistforeningers

Forbund

understrekes".
uttaler

i brev mottatt

den l3.3.84:

"Feigevassdraget
er i dag en urørtperleved indredel av Sognefjorden
í
et område som ellers begynner å bli temmeliggjennomregulert.Det er

ingen turistforeningsruter
akkurat i Feiga sitt nedslagsfelt, men DNT er
svært aktiv i område like nordøst for vassdraget. Dessuten har DNT et ut-

strakt samarbeidmed lokale turlag i Luster og Årdal, for hvem Feigevassdraget er av den største betydning".
"NTF vil sterkt fraråde at det åpnes for oppdemmingav Feigedalsvatnet
slik utvalget antyder i sin innstilling.En Feigefoss som skrus på og av
i turistsesongen,

så å si, er ikke det samme

som en fri, utemmet

foss.

Ved en oppdemmingav Feigedalsvatnetog mulig anleggsveginn dit, vil området bli ødelagt som fotturområde.Feigevassdragetmå derfor vernes i
sin helhet, og ikke bare stykkvis".
Akershusenergiverkuttaler i brev av 2. januar 1984:
"Konsekvensen

av dette

(utvalgets)

forslag

er at mulig

kraftproduksjon

i

området reduseresmed ytterligerelll GWh fra 657 GWh til 546 GWh i tillegg til tapet som følger av vårt forslag til minstevannføring.Forslaget
vårt forutsatteslippingav en minstevannføringpå 2,5 m3/sek. i tiden
1. juli - 20. august

hvert år som tilsvarer

en produksjon

på ca. 20 GWh,

slik at det samlede tap ved ikke å kunne nytte avløpet fra Feigevassdraget

utgjør

131 GWh.
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Økonomisk fører dette til at utbyggingsprisenpr. kWh øker fra kr 2,06
til kr 2,47 (prisnivåpr. 1.1.82).Nytteverdienav utbyggingenreduseres
med 250 mill. kr til 30 mill. kr når en legger kriterienesom benyttes i
Samlet plan til grunn.
Utvalgetsforslag fører til at en utbygging i området blir så kostbar at
en blir låst til maksimalløsningensom er den relativtrimeligste.Det
blir lite rom for endringersom eventueltmåtte være ønskeligeav miljø-

messigeårsaker,og mulighetertil å gi økonomiskekompensasjoner
eller
sette i verk tiltak blir vesentligredusert".

"Vi vil derforforeslåat ogsåDyrdalsvatn
og Kupevatnbliruntattfra

vernet da området for øvrig gir små muligheterfor magasinering".

"Detvil væremegetviktigå få avklartom vernetogså gjelderfallstrek-

ningen mellom Feigedalsvatnog toppen av Hanafossen.Hvis Feigeelvasvassføring kan utnyttespå denne fallstrekningen,som ikke er synlig fra
fjorden,vil produksjonenkunne økes med 18,5 GWh".

Årdalog SunndalVerkA/S uttaleri brevav ll. januar1984:
"...detkan alleredenå slåesfastat totalfredningen
av Feigedalsvass-

draget vil få en ugunstig virkning for prosjektet.Produksjonenreduseres
med ca. 110 GWh. Som følge av dette vil kraftprosjektetbli vesentlig
dyrere,

muligens

for kostbart

for utbygning.

Av utredningenom Feigevassdrageti NOU l983:4l kan det forøvrig ikke
sees at verneområdeter klart definert.Det savnes opplysningersom kan
være av vital interessefor kraftverksprosjektet.
Det opplyses at Feigedalsvatnkan nyttes som magasin, men det går ikke
klart frem om Dyrdals- og Kupevatn kan nyttes på samme måte. Magasinene
er meget viktige for prosjektet".
"Det er av stor betydning

at prosjektet

kan inkludere

utnytting

av elve-

strekningenmellom Feigedalsvatnog Hanafossen.Verneplanenbør ikke omfatte denne del av Feigevassdraget".
"Om sommeren,og særlig i høstmånedene,er vannføringenei Feigumfossen
meget variable.I perioder med litt større vannføringerer det et stort
drev fra fossen som kan være til sjenanse både for bebyggelseog jordbruk.
Dette

reiser

spørsmålet

om en begrensning

strekningdette er mulig".

av vannslippingen

i den ut-

"Vi tør derfor til slutt anmode om at det totale Feigum-Fardalsprosjektet
gjøres

til gjenstand

for vanlig

konsesjonsbehandling".

Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyret

mener

verne-

og kraftinteressene

best kan avklares

ved en konse-

sjonsbehandling,men ved en eventuellutbyggingmå det søkes opprettholdten
mest mulig naturligvannføringi Feigefossen.
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OBJEKT NR. 26
MØRKRID vassdragnr. 308
Fylker:
Kommuner:

Sogn og Fjordane, Oppland.

Luster Skjåk.

Nedbørfelt:
Skoggrense:

277 kmå.

Areal under denne:

850-1 000 m o.h.
20 %.

Bredekt

ca. 10 %.

areal:

Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkningsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

18 m3/s.

0-1 943 m o.h.
2 700 da.
25 da.
8 500 da.

510 GWh, kostnadsklasseI.

Utvalgetsmyurdering
Vassdrageter forholdsvisuberørt av tekniske inngrep,men ligger i et område
hvor kraftressurseneetterhvertvil bli ganske sterkt utnyttet. I nedbørfeltet
er det meget store verneverdier.Både de naturvitenskapelige
og kulturvitenskapeligeinteresser,samt Eriluftsinteressene
er meget betydeligei nedbørfeltet.

Som turområde

er det nært tilknyttet

Jotunheimen/Breheimen.

Verdien

for vilt- og fiskeinteresseneer også stor. Elva har et høyt produksjonspotensialfor laks og sjøaure,og det er stor interessefor å utnytte dette

mer effektivtved å iverksette
biotopjusterende
tiltak.Utvalgettilrårat

Mørkrid vernes varig mot kraftutbygging,men at det gis adgang til å bygge
lakseterskleri elvas nedre deler.
Innkomne

uttalelser

Lusterkommunestyre
vedtokenstemmigi møte den l7.2.84å gå inn for vern av
Mørkrid.
Oppland

fylkesutvalg

har i møte

l5.2.84

fattet

følgende

vedtak:

"Opplandfylkesutvalghar ingen spesiellemerknadertil de konklusjoner
som er gitt i Verneplan for Vassdrag III".
Fylkesmanneni Sogn og Fjordane sier som foreløpigemerknader i brev av 31.
januar 1984:
"Fylkesmannenhar ingen serlegemerknadertil fagutgreiinganeom dette
vassdraget.

Dette er eit vassdragmed stort kraftpotensiali kostnadsklasseI. Fylket
har tidlegaregått inn for at Mørkridsvassdraget
bør verta konsesjonshandsama.I denne regionen er Fortunvassdragetutbygt tidlegare,og det
liggogså føre framleggom utbyggingav Jostedølamed sideelvar.Det er
vel då mykjesom talarfor at Mørkridsvassdragetbør vernast".
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I notat av 31.1.84 fra miljøvernavdelingai Sogn og Fjordane heter det om
Mørkrid:
"Miljøvernavdelinga
er samd i at Mørkrid bør varig vernast. I tillegg til
uvanleg sterke verneinteressermå det leggjastvekt på dei store reguleringsinngrepasom er og etter alt å døme vil kome i tilgrensandenedslagsfelt på begge

sider

(Fortunvassdraget,

Jostedalsvassdraget)".

Norske Turistforeningersforbund sier i brev mottatt 13.3.84:
"Mørkridvassdrageter en del av fjellområdetBreheimen.Innenfornedbørfeltet

har DNT to turisthytter

og en rekke merkete

ruter.

Området er svært viktig for friluftslivetog betydningenhar økt etter
utbyggingenav Fortundalsvassdragetnoe lenger øst. Også Jostedalsvassdraget

på vestsiden

er truet av utbygging

og det er sannsynlig

at Stor-

tinget vedtar utbyggingav dette allerede i vår. Det er derfor uhyre
viktig at Mørkrid kan bevares.NTF vil derfor på det sterkestegå inn for
at vassdragetblir vernet slik utvalget har foreslått".

Statskraftverkene

uttaler

i brev av 14. februar

1984:

"Kraftproduksjoni GWh/år er ikke noe godt mål for verneverdi,men dette
tallet blir likevel brukt slik. Derfor synes vi at det store alternativet
burde stå i tabellen,det vil si generalplanenav mars 1971 fratrukketde
nedbørfelteri Vigdøla som nå er med i Jostedalutbyggingen.
Se forøvrig
side 194 i NOU l983:42 og side 12 i NOU 1983:45.
På vannskilletmellom Mørkridsdalselviog Holmevatneti Jostedølassideelv Fagredølaer et lite nedbørfeltmed uklar avløpsretning.I Jostedalutbyggingenforutsettesat avløpet skal gå vestover,og for ordens skyld
bør det presiseresat dette er i orden selv om Mørkridsdalselvivernes.
Det bør presiseres

at verneforslaget

kun gjelder

Mørkidsdalselvi,

ikke de

andre vassdragenesom var med i generalplanenav mars 1971. Videre bør

det antydes

om disse vassdragene

kan bygges

ut separat

eller om deres

vannkraftpotensial"ødelegges".
I St.prop.nr. 7 (l983-84)går man inn for å utnytte Jostedøla bare fra
nivå Styggevatnet(alternativD). Med en slik forutsetninghadde det vært
naturligmed fellesutbyggingmed Mørkridsdalselvi,dersom den hadde vært
frigitt for konsesjonsbehandling.
Hvis Jostedølavedtas utbygget separat
etter alternativ

D, synes

vi derfor

at Mørkridsdalselvi

bør vernes".

Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Mørkridvassdragetbør
gis varig vern.
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OBJEKT NR. 97
STORELVAvassdrag nr. 350
Fylke:
Kommuner:

Sogn og Fjordane.
Fjaler, Gaular.

Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

500 m o.h.
ca. 30 %.
2,1 m3/s.
O-1 305 m o.h.
2 400 da.
40 GWh, kostnadsklasseIII.

Nedbcarfelt:

28kmz.

Utvalgetsvurdering
Det vises

til at verneinteressene

i vassdraget

er små. Utvalget

tilrår

at vass-

draget frigis for konsesjonsbehandling,
men forutsetterat det ved en eventuell

utbyggingsikresen viss sommmervassføring
i Laukelandsfossen.
Innkomneuttalelser

Gaular kommunestyrevedtok med 18 mot 3 stemmer i møte den 24.l.84 en uttalelse
hvor Lauklandsfossens

betydning

for landskapsbildet

i indre Dalsfjorden

på-

pekes.Det sies videre:

"Kommunenhar dessutangrunntil å tru at ei effektutvinning
på 40 GWh

føreset ei overføringav vatn frå Selsvatnetog Bergsvatnet,d.v.s.
kjeldenetil eit av vassverka i Bygstad. Opplysningarfrå Fellessekre-

taríatetfor vassdragsplanlegging
peikari samelei.Viktigekommunale

vassforsyningsinteresser
vil i så fall stå i fare ved ei ev. utbygging".
"Gaular kommune har ikkje avgjerandeinnvendingartil utvalet sin konklusjon, men synest likevel det er underleg at verneinteressenei dette

spørsmålet
vertvurdertesom "smâ"".
"Ein er samd med uttalen

i at Laukelandsfossen

må sikrast

sommarvass-

føring.Elles har ikkje Gaular kommune merknad til uttalen".
Fylkesmanneni Sogn og Fjordane uttaler i brev av 3l.l.84:
"Dette er eitt av dei vassdraga som Miljøverndepartementet
ønskjer skal
verta handsama i "Samla plan". Det vert halde fram at verneinteressenei

dettevassdragetikkjeer så store.Her må ein likevelveramerksampå at

ei utbyggingvil føra til ned-demmingav 650 da, med største delen beitemark. Når det er semje om at Laukelandsfossenskal sikrast rimelegvassføring,og utbyggingskostnadene
dessutan er høge, bør ein vurdera nærare

å vernadettevassdraget".
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Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Sogn og Fjordane uttaler i et notat av
3l.l.84:
"Vi er samd i at dokumenterteverneinteresserinnan dei vurderte
fagfelta ikkje gjev tungtvegandegrunnar for vern av vassdraget.
Sjølve Laukelandsfossenderimot er eit av dei mest imponerandefossefalla i fylket.Den ligg uvanleg synberrt til både frå sjøen og
Rv 57, og har svært stor verdi
traksjon.

som landskapselement

og turistat-

Sperstadutvalet
er merksampå detteog tilrår"en vissminstevassføring" i Laukelandsfossen.Etter vårt syn bør denne ikkje vere
vesentlegunder normal sommarvassføring".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:
"Områdethar ingen merkete ruter eller turisthytterog har først og
fremst betydningsom turområdefor lokalbefolkningen.
NTF vil ikke motsette seg utvalgetsforslag om frigivingfor konsesjonsbehandling".
Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyret
har lagtvektpå fossensbetydningsom landskapselement
og tilrår
vassdragetvarig vernet.

OBJEKT

NR. 98

JØLSTRA vassdragnr. 346
Fylke:

Sogn og Fjordane.
Jølster,

Kommuner:

Førde,

712kmz.

Nedbørfelt:

Skoggrense:
Areal under denne:

550-600 m o.h.

Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:

40 %.
4 %.
52 m3/s.
0-1 650 m o.h.

Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

21 000 da.
153 000 da.
550-600GWh.

Bredekt

Gaular,

Naustdal,

Balestrand,

Glop-

pen.

areal:

Jordbruksareal:

41

i vest og 700-800m o.h. i øst.

000 da.

Utvalgetsvurdering
Objektet inneholdermeget store verdier for naturvitenskapog kulturvitenskap
og har stor verdi som typevassdrag.Også for vilt og fisk har vassdragetsærlig stor verdi,

bl.a. med en kjent og verdifull

laksestamme.

Stor

interesse

knytter det seg også til aurebestandeni Jølstravatnet.For friluftslivog
reiseliv

inneholder

området

kvaliteter

av stor verdi,

bl.a. med den vakre

Huldrefossensom et viktig landskapselement.Den skissertekraftutbygging
bl.a. med et 5 m senkingsmagasini Jølstravatnsynes uakseptabelunder dagens
forhold.
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Det verdifullenabovassdragetGaular er nå utsatt som konsesjonssakog ført
opp på Samlet Plan. Utvalget foreslårJølstra frigitt til konsesjonsbehandling
dersom konsesjonsmyndighetene
skulle vedta:
a) varig vern av Gaular (Sognog Fjordane).
b) avslå

konsesjonssøknaden

for Gaular.

I tilfelle

anbefaler

utvalget

at

Gaular vernes varig.

Dersomdissevilkårikkekan oppfylles,
tilrårutvalgetvarigvern av Jølstra.
Innkomne

uttalelser

Gaular kommunestyrevedtok med l8 mot 3 stemmer i møte den 24.l.84 en uttalelse hvor det påpekes at ved reguleringav Gravevatnetvil ca. 500 da beiteareal neddemmesog at mer enn halvpartenav dette ligger i kommunen.I uttalelsen heter det:
"Gaular kommune vil peike på at tapet av beitearealved Gravevatnetsynest
noko stort i høve til kraftgevinsten(55 GWh) og at ein difor bør vurdere

omfangetav dennereguleringa
på nytt.Til samanlikning
vil eit såpass

stort tiltak som utbyggingav Gaularvassdragettotalt medføre tap av ca.
135 da. mogeleg beiteareal,innan Gaular kommune".
"Sperstadutvaletfinn det tenleg å sjå Jølstra og Gaularvassdrageti

samanheng,
trulegut i frå ynskjetom â verneeitt "typevassdrag"
for

denne delen av Vestlandet.Gaular kommunemeinar dei to sakene har krav
på individuellhandsaming.Når Sperstadutvaletlikevel vil føreta ei
kobling og soleis synest å vurdere vassdraganokolundelikt, meinar kommunen det bør leggjastavgjerandevekt på dei lokale synspunkta.Som
kjendt ynskjer Gaular kommune ei utbyggingav Gaularvassdragetetter
eksisterandeplanar, medan Førde og Naustdal El.verk arbeidermed planar
for byggingog opprustingav fleire mindre kraftverktil dekking av det
lokale kraftbehov.Kommunanesine planar er soleis ikkje i strid med
kvarandreog vil om dei vert realisert,til saman syte for den rette balanse mellom vern og utbygging i Sunnfjordregionen".
Førde kommunestyrevedtok på møte den 30. januar 1984 med 30 mot 5 stemmer:
"Førde Kommunestyre

meiner

at Jølstra

og Gaula

er to ulike vassdrag

som

må vurderastkvarfor seg på frittgrunnlag.Når det gjelddei kraftstasjonanesom liggved Jølstra,må dei kunnebyggastut for å utnyttedei

ressursanesom alt ligg der utan at dette vil få endring i vassføringai
Jølstra.Vidare bør enkelte sidevassdragfrigjevastfor konsesjonshandsaming der det ligg naturlegtilrette for ei utbyggingutan for store inn-

grep.

Kommunestyrethar elles ingen merknadertil at hovedvassdragetvert
verna".
Mindretalletstemte for et forslag som var identisk,bortsett fra at siste
setning var tatt ut.
Jølster kommunestyrevedtok i møte den 31. januar 1984 med 21 mot 4 stemmer:
"Jølsterkommune har merka seg at Sperstadutvaleti si vurderingav
Jølstravassdragetser utbyggingav dette som eit anten/eller.Frå Jølster
kommune vart det under Sperstadutvaletsi synfaringav vassdragetden 8.
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juni 1983, lagt stor vekt på ei delvis utbyggingder vassdragaovanfor
Jølstravatnetog om mogeleg elva nedanfor vatnet måtte haldast utanfor ei

eventuellfreding.Ein kan ikkjesjå at ei slikutbyggingpå nokopunkt
vil verta i strid med dei verneinteresserav ymse slag som er omtala og
klassifiserti planen.

Kommunen kan ikkje bere kostnadenved ei eventuellverning eller totalfreding av vassdragetutan å krevje full erstatning.Ein viser her til
særmerknadfrå medlem Fjærevoll (s 192, vedl. B i NOU l983:4l) som ein
sluttar seg til.
Det er ein føresetnadat alle utbyggingsprosjekta
vert utbygde mot
Jølster.
Jølstravassdragetbør vurderastsom ei samansetjingav 3 soner, som kan
gjevast kvar sin status:
a. Tilsigsomrâdetil Jølstravatnet/Høgfjellsvassdraga.
Her kan ein gjennomføreøkonomiskgunstige kraftutbyggingsprosjekt
som
føreset

lite skiplande

naturinngrep.

Det er ein føresetnadat alle utbyggingsprosjektavert utbygde mot
Jølster.

b. Jølstravatnet
må ikkjefå størreregulering
enn i dag.
c. Elva Jølstrahar kraftverksom utanstoreinngrepkan auke kraftproduksjonen og der kan på nytt byggjastkraftverk i Kvamsfossen.

Det bør vere høve til å vurdere framtidigetiltak i sone a og c med sikte
på kraftutbygging,både av omsyn til kraftproduksjonog omsyn til næringsverksemdog kommunaløkonomi.Dei miljøkravasom skal stillast til prosjektabør ein vente med å ta avgjerd om til prosjekta skal konsesjonshandsamasteller i sambandmed ei prioriteringav prosjekta".
Mindretallet

stemte

for:

"Jølsterkommune kan ikkje godta varig vern av Jølstravassdraget.Vern
vil få store skadeverknaderfor den kommunaleøkonomi. Jølster kommune

vil diforalt no setjeframkravom fulløkonomiskkompensasjon
dersom

vassdragetvert verna".

Fylkesmanneni Sogn og Fjordane uttaler i brev av 31.1.84:
"I framleggettil Verneplan for vassdrag III er Jølstra-vassdragetvurdert
i samanhengmed Gaular-vassdraget.Fylkesmannener ikkje samd i at desse
vassdragaer likeverdige.Gaular-vassdragethar langt større kraftpotensial enn Jølstra-vassdraget,og dei økonomiskeinteressenesom knyter seg
til Gaular-vassdrageter også langt større både for kommunaneog for
fylkeskommunen.

Dessutan

kan ei utbygging

av Gaular

gje

reduserte

skade-

flaumar.Desse to vassdragabør derfor sjåast kvar for seg. Både Gaularvassdragetog Jølstra-vassdragetskal vurderast i "Samla plan". Men så
langt som konsesjonshandsaminga
for Gaular alt er komen, vil ein få det
beste grunnlagetfor vurderingav dette vassdragetom konsesjonssakavert
ferdighandsama.
Fylkesmannen

er samd med miljøvernavdelinga

i at det bør vera høve til å

rusta opp den eksisterandekraftstasjonenved Brulandsfossen,sjølv om
Jølstra-vassdraget
elles vert verna".
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Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Sogn og Fjordane uttaler i notat av
31.1.84:
"Det er dokumentertsvært sterke verneinteresserinnan naturvitskap,kulturvitskapog vilt/fisk,og store friluftsinteresseri tilknytingtil
vassdraget.

Referanseverdien

guleringsinngrep.

er likevel

noko redusert

som følgje

av re-

Sperstadutvalettilrår primært at nabovassdragetGaular blir varig verna
og Jølstra frígjevetil konsesjonshandsaming.
Miljøvernavdelinga
er ut frå ei førebelsvurderingsamd i dette. Dei to
vassdragakan truleg langt på veg erstattekvarandresom typevassdrag,og

verneínteressene
i Gaularvassdraget
er etteralt å døme minstlikestore
som i Jølstra.Gaularvassdrageter dessutanmindre påverka av inngrepog
såleis betre eigna som referansevassdrag.

Dessespørsmålavil no bli nærareutgreiddei "Samlaplan".
Miljøvernavdelinga
meiner elles at det sjølv med varig vern av Jølstra
bør vere høve til å ruste opp eksisterandekraftstasjonved Brulandsfossen
med ny turbin og såleis vinne inn ca. 50 GWh svært rimeleg kraft med
minimale skadeverknader".
VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:
"Sogn og FjordaneVenstre framheverat etter Sperstadutvalgetsforslag
vil Sogn- og Fjordane fortsatt komme dårlig ut i forhold til nabofylka
når det gjelder vernet kraftpotensiale.Sjøl med vern av det som ikke er
utbygd i Jølstra, vern av Gaular og de øvrige verneforslagenefra utvalget, vil dette være tilfelle.Vi tolker utvalgetskonklusjonunder avsnittet om Jøstra (s 112-114) dit hen at det betrakter Gaula som mer
verneverdig enn Jølstra. Vi er enig i denne konklusjon, men vil under-

streke at vassdrageneikke kan erstatte hverandrenår det gjelder verneverdier".
Statens forurensningstilsyn
uttaler i brev av 14. februar 1984:
"Jølstravatneter viktigstevannkildefor Jølster kommune.Nedbørfeltet
er i den forbindelseklausulert.Reguleringerut over dagens regulering
på l,25 kan komme i konfliktmed vannforsyningsinteressene.
Jølstravatnet
bør derfor ikke reguleresstort mer enn det gjøres i dag".
Riksantikvarenuttaler i brev av 31. januar 1984:
"Jølstra (obj. 98) som av Prosjekteter satt i verneklassel, foreslås
konsesjonsbehandlet

under forutsetning

av at Gaularvassdraget

ikke bygges

ut. Vi ser det som svært ønskelig at Jølstra blir vernet. Om en likevel
blir nødt til å velge mellom de to vassdragene,vil vi ut fra en helhetsvurderingforeslå at Gaularvassdragetblir vernet".
Universiteteti Bergen, historiskmuseum, uttaler i brev av 25.1.84:
"De tre vassdragene(Vosso,Flåm og Jølstra) inneholderhver for seg
miljøelementersom er karakteristiskefor ulike deler av Vestlandet".
"Disse

ulike miljøelementene

har bidratt

til en differensiering

av men-

neskenes utnyttelseav områdenegjennom tidene, slik at hvert enkelt
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av de tre vassdrageneinneholderkulturelementersom er miljøspesifikeog
som er forskjelligefra de to andre vassdrageneeller som mangler i dem.

Dettegjør de tre vassdragene
til særdelesvelegnetestudieobjekter
for å
øke vår erkjennelse
om langsiktige
vekslingerog gjensidigepåvirkninger
i forholdetmellom naturmiljøog kulturaktiviteter.

Ingen av de tre vassdrageneer isolert sett kulturhistorisktypiske for
Vestlandet som helhet. Det ene kan således ikke erstattedet andre som
landsdelstypisk.Tilsammengir de imidlertidet rimelig bra tverrsnittav
det indre Vestland".
"Det er således et dokumentertgrunnlag for å hevde at de tre høyest prioriterte

vassdragene,

Vossavassdraget,

Flåmsvassdraget

og Jølstra

inne-

holder kulturhistoriskeverneverdierav meget stort omfang og av høy
kvalitet".
"Historiskmuseum vil beklage at Sperstadutvalgeti sin innstillingså
ensidig

har lagt vekt på kraftpotensial

og utbyggingsinteresser

ved de

vestnorskevassdragene.En vil protesteremot denne tilsidesettelseav de
faglige vurderingerog de dokumentertekulturhistoriskeverneverdier.En
vil også ta avstand fra det prisnipp som er brukt ved vurderingenav V
Jølstra,

at vern av denne gjøres

Gaularvassdragetbygges ut".

avhengig

av hvorvidt

det ikke-vurderte

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:
"Sogn og FjordaneNaturvern uttaler bl.a.:
Utvalet har kopla vurderinganeav Jølstra saman med Gaula, som ikkje er

10 års-verna.

Begge vassdraga

inneheld

store og breispektra

verneverdiar.

Det er like-

vel vanskelegå sjå at dei kan erstattekvarandre.
På grunnlagav kjende
verneverdiaretter dei kriteria som Sperstadutvalethar nytta er det
bortimot uråd å velje vern for det eine og ikkje for det andre.

Sogn og FjordaneNaturvern går likevel inn for at Gaular bør ha høgre
prioritetenn Jølstra.Den reduksjonensom vi kan vente av natur- og
kulturverdiarved utbyggingetter kjende planar er vesentlegstørre i
Gaula enn i Jølstra. Som typeområdeer dessutan den opphavelegeverdien
av Jølstra ein del redusertved at vassdrageter litt regulertog utnytta
i to kraftstasjoner,men først og fremst ved at utløpet i Førde er heilt
rasert som naturområde.Vi meiner likevel at begge vassdragaklart er
kvalifiserttil varig vern".
Norges

Jeger-

og Fiskerforbund

uttaler

i brev av 23.1.84:

"Jølstraer et vassdragmed store verneverdigekvaliteterm.h.t. rekreasjon knyttet til fiske spesielt,men også til jakt. Vassdragetbør derfor
vernes uavhengigav hva som skjer med Gaular, som for øvrig også bør unntas fra regulering.
Jølstrasnedslagsfelthar et høyt biologiskproduksjonspotensial,
som utgjør viktige biotoper for hjort og villrein.

Områdeter kjennetegnet
med en høy jegertetthet,
med god adgangfor al-

menheten og en jakt som betyr mye både lokalt og regionalt.
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Vassdragetsevne til å produserefisk er svært høy, med betydeligelakseførende areal og generelt

gode

fiskebestander.

Salg av fiskekortadministreresav bl.a. Førde JFL, og området er særdeles attraktivtfor sportsfiskemed gode betingelserfor almenheten
Deler av vassdragetsnedbørfelter godt egnet til øvrig friluftslivog er

mye nyttettil turgåinglokalt".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:
Dette vassdragetinneholderde fleste elementerfor et typisk Vestlandsvassdrag fra bre til fjord. For turistforeningeneer det særlig de øvre

deleneav nedbørfeltet
som er viktig.Fra Lundetil Fjærlandgår en gam-

mel ferdselsveiog tursti. Denne er fortsattmye brukt av fotturisterog
brevandrere.En reguleringav Trollvatnvil være svært skjemmendeog redusere

naturopplevelsene

og derved

verdien

av denne turen.

De øvrige deler av nedbørfelteter også viktig for friluftslivet.NTF vil

derforgå inn for at helevassdragetfår varigvern.

Utvalget har koblet vernespørsmâlettil konsesjonsbehandlingen
av Gaular.
Hvis Gaular blir utbyggetgår utvalget inn for vern av Jølstra,mens hvis
Gaular blir vernet mener utvalget at Jølstra kan konsesjonsbehandles.

NTF vil peke på at det også kan værenaturligå se vernav Jølstrai sammenheng med konsesjonsbehandlingen
av Loenvassdragetog Strynevassdraget.

HvisBreheimenblirutbygdmed bådehøytog lavtfallpå Strynesiden,
må
det væreen selvfølgeat bådeJølstraog Gaularfår varigvern.Det er

også grunn til å nevne at for våre interesserer vern av Loenvassdraget
et bedre alternativtil vern av Jølstra enn Gaular".
Norsk

Naturforvalterforening

uttaler

i brev av l7.2.84:

"Verneverdieneer dokumentertå være svært store i Jølstra,mens det ennå
ikke er gjort tilstrekkeligeundersøkelseri Gaular som fullt ut kan do-

kumentere
vassdragets
verneverdi.
Det er imidlertid
mye som talerfor at

Gaular inneharenda større verneverdierenn Jølstra, spesieltsom typeog referansevassdrag,
da Jølstra er berørt av reguleringsinngrep
og ved
at utløpet i Førde er ødelagt som naturområde.
På bakgrunn

av det som er nevnt

innledningsvis

i denne

uttalelsen,

vil

NNF ikke sette Jølstra og Gaular opp mot hverandre.Vi har her råd til et
både/og.Dersom Stortingetlikevel ikke vil verne begge vassdrag,vil NNF
prioritere
Jølster

Kraftlag

Gaular

framfor

uttaler

Jølstra".

i brev av 2. februar

1984:

"l. Styret i Jølster Kraftlag viser til det fyldigematerialetsom ligg
til grunn for Sperstadutvaletsi tilrådingfor Verneplan III, og vil
gje uttrykk

for at det er lite ved ei så skånsom

utbygging

som det

har vore forslegefrå Jølster Kraftlag si side som er i strid med

verneinteressene

i Jølstervassdraget.

2. I den grad ei krafutbygginger så moderat og ikkje raserarviktige
landskapskvalitetar
i nærmiljøet, bør ein prioritere utbygging
te sterkt kulturpåverka området framfor i urørd natur.

i det-
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3. Styreti JølsterKraftlagsluttarseg ellerstil tilrådingafrå
Jølster Kommune".

Førde og Naustdal

Elektrisitetsverk

uttaler

i brev av 27. januar

1984 at de

"i forbindelsemed at ny verneplanskal behandles1985, har utarbeidet
plan for kraftutbyggingi Jølstra med sideelverinnen Førde Kommune. Denne planen omfattar 3 prosjekt:
l. Utviding av Brulandsfosseni Førde.

2. Nytt småkraftverk
Gravevatn- Movatnet.
3. Nytt småkraftverk
i Norddalselva,
Holsen".
De uttaler videre:
“DersomJølstervassdragetetter Sperstadutvalgetsi tilrådingvert varig
verna,

vil Førde

og Naustdal

El.verk

sterkt

halda

fram at det vert gjort

unntak for elva innan Førde Kommune.Ein vil grunngjevedette slik:

Brulandsfossenbør kunne utbyggasttil full kapasitetomlag 50 GWh/år.
Dette kan skje utan anna inngrep enn vassføringa
i sjølve fossen. Fallet
er frå gamalt utbygt, første gong i 1914, og seinare utvida i 1934. Førde

og Naustdal El.verk fekk i 1952 konsesjonpå reguleringav Jølstervatn.

Utbyggingav Brulandsfossenvil vesentlegstyrke straumforsyningai
Førdeområdet- Sentralsjukehusog andre viktige sentrumfunksjonar.
Utbyg-

ging av Gravevatn-Movatn,
og Norddalselva
i Holsenvil ha liteninnflytelse på hovedvassdraget

Jølstra.

vert lite rørt ved.

Huldefossen

og andre

naturherlegdomar

Utbyggingarslik el.verketsine planar går ut på, vil føra til vegar og
god tilkomst til fjellområdefor landbrukog turgåing/turistferdsle.
Det
kan vera mogeleg med kombinasjonfor vassforsyningtil jordbruk,bustadområde

ved utbygging

av Gravevatn-Movatn

og Norddalselva

i Holsen.

Konklusjon
Styret i Førde og Naustdal El.verk vil på det sterkastetilrå at Brulandsfossen Kraftstasjonvert tillate utvida.Vidare at nokre av sideelvane
til Jølstervassdraget,der det ligg naturlegtil rette og utbyggingkan
gjennomførastutan store naturinngrepeller andre ulemper,vert frigjeve
for konsesjonshandsaming.
I Førde Kommune gjeld dette Gravevatnetmed småkraftverk

ved Movatnet,

og Norddalselva

med småkraftverk

på Holsen.

Styret har elles ingen merknadertil at hovedvassdragetvert varig verna".
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyret

mener

hensynet

en konsesjonsbehandling.

til de ulike brukerinteresser

best kan ivaretas

ved
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VASSDRAG

I MØRE OG ROMSDAL

Fylkesmanneni Møre og Romsdal uttaler i brev av 14.2.84:
"Sjøl om ein ser alle dei foreslått

verna vassdraga

i samanheng

med dei

varig verna vil ikkje gjennomføringav verenplanIII gi fullgoddekning
for vern av fylket sin vassdragsnatur.Til det er både utvalet av vass-

dragstypar
og variasjonen
innafordei ulikeregionanefor liten".

"Fylkesmannenvil derfor ut frå ei samla vurderingav det dokument som
ligg føre tilrå verneplanengjennomført".
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84 Sperstadutvalgetstilrådningtil Verneplan III for vassdrag i Møre og Romsdal fylke med
unntak av Ørstavassdraget.

OBJEKT NR. 102
ØRSTAVASSDRAGETvassdrag nr. 395
Fylke:
Kommuner:

Møre og Romsdal.
Ørsta, Volda.

Skoggrense:
Areal under denne:

ca. 600 m o.h.
ca. 55 %.

Laveste-høyeste

O-l 432 m o.h.

Nedbzrfeltz i

158kmz.

Middelvassføring:

13,4m3/s.

punkt:

Kraftpotensial:

10 GWh, kostnadsklasseIII.

Utvalgetsvurdering
Naturvitenskap,kulturvitenskapog friluftsinteresserhar registrertforholdsvis moderate

verneinteresser

i vassdraget.

Når det gjelder

vilt og fisk kommer

imidlertidØrstavassdrageti en særstilling.Særlig den livskraftigelaksestammen utgjør et verdifulltaktivum for elva. Utvalget tilrår konsesjonsbe-

handlingav objektet,underforutsetning
av at det leggesspesiellvektpå å
bevare laksestammenslivsbetingelseri elva, og våtmarksområdenesbetydning
for vilt.

Innkomne

uttalelser

I følge saksframleggtil miljø- og planutvalgeti Møre og Romsdal, datert

27.l.84skalØrstaformannskap
ha uttalt:
"l. Nemnda

tilrår

at Vatnefallet

vert

konsesjonshandsama

for kraftutbyg-

ging, men set som ein føresetnadat det i Åmdalselva (=Ørstaelva)
vert ei viss minimums-gjennomstrauming
av vatn og at det til dømes
vert bygt tersklar

for â oppretthalde

vekstplassarfor fisk.

ein viss vasstand

og gi opp-
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2.

Nemnda

tilrår

vurdering

av Ørstavassdraget

med den grunngjeving

at

der er svært viktig å oppretthaldelaksestammaog livsvilkårafor
vilt. Nemnda føreset at verning ikkje må føre til vansker for normal
utnyttingav jordbruks-og skogbruksinteressene
og bygging av vassverk 0.1.".
Fylkeslandbrukssjefen
har i følge ovennevntesaksframlegguttalt:
"Fylkeslandbrukssjefen
meiner også for Ørstavassdragetat fredningvil
vere det mest positive for landbruksinteressene".
Fylkesfriluftsnemnda
har i følge ovennevntesaksframlegguttalt:
"Fylkesfriluftsnemnda
meiner at dette vassdragetut frå både turistinteressene og den store rekreasjonsverdieni lokal og regional samanheng,er
så stor at berre desse interesseneskulle tilseie varig vern".
Elforsyningskontoret
har i følge ovennevnteframlegguttalt:
"Elforsyningskontoret
opplyser at det kun er fallet mellom Bjørdalstjønna
og Vatnevatnet

med nærare

100 m fall som kan byggast

ut i vassdraget,

i

eit småkraftverki kostnadsklasseIII. Middel produksjoner utrekna til
10 GWh.
Ørsta Elverk har alt bygd ut fallet Kvanndalsvatn- Bjørdalenmed middel-

produksjon
på 17 GWh".

Fylkestinget

i Møre og Romsdal

vedtok

enstemmig

i møte den 15. mars

1984:

"Fylkestingeter samd i at Ørstadvassdragetblir tatt inn i Samla Plan og
at det i sambandmed behandlingaav denne blir tatt stillingtil om vassdraget bør vernast eller konsesjonsbehandlast/utbyggast".
Fylkesmanneni Møre og Romsdal uttaler i brev av 14.2.84:
"Ørstavassdrageter det einaste av dei vurdertevassdragai fylket som
ikkje er foreslåttverna. Her er det store interesserknytt til vilt og
fisk og desse bør det takast omsyn til ved vurderingav vassdrageti
Samla Plan".
Direktoratet

for vilt og ferskvannsfisk

uttaler

i brev av 3.2.84:

"Utvalgetviser til at verneinteressenepå vilt og fisk i vassdagetkommer i en særstilling.Det peker i denne sammenhengpå viktige våtmarksområder for vilt og særlig den livskraftigelaksestammen.Utvalget tilrår
imidlertidkonsesjonsbehandling
under forutsetningav at det legges

spesiellvektpå å bevarelaksestammens
livsbetingelser
og våtmarksområdenefor vilt.

Vi har registrertat liten vassføringsommers tid alleredeer et problem
for oppgangenav og fisket etter laks i vassdraget.Vi mener at den skisserte utbyggingenvil forverredette forholdetog vi vil derfor gå imot
videre kraftutbyggingi vassdraget.Det er viktig å understrekedette
vassdragetsbetydningsom lakseelvved å peke på den høye produksjonenog
avkastningen.Det drives et omfattendekultiveringsarbeidi vassdraget.
Ørstaelvaer regnet som den tredje beste lakseelvapå Vestlandet.Vi vil
også peke på at organiseringen
av fisket i vassdraget er slik at det er
bred adgang til å fiske i vassdraget både for folk fra regionen og fra

andreområder".
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Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:
"Møre og Romsdal Naturvernbeklager at Ørstavassdraget,hvor det er påvist
relativtstore verneverdier,er foreslåttkonsesjonsbehandlet".
Norges jeger- og fiskerforbunduttaler i brev av 23.1.84:
"Området inneholderflere viktige leveområderfor så vel hjort som fjellrype, ulike trekkfuglerog andefugler.

Jakteni vassdragets
nedslagsfelt
bestårbådeav storvilt-og småviltjakt, og er karakterisertmed en høy jegertetthetog god adgang for al-

menheten.Både lokaltog regionaltbetyrjaktenmeget.

Vassdragethar et betydeligproduksjonspotensial
for laksog inneholder
fleregode sportsfiskebestander
av aureog røye.ØrstaJFF administrerer
kortsalg,og mulighetenfor almenhetentil å utøve sportsfiskeer god for
hele nedslagsfeltet.

For øvrighar friluftslivet
genereltgodemuligheteri området".
De sier videreat de ikkepå noenmåte kan akseptereat vassdragetblir
frigitt til konsesjonsbehandling,
men derimot bør gis varig vern.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:
"Dette vassdragetomfatter en del av det kjente fjellområdetSunnmørs-

alpene.Områdeter en del oppdeltav fjorderog veier,men har likevel
betydningsom et større natur- og friluftsområde.

Nedbørfeltettil Ørstavassdrageter mye brukt til turgåingog skiturer.
Det er en turisthytteog merkete ruter i området.Flere av de kjente toppene i Sunnmørsalpeneligger innenfornedbørfeltet.NTF er overrasket
over at vassdraget er satt i verneklasse 3 for friluftsliv. På grunnlag
av de betydelige friluftsinteresser
i området burde vassdraget vært satt

i verneklasse2.

Dessverrehar området tidligerefått redusertsin verdi pga. kraftutbygging. NTF vil imidlertidfraråde en ytterligereutbyggingav dette vassdraget".

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Ørstavassdragetkan
konsesjonsbehandles.

OBJEKT NR. 105

VESTERASELV
vassdragnr. 413
Fylke:
Kommuner:

Møre og Romsdal.
Stranda,Norddal.

Skoggrense:

ca. 950 m o.h.

Nedberfelt:

24kmz.
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Areal under denne:
Bredekt areal:

20 %.
7 %.

Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:

70-l 775 m o.h.
380 da.
0.
770 da.

Kraftpotensialz

34 GWh, kostnadsklasse

Miade1vassføring=

Utvalgets

1,4m3/s.

IIA.

vurdering

Storseterfossenblir årlig besøkt av en mengde turisterog er en av Geirangers
store turistattraksjoner.
Det er dessutenpåvist en rekke kvalitetersom har
stor naturvitenskapelig
verdi, bl.a. en rik og variert flora. Utvalget tilrår

at Vesteråselv
med Storseterfoss
gis varigvern.
Innkomneuttalelser

Stranda formannskapvedtok enstemmigpå møte den l6.l.84:

"Strandakommunesluttarseg til konklusjonen
frå utvaletog rår til at
Vesteråselva
blirvarigverna".
Fylkestingeti Møre og Romsdal vedtok i møte den 15. mars 1984 enstemmigvern

av Vesteråselv.

I saksframleggtil miljø- og planutvalgeti Møre og Romsdal, datert 27.l.84

stårdet:

"Fylkeslandbrukssjefen,
fylkesfriluftsnemnda
og Stranda kommune er samde
i at Vesteråselvmed Storseterfossenblir verna. Norddal kommune har
ikkje funne grunn til å gi fråsegn.Elforsyningskontoretmeiner at separatutbygging

er uinteressant,

men at overføring

av øvre delar av vass-

draget til Tafjord vil gi 34 Gwh i kostnadsrammeIIA".

Norske TuristforehingersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:
"Dette vassdragetligger i et større sammenhengendefjellområdenord for
Strynefjellsveien.Området (Tafjordfjellene)
er godt egnet for lengre fotog skiturer,

og det finnes

et godt utbygd

rute- og hyttenett.

Nedbørfeltettil Vesteråselvligger i utkanten av Tafjordfjelleneog har
ingen merkete ruter. Vassdragethar likevel betydningfor dagsturerog
som et mulig utgangspunktfor lengre turer. Storseterfossenhar stor betydningfor reiselivet.
NTF vil støtte utvalgetsforslagom varig vern".
Møre og Romsdal Kraftselskaputtaler i brev av 6. februar 1984:
"Objekt nr. l05 Vesteråselver i verneinteressesammenheng
lavt vurdert.
Overføringtil Tafjordvassdragetav øvre deler av nedslagsfeltetomfattende heimste og fremsteVesteråsvatnog Skarevatnvil i alleredeeksisterendemaskiner i Tafjord III, II og I gi et energitilskuddpå 34 GWh
til gunstig pris (kostnadsklasseII A). All nødvendigtransportfra eventuell overføringer det naturligå utføre med helikopter.Storseterfossen
vil i turistsesongenvisuelt kunne opprettholdesved avløpet fra gjenværende felter alternativtved slippingav vann".
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Tafjord Kraftselskappåpeker i brev av 3. februar 1984 at
et av de største nærliggendevassdrag í fylket,Valldalselva,er varig
vernet,

videre

hevder

kraftselskapet

at de kulturvitenskapelige

interesser

ikke vil bli berørt ved f.eks en overføringav øvre felt i Vesteråselva
til Tafjord. Spesieltpåpekes at to gravhaugersom er trukket frem, så

vidt kraftselskapet
forstår,ikkehar tilknytning
til Vesteråselva,
men
ligger i hoveddalen.

Selv etter en overføringav deler av de øvre felter i Vesteråselvatil
Tafjord, vil etter kraftselskapetsmening vannføringeni turistsesongen
gi et synsinntrykkomlag som idag.
Etter kraftselskapetsvurderingbør derfor Vesteråselvaikke varig vernes,
men konsesjonsbehandlesetter den plan for overføringtil Tafjord som utvalget har behandlet.

_H_0_v__9.s1.§.Ey..r_e...t._s
._%.i_r_1T.'1-_‘§.E.i‘l_.l_i.r1<;
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Vesteråselvbør gis
varig vern.

OBJEKT NR. 109
I

STORDALSVASSDRAGETvassdrag nr. 419
Fylke:
Kommuner:

Møre og Romsdal.
Stordal,

Norddal.

203km2.

Nedbørfelt:
Skoggrense:

Areal under denne:
Middelvassføring:
Bredekt areal:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:

Dyrkingsjord:
Produktivtskogarealz
Kraftpotensial:

700-800 m
ca. 40 %.

o.h.

12m3/s.

0,1 %.
0-1 531 m o.h.
5 300 da.
7 400 da.
42 000 da.
238 GWh, kostnadsklasseIIA.

Utvalgetsvurdering
Vassdraget

representerer

store verneverdier

for naturvitenskap

og kulturviten-

skap.Også for vilt-og fiskeinteressene
er verdienstor b1.a.på grunnav et
godt laksefiske.
Områdetfungerersom friluftsområde
for et stortantallper-

soner. En eventuellutbyggingkan få omfattendeskadevirkningerfor landbruket
i området.Utvalget vil tilrå at Stordalsvassdragetgis varig vern.

Innkomne

uttalelser

Stordal kommunestyrevedtok enstemmig i møte den 15. desember 1983:
"Stordal
l983:4l)

kommunestyre
sluttar seg til Sperstadutvalets
utgreiing
for det som vedkjem objekt nr. 109, Stordalsvassdraget,

rår til at vassdraget
gis varigvern.

(NOU
og som
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Kommunestyretvil så sterkt ein kan, be om at utvaletsvurderingvert
fylgd i den vidare hendsamingav saka, slik at Stortingetved si sluttbehandlinggir Stordalsvassdragetstatus som varig verna vassdrag".
Fylkestinget
Stordalselv.

i Møre og Romsdal

vedtok

i møte

15. mars

1984 enstemmig

vern av

I saksframleggtil miljø- og planutvalgeti Møre og Romsdal,datert 27.l.84
står det:
"Landbrukssjefen,

fylkesfriluftsnemnda

og Stordal

kommune

stør tilrådinga

nemner at
om at Stordalsvassdragetblir varig verna. Elforsyningskontoret

på 232 GWh er basertpå utbyggingheilttil sjøen,og
energiproduksjonen
at då Stordalselvaer kjent som lakseelver dette neppe eit akseptabelt
utbyggingsalternativ.

Planavdelingaer samd i dei vurderinganesom ligg føre for varig vern.
Utbyggingav berre den ikkje lakseførandedel av elva, som reduserar

med 25-30%, vil vel ogsågi ei høgarekostnadsklasse
energiproduksjonene
enn IIA som utbyggingav heile elva er kalkulerttil".

uttaler i brev av 14. februar 1984:
Statens forurensningstilsyn
"Utbyggingsplanenefor Stordalsvassdragetomfatter Rikjenda som er vannkilde for 700 personer og Dyrkornelvasom er vannkildefor befolkningen
på Dyrkorn.En utbyggingsom skissert i Verneplan III vil komme i sterk
konflikt

med vannforsyningsinteressene.

Dersom

Stordalsvassdraget

blir

bør Rikjendaog Dyrdalselvaholdes utenfrigitt for konsesjonsbehandling,
for utbyggingsplanene".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:
"Vassdragetligger i et område som er svært viktig utfartsområdefor hele

har en selvbeÅlesundog SunnmøreTuristforening
Ålesundsregionen.

tjeningshytteog flere merkete ruter i området. I tillegg kommer en rekke
private hytter.Hele vassdragethar svært stor betydningfor friluftsliv

som heleÁlesundregionen.
for såvellokalbefolkning

NTF vil sterkt støtte utvalgetsforslagom varig vern".
Stordal Bondelag uttaler i brev av 28. januar 1984:
"StordalBondelag vil så sterkt vi kan be, om at Sperstadutvaletsi innstillingom varig vern av Stordalsvassdragetblir teke til følgje ved
handsamingai Stortinget".
Stordal Senterpartiuttaler i brev av 28. januar 1984:
"StordalSenterpartivil spesielt framhevedei ulemper og skader ei utbygging vil føre med seg for jordbruket.Senka grunnvatnvil føre til
vesentlegmindre avlingar.Neddemmingav dyrka og dyrkbar jord med ein
kunstig innsjø vil føre til vesentlegdårlegare klimatisketilhøve for
gardaneAlmås, Langhaug og Seljebotnsom blir liggande rundt den kunstige
innsjøen.
Stordalselvaer og ei av dei betre lakseelvanepå Sunnmøre.Ei utbygging
vil sterkt forringeStordalselvasom lakseelv.
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Øvre Stordal

er og nemd i fylkesplanen

som friluftsområde

med

regional

interesse.Det er stor utfart til området bl.a. ifrå Ålesundsregionen

både sommarog vinter".

"I tillittil at Stordalsvassdraget
blirvarigvernasom både kommune-

styret i Stordal og Sperstadutvalethar tilrådd,vonar vi at NVE kan seie
seg samd i dei synspunktsom er nemde og følgje tilrådinga".
Møre og Romsdal Kraftselskaputtaler i brev av 6. februar 1984:
"Objekt nr. 109 Stordalsvassdrageter vurdert litt høyere ut fra verneinteressesynspunkt
enn objekt nr. 105 Vesteråselv.Utbyggingav vassdraget
etter den i verneplanenforeslåtteplan har møtt motstand på lokalt hold.
Dette p.g.a. neddemmingi et kunstigmagasin ved Almås og tørrleggingav
den lakseførendedel av elven. Selv med 45 m reguleringoppnås bare en
beskjedenreguleringsprosent(4 %) noe som gir uforholdsmessigstor sommerkraftproduksjon.
Lokalt er det positiv innstillingtil separat utbyggingav Dyrkornvassdraget som er omtalt i en mulig utbyggingskombinasjon
med Stordalsvassdraget.Dyrkornvassdragetblir nå behandleti Samla Plan".
Tafjord

Kraftselskap

uttaler

i brev av 3. februar

1984:

"I tilknytningtil arbeidetmed Verneplan II er utnyttelseav kraftressursene

i Stordalsvassdraget

utredet

etter to hovedaltenativer.

Alternativ
A: Hove kraftverkmed utnyttelse
av fall fra kunstigmagasin
ved AlmåsH.R.V.kote 345og til fjordenkote 0.
AlternativB: Mo kraftverkmed utnyttelseav fall fra kunstig magasin ved

AlmåsH.R.V.kote 345 til kote 78.
Begge

hovedalternativer

har to underalternativer

som omfatter

i tillegg

til Stordalsvassdragetoverføringfra nabovassdrag".

"Så vidtvi forstårhar utvalgeti NOU l983:4l,når det gjelderandreinteresser,

bare vurdert

hovedalternativ

A.

AlternativA bygger i hovedsakpå tidligereutredningerfra Vassdrags-

direktoratet,
og vi fantdet derfornaturligå ta dettemed.

Alternativ
B er ettervårt syn en adskilligmer skånsomutbyggingenn
alt. A og burde derfor

være vurdert.

Kostnadsmessiger de to alt. omtrent like.
Generelt vil vi påpeke at begge hovedalternativerikke berører noen interesser

over kote 345.

Av et totalt

nedbørsfelt

på 203

km2 for hele

vassdragetvil derfor etter hovedalternativA ca. 157 km2 forbli uberørt og for hovedalternativB et enda større areal idet to sideelversom
tas med ved alt. A blir uberørt ved alt. B.
Utvalgetpåpeker at nedre deler av feltet har stor påvirkningav jord- og
skogbruk,mens øvre del er mindre påvirketog har verdi som referanseom-

råde.
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Vi tillateross å påpekeat etterbeggehovedalternativer
vil øvredel av
feltet ikke bli berørt.

Ogsånår det gjelderkulturvitenskapelige
interesser
påpekerutvalgetat
det er de øvre delersom har størstinteresse.
Her påpekesogså den topografiskeog visuelle tilknytningtil elver og vatn. Vi vil bare påpeke at
elver og vatn i øvre del ikke vil bli berørt.
Innlandsfiskemå stort sett kunne sies ikke å bli berørt idet det ikke
forutsettesreguleringav eksisterendevatn.
Ved utbyggingetter hovedalternativB antas laksefiskei det vesentlige
av den lakseførendedel â bli lite berørt pga. liten regulering.Reguleringsgradener ca. 4 %.
Det vesentligeav friluftsinteresserknytter seg til den del av Stordalen

som liggerover det påtenktekunstigemagasinved Almås.

Etter vår kjennskaptil forholdenevil vassforsynings-og resipientinteressene ikke bli berørt ved en utbyggingetter alternativB.
Ved utbyggingetter alternativB der det vesentligeav vassdragetetter
utbyggingvil få omlag samme vassføringsom før utbygging,antas landbruket å bli uvesentligberørt med unntak av de arealer som neddemmesved
Almås.
Etter vår vurderinger de enkelte interesseralt for skjematiskvurdert
ut fra hovedalternativA.
Vi vil anmode om at også hovedalternativB blir vurdert ved den videre
behandlingav Verneplan 3".
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyret

slutter

seg til utvalgets

tilrådning

om at Stordalsvassdraget

gis varig vern.

OBJEKT NR. 111
ISTRA vassdrag

nr. 432

Fylke:
Kommuner:

Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal

under denne:

Bredekt areal:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

Møre og Romsdal.
.Rauma.
66 kmz.

500-700m o.h.
20 %.
3,5 %.

3,l m3.
3-l 793 m o.h.
l 100 da.
1 900 da.
8 000 da.
37 GWh,

kostnadsklasse

IIB.

bør
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Utvalgetsvurdering
Istra renner langs den kjente Trollstigveien.Stigfossener et landskaps-

elementsom bidrartil â gjøredenneveientil en turistattraksjon.
Forøvrig
representerer
objektetrelativtstorenaturvitenskapelige
verneverdier,
blant

annet verdi som typevassdragfor ulike regioner.Utvalget legger vekt på vassdragets betydningfor turisttrafikkenpå denne delen av Vestlandet,og tilrår
Istra med Stigfoss varig vernet mot kraftutbygging.

Innkomneuttalelser
Fylkestingeti Møre og Romsdal vedtok i møte den 15. mars 1984 enstemmigvern
av Istra.

I saksframleggtil miljø- og planutvalgeti Møre og Romsdal datert 27.l.84

stårdet:

"Rauma kommunemeiner at forslagetom varig vern er slik kommunenhar
tenkt seg saka løyst, og kjem derfor ikkje til å behandleVerneplan III
spesielt.Fylkeslandbrukssjef,fylkesfriluftsnemnda
og elverkkontoretgår
inn for varig vern".

Kontaktutvalget
for vassdragsreguleringssaker
ved Universitetet
i Trondheim
uttaler

i brev av 30.l.84

at de støtter

Sperstadutvalget

i varig

vern av Istra.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:

"Deter ingenturistforeningshytter
ellermerketeruterinnenfornedbørfeltet.Området er likevelmye brukt av fotturisterog klatrere.En opp-

demmingav Alnesvatnet
vil skapestoreulemperfor adkomstentil Troll-

tindene (den vanlige veien på baksiden).Det samme gjelder Bispevatnet.
En heving av dette vil ødelegge stien langs vatnet og dermed gjøre adkomsten til Kongen, Dronningaog Bispen problemfylt.
Vi vil også bemerke

områdets

verdi

som utfartssted,

ikke bare for lokal-

befolkningenmen også for tilreisendefra inn og utland. I den sammenheng
er det nok å vise til den store

turisttrafikken

om sommeren.

NTF vil derforslutteseg til utvalgetsforslagom varigvern av Istravassdraget".

Møre og Romsdal Kraftselskaputtaler i brev av 6.2.1984:

"I turistmessig
sammenheng
er vel Stigfossen
midt i Trollstigen
i særklasse.Vassdragetble enstemmigforeslåttvarigverneti innstillingen

til den første fylkesplani Møre og Romsdal 1971".
Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Istra bør gis varig

vern.
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NR. 116

OBJEKT

TODALSELVAvassdrag nr.
Fylker:

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag.

Kommuner:
Nedbørfelt:
Skoggrense:

Surnadal,

Areal

251kmz.

Oppdal.

500-800m o.h.
25 %.
13,5 m3/s (etterregulering).

under denne:

Middelvassføring:
Laveste-høyeste

Sunndal,

punkt:

Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

0-l 630 m o.h.
3 200 da.
3 300 da.

19 000 da.
171 GWh, kostnadsklasseIIB.

Utvalgetsvurdering
De øvre deler av feltet er en del av Trollheimen.For friluftsliveter nedbørog kulturfaginteressene
feltet av meget stor verdi. Også naturfaginteressene
har dokumentertstore verneverdieri området. Skadevirkningenepå landbruket
av en eventuellutbygging,vil bli omfattende.Utvalget tilrår derfor at Todalselva

gis varig vern mot kraftutbyggíng.

Innkomne

uttalelser

Sunndal kommunestyrevedtok i møte den 24.l.84 med 36 mot l stemme:
"Kommunestyrethar ingen særlige synspunkterpå denne sak ut over det som
fremgår av rapporten".
Oppdal formannskapvedtok enstemmig i møte den 23. januar 1984:
"Oppdal formannskapslutter seg til SperstadutvalgetsinnstillingvedrørendeDriva-vassdragetmed Grøvu samt Todalselva".
Surnadal kommunestyrehadde møte den 26. januar 1984. Ved første avstemning
ble det avgitt 4 stemer for varig vern av Todalsvassdragetmens det ble avgitt tilsammen 29 stemmer for 3 andre forslag.
følgende vedtatt med 20 mot 13 stemmer:

Ved endelig

avstemning

ble

"Surnadalkommunestyresluttar seg i hovudsak til rådmannensine kommentarar og konklusjonartil planutkastetom varig vern av Todalsvassdraget".
Mindretallet

stemte

for:

"Surnadalkommune finn ikkje utan vidare å slutte seg til Sperstadutvalet
si utgreiingom Todalsvassdraget.Ein sluttar seg hovudsaklegtil rådmannen sine kommentarartil plana".
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I rådmannens

kommentarer

i notater

av 4. og 5. januar

1984 påpekes

at en

ikke kan se at innvirkningenepå de naturfagligeog kulturfagligeinteresser vil bli særlig endret da det er svært lite av det samlede fjellom-

rådesom blir endretved neddemning.
Kommunenpekerogsåpå at kraftut-

bygging i Todalen med tilbakeføringav vannet fra Driva trolig vil bedre
forholdenefor laks og sjøaure i Toåa nedenfor stasjonen.Kommunenmener
også at utfart og friluftslivikke vil bli "nemnendeskadelidandeved dei
kraftutbyggingsplaner
som ligg føre".
Om reindriftog landbruksies det:
"Det skulle etter langvarigstrid om beiterettarog Høgsterettsdomvere
vel nok kjent at denne del av Trollheimenikkje er lovleg samisk rein-

beiteområde.
Og argumentfor fredingav vassdraget
på ein så feilaktig
påstandkan ikkjeha verdinår saka skalavgjerast".
"Kommunener ikkjesamd i at skadeverknadene
på landbruket
bliromfattande".
Om vannforsyningsinteressene
sies det:
"Det som er sagt om sterk konfliktmed vassforsyningsinteressene
må vere

bygdpå tidlegareunøyaktige
opplysningar
og pâstandar.
Ein kan ikkjesjå

at dette representerarslike problem i dag etter den utbyggingav vassforsyningasom har vore planlagt og gjennomførtdei siste åra i Todalen".

Rådmannenstilrådning:
"Surnadalkommune viser til ovanståandeog medsendtevedlegg og vil på
dette grunnlag gå i mot utvalget sitt framleggom varig vern av Todalsvassdragetmot kraftutbyggíng".
Fylkestingeti Møre og Romsdal vedtok i møte den 15. mars 1984 med 45 mot 26
stemmer:

"Fylkestingetmeiner at Todalselvabør takast ut av verneplanenog overførast til konsesjonsbehandling"
Mindretallet

gikk

inn for varig vern av Todalselva.

I saksframleggtil miljø- og planutvalgeti Møre og Romsdal,datert 27.l.84

stårdet:

"Fylkeslandbrukssjefen
og fylkesfriluftsnemnda
stør innstillinga".
"Lokalsamfunneti Todalen er dels i mot ei utbyggingav vassdraget,noko
fylkestingetfekk dokumentertved synfaringog møte med befolkningatidlegare.

Verning eller utbyggingav Todalselvaer også tatt opp i sambandmed
Trollheimsplanenog må sjåast i samanhengmed den og dei Verdianeden

skal ta varepå".

Fylkesutvalgeti Sør-Trøndelagvedtok enstemmig i møte den l2.4.84:
"Utvalgettiltrer Sperstadutvalgetskonklusjonom varig vern av vassdragene Driva og Todalselva"

V
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Fylkesmanneni Sør-Trøndelaguttaler i brev av 25. januar 1984:
"Når det gjelder vassdrageneDriva, Garbergelvaog Todalselvaer fylkesmannen enig med Sperstadutvalgeti at verneinteressenetilsier at disse
blir varig vernet mot kraftutbygging.Dette er forøvrig i samsvar med
miljøvernavdelingens
vurderinger".
Sør-Trøndelag
at den:

fylkesfriluftsnemnd

"er godt tilfreds

vedtok

med de vurderinger

enstemmig

i møte

den 23. februar

Sperstadutvalget

1984

har lagt fram om

Todalsvassdragetog vil ut fra naturvern-og friluftsinteressene
gi sin
tilslutningtil varig vern av vassdraget".
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:
"Ellersmå nødvendighetenav å gi Todalselvavarig vern, understrekesdette er det eneste noenlundestore og uberørtevassdragpå Trollheimssida i Møretind-regionen".
Kontaktutvalgetfor vassdragsreguleringssaker
ved Universiteteti Trondheim
uttaler i brev av 30.l.84 at de støtter Sperstadutvalgeti varig vern av To-

dalselva.De sierogså:

"Ein vil her bemerke at Trollheimen,inkludertDrivas nordfelt,er meget
sterkt

berørt

av kraftutbygging.

Elveløpet

i den varig

vernede

Innerdalen

er brutt av kraftutbygging.I Søya foreliggerdet godkjenteplaner for
omfattendeinngrep i form av senking,utrettingog forbyggingav elveløpet. En realiseringav disse planene vil redusereSøyas verdi betydelig.
Todalselvaer derfor det største vassdrageti Trollheimsregionensom har
relativtstore uberørte arealer. I forbindelsemed Drivautbyggingenhar
Todalselvafått redusertVannføring langs hele hovedløpet,men virkningeneer relativtsmå ved utløpet i havet. Det må imidlertidunderstrekes at store sidedalerer uberørt,det gjelder særlig Romådalen,

Naustådalen
og Neådalen.Dissehar betydeligreferanseverdi".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den 13.3.84:
“Todalselvaer en del av det svært viktige natur- og friluftsområdet
Trollheimen.Dette omrâdet har et godt utbygd hytte- og rutenettog er
svært viktig for friluftslivet.Trollheimenhar stor nasjonal betydning
og omrâdet er svært viktig for Trondheimsregionen.
I nedbørfeltettil Todalselvahar Kristiansundog Nordmøre Turistforening
og Trondhjem

Turistforening

to turisthytter

og en rekke merkete

ruter. En

stordel av nedbørfeltet
liggerogså innenfordet foreslåttelandskapsvernområdet
i Trollheimen.
NTF vil der sterkt støtte utvalgetsforslag om varig vern av Todalselva".
Todalen natur- og miljøvernlaguttaler i brev av 23.l.84 at de:
"sluttarseg til innstillingfrâ Sperstadutvalgetmed konklusjonenvarig
vern av Todalselvaobj. nr. 116".
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Todalen utmarkslaguttaler i brev av 21. april 1983 til Surnadal formannskap:
"Todalenutmarkslager svært skeptisk til vidare planleggingpå grunn av

at ei utbyggingvil føremed seg mangeulemperfor Todalen.Vidarehar vi

dårleg erfaringmed tidlegareutbygging,med skjønn og erstatningsoppgjør".

Reindriftsadministrasjonen
uttaler i brev av 14. mars 1984 og i brev av 7.5.84
slutter reindriftsstyretseg til dette:
"Objekt 116 Todalselvaer i en litt spesiell situasjonp.g.a. de hittil
uavklarteforholdeneomkring reindriftai Trollheimen.Konsesjonssøknadenefra reineiernei området er imidlertidtil behandling,og vil
bli avgjort med det første.Vi regner med at det fortsattvil være aktuelt
med reindrifti Trollheimen,og de faglige vurderingenefor Todalselva
står derfor fast.
Møre og Romsdal Kraftselskaputtaler i brev av 6. februar 1984:
"Objekt

nr. 116 Todalselv

er i vernesammenheng

vurdert

på linje med

objekt nr. l09 Stordalsvassdraget.
Lokalt er kommet til uttrykk overveiende positiv innstillingfor utbygging.Uten å ta stillingtil for
eller imot tilbakeføringav vatn som er overført til Driva Kraftverk,bør
arbeid med videre undersøkelserav utbyggingfortsetteslik det er reist

forslagom på lokalthold".

I

Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyret

mener de ulike bruksinteresser

best kan avklares

ved en konsesjons-

behandlingav Todalselva.

OBJEKT

NR. 114

DRIVAVASSDRAGET

vassdrag

Fylker:
Kommuner:

Møre og Romsdal,

Oppland,

Sør-Trøndelag.

Sunndal,Oppdal, Dovre, Lesja.

2 482km2.

Nedbørfelt:
Skoggrense:

Areal under denne:
Bredekt areal:
Middelvassføring:
Laveste-høyeste

nr. 449

punkt:

Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

800-1 100 m o.h.
ca. 30 %.

0,2 %.
67,5 m3/s.
0-2 286 m o.h.
25 000 da.
15 000 da.

72 000 da.

ca. 460-520

GWh,

kostnadsklasse

IIB.

Utvalgetsvurdering
Utvalget viser til at vassdraget inneholdersærlig store og sammenfallende
verneinteresser,og at de faglige verdiene i deler av vassdragetopptrer i
tildels eneståendekombinasjonersom gjør vassdragetsærlig verneverdig.
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Området er klassisknår det gjelder tolkningav landformutviklingeni Norge i
de seneredelene av jordhistorien,og det viser med klarhet et spekter av nåtidens prosesser.I nedbørfeltetfinnes noen av de mest vedifulleplantelokaliteter

i hele

landet,

og det er blitt et klassisk

område

for botanikere.

Det leggesogså vektpå at områdeter meget riktpå kulturminner,
noe som

bl.a. bidrar til rike opplevelserved friluftsliv.For vilt, fisk og friluftsliv er objektet særdelesverdifullt.Verneinteresseneknytter seg i vesentlig
grad til de øvre deler av vassdragetmed bl.a. Åmotselva,og til det vidt forgreinede

Grøvuvassdraget.

Noen av sideelvene

i vassdraget

er allerede

utbygd,

og i sideelvaGrøa er det store utbyggingsinteresser.
Utvalget vil på grunnlag
av de meget

store

verneverdier

som er dokumentert,

tilrå at sideelvene

Din-

dalselvaog Grøvu med tilløpselversamt øvre del av Drivavassdragetned til og
med samløpetmed Skjørdølagis varig vern.
Innkomneuttalelser
Sunndal kommunestyrevedtok i møte den 24.l.84 med 36 mot l stemme:
"Kommunestyretslutter seg til utvalgetskonklusjonfor så vidt angår
objekt

nr. 114: Drivavassdraget.

I tillegg

til de vurderinger

som er

gjort av utvalgetviser kommunestyreti denne forbindelseogså til de
meget betydeligekraftutbyggingersom allerede har funnet sted innen Sunndal kommune".
"Sunndalkommunestyreviser til at kommunende senere år har hatt en betydelig nedgang i antall industriarbeidsplasser
med fraflyttingog nedgang i folketallet.Det må være et ansvar også for statligeog fylkeskommunale myndigheterå arbeide for å snu denne utviklingeni kommunen.Ved
varig vern av Drivavassdragetvil kommunengå glipp av betydeligebeløp
av skatter,konsesjonsavgifterog konsesjonskraft,og den aktiviteten
utbyggingellers ville gi.

Når kommunestyret
nå går inn for varigvern av Drivavassdraget
i samsvar
med Sperstadutvalgetsvurderinger,må kommunen få kompensasjoneri former
som gir muligheterfor bl.a. tilretteleggingav nye arbeidsplasserog
andre tiltak for å snu den uheldigeutviklingSunndal kommune nå er inne

i".

Oppdalformannskap
vedtokenstemmigi møte den 23. januar1984:
"Oppdal formannskap slutter seg til Sperstadutvalgets
rørende Driva-vassdraget
med Grøvu samt Todalselva".

innstilling

ved-

Fylkestingeti Møre og Romsdal vedtok i møte den 15. mars 1984 enstemmigvern
av Driva.

I saksframleggtil miljø- og planutvalgeti Møre og Romsdal datert 27.l.84
står det at fylkeslandbrukssjefen
og fylkesfriluftsnemnda
støtter innstillingen, og at elverkkontoret

har uttalt

følgende:

"Møre og Romsdal fylkestingvedtok i sak T—38/66 samarbeidsavtalemed
Sør-Trøndelagfylke om kraftutbyggingi Drivavassdraget.Etter avtala
skulle det utbyggjastto kraftverk- Storfestaog Grøvu - Driva I og
Driva II med ein samla energiproduksjonpå inntil 1000 GWh, og partane
var samde om at det av omsyn til andre interesserm.a. laksefiskeikkje
skulle

byggjast

ut meir

i vassdraget.

Under

den vidare

planlegginga

det av omsyn til laksen vidare semje om at Grøvuutbyggingaskulle

vart
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baserastpå at vatnetfrå kraftverket
skulleførastut i Drivaved Gjøra

der Grøvu fell ut i Driva, istaden for lengre nede i Driva etter dei
første planane. Det var Sør-Trøndelagsom skulle ha hovedansvaretfor
Driva I og Møre og Romsdal for Driva II".
-

"For slutthandsamingav verneplanener utført ei teknisk planleggingogså
av Grøvu

basert

på to hovudalternativ

som omtala

framanfor.

Tidlegare

planar som har vore lagt fram for fylkestingeter alle basert på alt. 1
med kunstigmagasin i Grøvudalen.
Etter det som er kome fram er nettopp neddemmingav Grøvudaleneit stort
ankepunktmot utbygging.Etter alt. 2 vil Grøvu bli tatt inn i kraftverket ved kote 670 og Grøvudalenovanfor blir urøyrt. Sjølv om alt. 2 må

baserastpå pumpingopp til Storvatnet
og det må byggjast2 kraftstasjonar,er det i dagenssituasjonviktigå sjå nærarepå dettealterna-

tivet.

Overføringav Amotselvavil vere i strid med samarbeidsavtalamellom dei

to fylkaog må sjåastbort frå".

Fylkesutvalget

i Sør-Trøndelag

vedtok

enstemmig

i møte

den 12.4.84:

“Utvalgettiltrer Sperstadutvalgetskonklusjonom varig vern av vassdrageneDriva og Todalselv".
Fylkesmanneni Møre og Romsdal uttaler i brev av 14.2.84:
"Sjøl om ein ser alle dei foreslåttverna vassdraga i samanhengmed dei
varig verna vil ikkje gjennomføringav verneplan III gi fullgod dekning
for vern av fylket

sin vassdragsnatur.

Til det er både utvalet av vassdragstyparog variasjoneninnafor dei
ulike regionanefor liten".
"Fylkesmannenvil derfor ut frå ei samla vurderingav det dokument som
ligg føre tilrå verneplanengjennomført".
Fylkesmanneni Sør-Trøndelaguttaler i brev av 25. januar 1984:
"Når det gjelder vassdrageneDriva, Garbergelvaog Todalselvaer fylkesmannen enig med Sperstadutvalgeti at verneinteressenetilsier at disse
blir varig vernet mot kraftutbygging.Dette er forøvrig i samsvarmed
miljøvernavdelingens
vurderinger".
Sør-Trøndelagfylkesfriluftsnemnd
vedtok enstemmig i møte den 23. februar 1984
at den
er godt tilfredsmed de vurderingerSperstadutvalgethar lagt fram om
Drivavassdragetog vil ut fra naturvern-og friluftsinteressene
gi sin
tilslutningtil varig vern av vassdraget.
Kontaktutvalgetfor vassdragsreguleringssaker
ved Universiteteti Trondheim
uttaler i brev 30.l.84:

"Vi vil si oss tilfredsmed at viktigedelerav Drivaer foreslått
vernet.

Disse

delene

er de aller viktigste

delfelt

i vassdraget.

Det er

imidlertidbeklageligat utvalget ikke finner å gi hele restfeltetav
Driva varig vern. Spesieltvil vi anbefaleat Grøa kommer med på
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verneplanen.

Dette

delfeltet

i vassdragets

vestfelt

omfatter

naturviten-

skapeligekvalitetersom totalt sett ikke kan erstattesav andre uberørte
sidevassdragi Driva. Verneinteresseneer klart dokumentertgjennom de
konsesjonsundersøkelsene
som DKNVS Museet har utført for Kristiansund
Elektrisitetsverk".
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984 at Oppland Naturvern
sier at det er gledelig at de deler av Drivavassdragetsom ligger i Oppland er

foreslåttvarigvernet.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den 13.3.84:
"Drivavassdragetomfatter et natur— og friluftsområdesom er svært
viktige for turistforeníngensvirksomhet.Største delen av Dovrefjellområdet ligger innenfornedbørfetettil Driva. I dette området har
Kristiansundog Nordmøre Turistforening,TrondhjemTuristforeningog DNT
er godt utbygd hytte- og rutenett.Deler av området ligger innenfor
DovrefjellNasjonalpark.Dovrefjeller et svært viktig natur- og friluftsområde

som har stor nasjonal

betydning.

Nedbørfeltettil Driva omfatter også en del av Trollheimen.I dette området har TrondhjemTuristforeninget godt utbygd hytte- og rutenett.
Trollheimenhører med blant de viktigstenatur og friluftsområdenei
landet,men har særlig stor betydningfor Trondheimsregionen.
Deler av
nedbørfeltetligger innenforet foreslåttlandskapsvernområdei Trollheimen.
Innenfornedbørfeltettil Driva har Turistforeningenetilsammenåtte
turisthytter.I tillegg kommer mange private turisthytterog private hytter.
Registreringene

har dokumentert

svært

store verneverdier,

bl.a. med

naturvitenskap,kulturminnerog friluftslivi høyeste verneklasse.Ut-

valgethar foreslåttat vassdragetskal få varigvern.NTF vil på det
sterkestestøttedetteforslaget.
Detteområdeter så viktigfor friluftslivet at det ikke kan aksepteresnoen flere naturinngrep".

Aksjon Varig Vern av Grøvu peker i brev av 25.1.84på at ytterligerereduksjon
gjennom en eventuellutbyggingav Grøvuvassdragetvil være helt ødeleggende
for villreinstammensom er siste rest av vår opprinneligeville fjellreinog
sier videre:
"AksjonVarig vern av Grøvu sluttar seg til Sperstadutvalgetsi innstilling om objekt ll4 Drivavassdragetder det blir konkludertmed varig vern
av vassdraget".
Kristiansund Elektrisitetsverk
utvalgets uttalelse vedrørende
utbygging av Grøa:

kommenterer i brev av 12. januar 1984 Sperstadvannforsyningsinteressene
i forbindelse med en

"Manhar hele tidenværtoppmerksom
på Sunndalkommunesønskeom å kunne
ta drikkevannfra Grøa og saken har vært drøftet med kommunenhelt til

den senestetid.Man menernå å ha funnetfremtil en praktiskløsning
slik at vannverketvil kunne tilføresdet nødvendigevann gjennom hele

åretutenvesentligeulemperfor kraftverket.
Man menerogså å kunne

treffe tiltak slik at rent vann kan tilføresGrøa Vannverkogså i kraftverkets byggeperiode.Etter dette regner man med å kunne inngå en avtale
mellom Sunndal kommune og KristiansundElektrisitetsverkom vannforsyningsspørsmålene
som vil være tilfredsstillende
for begge parter. Konflikten mellom vannkraftinteressene
og vannforsyningsinteressene
vil da

være løst".
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Møre og Romsdal Kraftselskaputtaler i brev av 6. februar 1984:
"I utbyggingssammenheng
er det sidevassdragetGrøvu som er aktuelt.All
tidligerefylkeskommunalbehandlingmed flertallfor verning har forutsatt
magasineringi et kunstigmagasin i Grøvudalen.Det nye alternativ2 er
basert på sløyfingav Grøvudalsmagasinet,slik at Grøvudalenblir urørt.
Alternativ 2 bygger på pumping og magasineringi Storvatnet i Skiråa. Da
dette alternativetforeløpiger lite kjent bør det bli nærmere vurdert
gjennom konsesjonsbehandling".
Hovedstyrets

innstilling

Hovedstyret
slutterseg til utvalgetstilrådning
om at Drivabør gis varig
vern, med en avgrensningsom utvalgethar tilrådd.

VASSDRAG

I SØR-TRØNDELAG

Reindriftsadministrasjonen
betraktersaken av en slik karakterat den bør behandles av Reindriftsstyret.I den foreløpigeuttalelseni brev av 9.3.84 uttaler de:

"Reindriftsadministrasjonen
mener prinsipieltat alle vassdragmed store
reindriftsinteresser
burde ha vært foreslåttvarig vernet".

"Reindriftsadministrasjonen
gir sin tilslutning
til at de vassdragene
som
berører

reindriftsinteressene,

og som er foreslått

vernet,

gis varig

vern. Flere av disse har svært stor betydningfor reindrifta".
I brev av 4.5.84 gir reindriftsstyretsin tilslutningtil Reindriftsadministrasjonens

uttalelse.

For Sør-TrøndelagtrekkesGarbergelvafram.

OBJEKT

NR.

124

GAULA vassdrag nr. 497
Fylke:
Kommuner:

Nedborfelt:

Sør-Trøndelag,
Hedmark.
Trondheim, Melhus, Klæbu,

Midtre

Gauldal,

Selbu,

Holtålen,Tydal, Røros, Rennebu,Os, Tynset.

3 651km2.

Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:

700-920m o.h.
ca. 60 %.
91 m3/s.
0-l 332 m o.h.

Kraftpotensial:

l 190 Gwh,

kostnadskl.

IIB/III/IV.

Utvalgetsvurdering
Verneinteressenei objektet er særdelesstore idet både naturvitenskap,kultur, vilt- og fisk og friluftsinteressene
har gitt det høyeste prioritet.
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Elva har en betydelig laksestammeover en stor strekningog både

for jakt og

fiskehar nedbørfeltet
megetstor rekreativverdi.På grunnav sin størrelse

og varierte berggrunnfanger Gaula opp det meste av biotop- og artsmangfoldet
i de sørligedeler av Trøndelagsregionen.Som typevassdragstår det sentralt.
Vassdragethar store verneverdierav spesiellnaturvitenskapeligkarakter.Det
inneholderen rekke fluvialgeomorfologisk
og kvartærgeologiskverdifullelokaliteter.Det knytter seg særlig botaniskeinteressertil suksesjonerlangs
elvekanten,og et svært artsrikt fugleliver knyttet til skog og våtmarker.
Kulturminnenebelyser et stort spekterav sosialemiljøer.En eventuellutbyggingvil føre til tap og ulemper for reíndrifteni vassdragetsøstlige
deler.

Utvalgetmener at et stort vassdrag i Trøndelageller Nordland i sin helhet
bør være representertpå verneplanen.Gaula inneholderbetydeligeverneverdier
og er godt egnet til å representereTrøndelagog Nordland.Utvalget vil derfor

tilråvarigvern av Gaula.

Vefsnavassdrageti Nordland er også vurdert som et mulig objekt for vern av et
større vassdrag i Midt-Norge.Se kapittel 6 i utredningensalminneligedel om
denne vurderingen.
Innkomne

uttalelser

Trondheim

kommune

uttaler

i brev av 2.2.84:

“Det er således bare i mindre grad Trondheimvil bli direkte berørt av en
eventuellutbyggingi Gaula, når man ser vassdragetsom helhet. Det er

imidlertid
grunntil å peke på at Gaulosener et av de mest verneverdige
naturområder
i kommunen.Noe av områdeter underlagtlandskapsvern,
og en
del av Leinøra er naturreservat.En eventuellutbyggingvil antakeligpå
lengre sikt få en negativ virkningpå landskapsutviklingeni dette delta-

området.På den andresidenhar elva i flomperioder
gravdut elvekanten

på nord-østsidenav elva og det har vært spørsmål fra grunneierneom forbygningsarbeiderfor å sikre grunnen mot utgravninger.Vi antar at det
vil bli mindre fare for slik utgravingved en eventuellregulering".
Kommunen viser ellers til uttalelsefra Trondheimog Omegn Fiskeadministrasjon
hvor det heter:
"Særligvil TOFAs styre peke på Gaula som lakselv.Gaulavassdragethar de

senereår konkurrert
med Namsenom å væredet nest lakserikeste
vassdrag
i NorgeetterTanavassdraget.
Statistikken
de senereår viseret oppfisketkvantumpå fra 20.000til 26.000kilo laksog sjøaure.Når en vet

at bare 10-15 % av en elv's lakseproduksjonblir fisket i opphavsvassdraget, finner en lett ut at Gaula også er av uvurderligbetydningfor
laksefiskei sjø og fjord.

Undersøkelserhar vist at 5.000-6.000personer årlig deltar i laksefiske
i Gaula".
Kommunenviser også til uttalelsefra teknisk avdeling,miljøvernutvalgetsom
enstemmiguttaler:
"Gaulavassdrageter meget aktuelt som verneobjekti Midt-Norge,og det er
ønskelig at resten vernes.
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Dette

innebærer:

- Ingen utbygging

av Gaula

på sørsida

av vassdraget.

- Det er ikke ønskeligmed tilleggsreguleringer
av Orkla som medfører nye
magasinområder.
- Ingen overføringerav Hiåsjøen.
Miljøvernutvalgethar ved tidligereanledningerpekt på at utbyggingav
ny vannkrafter blitt svært kostbar,og at energiøkonomiserende
tiltak må
prioriteres".
Melhus kommunestyrebehandletsaken 3l.l.84 og vedtok med 36 mot 9 stemmer:
"De fire delutredningen(NOU)gir hver for seg klart uttrykk for at Gaula
er svært verneverdig.
Pâ denne bakgrunn vil Melhus kommunestyregå inn for fortsattvern av
Gaula.
Melhus kommune viser forøvrig til at Regjeringenvil legge fram en samlet
plan for vassdrag innen utgangenav 1984.
Gaula vil bli vurdert i denne sammenheng.En samlet vassdragsrapportfor
Gaula vil bli utarbeidetog sendt kommunenetil høring.Melhus kommune

vil i den forbindelse
få mulighetfor å få et brederematerialefor å belyse de forskjellige

sider ved varig

Gaula.

vern eller eventuelt

utbygging

av

Om Stortingetmot formodningikke går inn for fortsattvern av Gaula, vil
Melhus

kommunestyre

be om at eventuell

konsesjonsbehandling

og utbygging

først skjer etter 1995. Dette vil gjøre det mulig å arbeide for dekning
av energibehovetgjennom alternativeenergikilderog energiøkonomisering,
og derved

unngå utbygging

av dette

svært verneverdige

vassdraget.

Holtålen kommunestyrevedtok på møte 2.2.84 med 14 mot 7 stemmer:

"Holtålenkommunerår til at Gaulaunntasfra varigvern.Det må utar-

beides alternativeutbyggingsplaner,som avveies mot kryssendebrukerverne- og rehabiliteringsinteresser
samt kommunaleregionaløkonomiske
virkninger.

Denne konsekvensutredning
danner grunnlag for kommunensendelige standpunkt.

Holtålenkommunemenerdetteavklaresbestgjennomkonsesjonsbehandling".
Mindretalletgikk inn for følgendeuttalelse:
"Kommunestyretslutter seg til den omfattendeutredning i verneplanIII
som påpeker de store skadevirkningeren utbyggingav Gaula-vassdragetvil
føre med seg.

Kommunestyret
vil påpekedet uheldigei å trekkeinnVefsnaog vassdragene

i Sør-Helgeland

i sammenligning

med Gaula,

da begge vassdrag,

også i utredningeni verneplanIII, vurderes som meget verneverdige.

-

Vassdragenepå Sør-Helgelandligger så langt fra de største befolknings-

konsentrasjoner
i Trøndelagat de er dårligegnetsom typevassdrag
for

Trøndelagsregionen.
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Kommunestyretvil derfor anbefaleat Stortingetikke etterkommerut~
valgetstilrådningom å vurdere vassdrageneutenom verneplaneni Nordland
i denne sammenheng.
Kommunestyretvil på bakgrunn av den omfattendeargumentasjoni verneplan
III anbefaleat Gaulavassdragetvernes".
Midtre

Gauldal

kommunestyre

vedtok

2.2.84 med

19 mot

18 stemmer:

"MidtreGauldal kommunestyregår inn for at Gaula blir unntatt fra varig
vern".
Mens mindretalletgikk inn for:
"MidtreGauldal kommunegår inn for varig vern av Gaula".
Rennebu formannskapdrøftet 21.12.83Verneplan III. Det er sidevassdragetIla
som ligger i kommunen.Formannskapetviser til tidligerebrev datert 16.12.82
og legger også idag de samme synspunktertil grunn. I brevet heter det:
"Den skisserteløsning for en utbyggingav Ila og Stavilla forutsetteret
kunstigmagasin i Ila. Dette magasin legger beslag på vesentligeareal
med produktivskog og dyrkbar mark, og kan vanskeligaksepteres i sin
planlagte form og størrelse.Men en vil tro at det her kan være mulig å
finne akseptableløsninger.
Ved et rimelig,akseptabeltutbyggingsalternativ
vil en tro at det her
var mulig å samarbeideom oppgaver - slik at storsamfunnetfikk kraft,
samtidigsom kommuneog grunneierefikk løst noen av sine oppgaver.

En vil også nevnedet momentat Ila på en strekningav ca. 3 km, fra
kryssingen
av E 6 og frem til grensamot MidreGauldalårligårsi flom

går inn over flattliggendedyrket mark. En reguleringvil eliminere,i
alle fall dempe denne ulempe.

På denne bakgrunn er en meget betenkt over at Ila skal bli trukket med i
et vern av hovedvassdragetGaula.
En tillater seg å stille spørsmålom det ikke var mulig å holde Ila, som
del av en evt. separat utbygging,utenfor vurderingenav et vern av
hovedvassdraget.Da hadde man mulighetenåpen for en evt. framtidigutnytting".
I brev av 3.l.84 konkludererformannskapetmed følgende:
"For et distriktmed knapphetpå muligheterog arbeidsplassersynes det
uheldig at framtidigemuligheter/valgblir avskåretgjennom et varig
vern. Etter vår mening er det en fordel at mulighetenetil konsesjonsbe-

handlingståråpen".

"En kan heller ikke se at det er grunn til â sette likhetstegnmellom
frigivelsefor evt. konsesjonsbehandling
og samtykketil konsesjonfor
utbygging".
'
Klæbu kommunestyrebehandletsaken 15.12.83og vedtok enstemmig:

"Detblir ikkeå avgi noenuttalelsefra Klæbukommune".
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Røros kommune vedtok enstemmig 30.11.83:
"Røros

kommune

avventer

innstillingen

fra samarbeidsutvalget

mellom

Holt-

ålen og Midtre Gauldal som skal utrede regionaløkonomiskekonsekvenser
ved event. varig vern/utbygging".
Fylkesmanneni Sør-Trøndelaguttaler i brev av 27. februar 1984:
"Fylkesmannener enig med Sperstadutvalgetog med miljøvernavdelingeni

at det knytterseg storeverneinteresser
til Gaulavassdraget.
Imidlertid
finnerfylkesmannen
at det foreliggende
materialetikkegir svarpå alle
de spørsmål som er naturlig å stille før en tar endelig stillingtil

spørsmålet
om varigvern.

Etter fylkesmannensvurderinger Gaulas betydningsom lakseelv så stor at

i tilfelleutbygging,
må elva få en minstevannføring
som bevarerdenne

ressursenogså for fremtiden.Ved fastsettelsenav minstevannføringenmå
det også tas hensyn til Gaulas funksjon som resipientfor avløpsvannog
avrenningfra jordbruket.

Gaulaer den versteflomelvaí fylketog kan tidvisforårsakestore

skader på dyrket jord og fast eiendom.Fylkesmannener kjent med at det
vil bli gjennomførtet utredningsprosjekt
med sikte på å klarleggemulighetene for reduksjonav flomtoppene,og om dette kan inngå som deler av
utbyggingsprosjektene.
En reduksjonav flomfarenvil ha store positive
konsekvenserfor hoveddalføretog vil være et vesentligargument i favør
av utbygging.
Miljøverndepartementet
har bestemt at Gaula skal tas med i "Samlet plan".
Fylkesmannener enig i dette og mener at når dette materialetforeligger,
vil en ha et bedre vurderingsgrunnlag.
Fylkesmannenvil derfor tilrå at
spørsmåletom utbyggingeller vern av Gaula utstår til behandlingenav
"Samletplan"".
Fylkesmannensmiljøvernavdelinguttaler i notat av 23.l.84:
"Gaula peker

seg ut som et viktig

typevassdrag

i Midt-Norge

og represen-

terer siste mulighet til å få vernet et hovedvassdragi Trøndelagmot
kraftutbygging.

Selv om Vefsna kan ivaretatypeaspektetfor Trøndelagog Nordland i samme
grad som Gaula, kan Vefsna ikke fylle de mange andre funksjonenesom
Gaula idag har. Det er knyttet store regionale interessertil Gaulas nedbørfelt på både vernesidenog brukersiden.

Miljøvernavdelingen
vil derfortilråvarigvern av Gaulauavhengigav
hvilken status Vefsnavassdrageti Nordland får".

Sør-Trøndelagfylkesfriluftsnemnd
vedtok enstemmig i møte den 23.2.84:
"Nemnda er derfor godt tilfredsmed de vurderingerSperstadutvalgethar
lagt fram om Garbergelva,

Drivavassdraget,

Todalsvassdraget,

Gaula

og

Stjørdalsvassdraget
og vil ut fra naturvern-og friluftsinteressene
gi
sin tilslutningtil varig vern av disse vassdragene.
Nemnda vil forøvrigpåpeke den uheldige sammenkoblingsom har skjedd mellom Vefsna i Nordland og Gaula i Sør-Trøndelag,og er uenig med Sper-

stadutvalges
konklusjon
på dettepunkt".
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Sør-Trøndelagfylkesutvalgvedtok l2.4.84mot 4 stemmer:
"Utvalgetvil avgi sin endelige innstillingom Gaula når Samlet plan for
vassdrag legges frem høsten 1984.
I mellomtidenbør verne- og utbyggingsinteressene
utredes ytterligereder
bl.a. en eventuelloppsplittingav nedbørfelteti en vernedelog en del
som kan bygges ut når energibehovettilsier det, blir belyst.
Det er her viktig

at flomdempende

tiltak

samt kommunal/regionaløkonomiske

virkninger
blirtillagtstorvekt.Kostnadenetil slikeutredninger
bør
dekkes av sentrale forvaltningsorganer.

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:
"Sør-Trøndelag

Venstre

uttaler

at det er uakseptabelt

og uansvarlig

â

sette Vefsna og Gaula opp mot hverandreslik Sperstadutvalgetgjør.
Gaula er plassert i verneklassel for alle undersøkteinteresser,og det
er totalt meningsløst

â henvise

et slikt vassdrag

til konsesjonsbe-

handling.
Det er helt klart at Vefsna og Gaula ikke kan erstattehverandrenår det
gjelder naturvitenskapligeog kulturvitenskaplige
interesser.
Vi vil minne om at Gaula er Midt-Norgesstørste hovedvassdragog også det
størsteog trolig mest verdifulleav samtligemidlertidigvernede vassdrag. Utvalget understrekerogså at Gaula peker seg ut som det hovedvassdrag som kan representerede store dalførenei Sør-Norge i verneplansammenheng.

Utvalget

er også klar over at vern av Gaula

er en forutsetning

for å kunne oppfyllemålsettingenfor verneplanarbeidet,jfr. konklusjonene i kap. 5.4. (s. 44-46).

Når utvalgetetterførstå ha tilråddvarigvern av Gaulapå grunnlagav
den overveldende
dokumentasjon
av verneinteressene,
går inn for à konsesjonsbehandlevassdragetog i stedet gi Vefsna varig vern, er dette en
uverdighestehandel.

Av hensyn til hele verneplanensrenomé og troverdighet,må Gaula gis
varig vern".
Direktoratetfor Vilt og Ferskvannsfiskuttaler i brev av 3.2.84:
"Vi kan ikke støtte utvalgetsuttalelseom at Gaula og Vefsna representerer de samme kvaliteterog samme del av landet.Gaula er et bredt vassdrag med mange sideelverog stilleflytendeelvepartierog som for en stor

del går gjennomjordbruksstrøk.
Vurderingene
på viltog fiskpekerpå

Gaula som et viktig typeområdefor midtre og indre deler av Trøndelagog
har viltbiologisk(ornitologisk)sette en variasjonog rikhet som gjør
det egnet til â representerede store dalførene i Sør-Norge.Fiskeribiologiskdekker vassdragetalle geografiskeregioner i Midt-Norge (unntatt kystregionen).Gaula fanger for øvrig opp et stort oppland av
brukerei sentraledeler av Trøndelagog har en sentral beliggenheti
forhold

til Trondheim.

Den nevnte

variasjon,

rikhet,

størrelse

og nærhet

gjør det derfor meget verdifulltfor brukergrupperinnen jakt, fiske,
forskningog friluftsliv.
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Vefsnavassdraget

er et "trangere"

vassdrag

hvor elva ofte går

i gjel og

stryk og for en stor del gjennom lite befolkedeområder. Det representerer

stort

sett et annet spekter

av regioner

enn Gaula.

En finner

over-

lapp naturgeografiskkun innen sørlige del av den såkalte "bar- og fjellbjørkeskogregionennord for Dovre". Vefsna har for øvrig et helt annet
opplandav brukere som er søndre del av Nordland med Hattfjelldal,Mosjøen og Mo i Rana. Vi vil på denne bakgrunnpeke på at Gaula og Vefsna

er vidtforskjellige
vassdragsom ikkekan veiesopp mot hverandrei
verneplan-sammenheng".
"DVFvil tilråat Gaulablirvarigvernet".
Statens forurensningstilsyn
uttaler i brev av 14. februar 1984:

"Gaulaer resipientfor metallavrenning
fra bl.a.Killingdalgruverog
den nedlagte

Kjøli

gruve.

Avrenning

fra velter,

avgangsmasse

og pumpevann

fra gruvedriftenhar gjort at Gaula ned til Eggafossener omtrent livløs.
Oppryddingstiltakved Kjøli gruver de senere år har redusertavrenningen
herfra kraftig.Elveleiet i Gaula ned til Eggafossener tydelig okerfarget av jernutslippenefra gruvene. Den skisserteutbyggingenvil gjøre
at giftige tungmetaller(vesentligkopper og sink) vil få virkning lenger
ned i vassdragetenn nå. Ved Eggafossenkommer sídeelvaHesja ut i Gaula
og fortynnerdet metallholdigevannet i Gaula slik at det ikke virker
giftig overfor fisk og andre organismer.Hesja vil i følge planene bli
ført vestover,og den fortynnendevirkningenvil bli redusert.Videre
nedover vassdragetvil sidevassdragbli tatt inn og ført til kraftstasjoner lengre ned i vassdraget.Utbygging som skissert i Verneplan IIi
vil føre til at Gaula på en lengre strekningenn i dag vil virke giftig
på fisk og andre organismer.I tillegg vil Gaula bli en dårligereresipient for utslipp fra gårdsbrukog husholdningerovenfor Støren. Deler av
utbyggingsplanene

vil også berøre

vannforsyningskildene

til Holtålen.

Selv om ny vannforsyningskildekan skaffesog gruveavrenningenreduseres
ytterligere,regner SFT med at utbyggingav Gaula som skissert i Verneplan III vil komme i forurensningsmessig
sterk konfliktmed fiskeinteressene, friluftsinteressene
og naturvitenskapeligeinteresser,bl.a. kan en
regne med langt høyere tungmetallkonsentrasjoner
i Gaula ned mot Singsås
enn i dag. SFT kan ikke tilrå noen utbyggingav Gaula som vil gjøre Gaula

ytterligere
tungmetallpåvirket
enn i dag".

Riksantikvarenuttaler i brev av 31. januar 1984:
"Gaulavassdraget(obj. 124) som av Prosjekteter satt i verneklassel,
foreslåskonsesjonsbehandlet
under forutsetningav at Vefsna i stedet
blir gitt varig vern. Nordland er sterkt underrepresentertnår det
gjelder vernede vassdrag.Det er positivt om Vefsna vernes, da dette området er svært rikt på kulturminner.Dette vassdragetkan likevel overhodet ikke erstatteGaulavassdrageti Trøndelag fordi det her er snakk om
helt andre typer kulturminnerog kulturlandskapi ulike "regioner".Vi
anser denne sammenkoblingensom uholdbar faglig sett".
Instituttfor etnologived universiteteti Oslo uttaler i notat oversendtved
brev av 14. februar 1984:
"For Gaulavassdrageter det anført en svært mangfoldigbestand av kulturminner, typologisksåvel som kronologisk,med stor variasjonetter ulike
sosiale miljøer og med samiske innslag.Disse kulturhistoriskeverdier
tilsier vern av vassdraget,en vurdering som ytterligereforsterkesav at
Trøndelag

i landsmålestokk

er blant de områder

som er underrepresentert
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med vernede objekter. Dette
siste momentet alene
gjør det uakseptabeltå
foreslå konsesjonsbehandling
av Gaula på betingelseav at Vefsna i
Nordlandgis varig vern. Selv om Vefsna ikke er undersøktmed hensyn til
kulturminnerfra nyere tid, må det ut fra alminneligkunnskapom områdets
kulturhistorieantas at verneverdiener betydeligog verneforslaget

tilsvarende
gledelig.Men på sammegrunnlagsynesdet også klartat

Vefsna kulturhistoriskpå ingen måte kan komme som noen erstatningfor
Gaulavasssdraget".
"Instituttfor etnologi slutter seg til Styringsgruppenskonklusjonom
varig vern for Gaulavassdraget".
Arkeologiskavdelingved universiteteti Trondheim uttaler i brev av 17. desember 1983:
"Argumentetfor allikevel ikke å anbefalevern, er at Nordland er dårlig
dekket av verneobjektet,og at Vefsna kan erstattede verdier Gaula representerer.For de kulturhistoriskeinteresserer dette selvfølgelig
ikke akseptabelt,slik Sperstadutvalgetselv klart påpeker í kap. 5.4.:
"verneplanensforhold til målsettingen""...liten
sannsynlighetfor vern
av Vefsna

kan dekke

de samme behov

som et evt. vern av Gaula"

(s. 46).

Fra kulturminnevernsiden
er det helt klart at disse vassdrageneikke kan
erstattehverandre,og at begge representererstore verneverdier.
Gaulavassdragethar en nøkkelposisjonsom kontaktområdemellom ulike geografiske/økologiskesoner. Området har spesiellemulighetertil å finne
sammenhengerog forskjellermellom ulike former for tilpasningog kultur,
bl.a. samisk.
De store utbyggingenesom er foretattnord og sør for Gaula (Nea-og
Orkla-utbyggingen),gjør dette vassdragetdesto viktigere i kulturhistorisksammenheng".

Kontaktutvalgetfor Vassdragsreguleringssaker
ved universiteteti Trondheim
uttaler i notat av 30.1.84:
"Gaula er et særlig variert vassdragmed store naturvitenskapeligeverne-

interesser
for allede undersøkte
fagområdene.

Ett av de store vassdragenemed utløp i Trondheimsfjordenbør komme med
på verneplanen.Gaula er i dag det beste alternativ,og vassdragetinneholder naturkvaliteter

(bl.a. i nedre deler

og på Gauldalsvídda)

blir ivaretattav andre vassdrag í verneplanen".

som ikke

"Avstandenmellom Gaulas og Vefsnas utløp i havet er 40 mil. Foruten den
lange avstanden

fra Vefsna,

ligger Gaula

i andre naturgeografiske

oner og representererdermed også andre verneinteresser".

regi-

"Vi vil avslutningsvisunderstrekede meget store verneverdiersom finnes

både i Gaulaog Vefsna".

"Vefsnaer mindre påvirket av menneskeligeinngrep,og referanseverdiene
er rimeligvisstørre. Imidlertidarbeides det med å rense opp i gruveforurensningenei Gaula, og det er håp om å få dem under kontroll.I utredningen

om naturfaglige

verdier

(NOU l983:42)

er det pekt på de verne-

interessersom er gått tapt i og med at det på Østlandet ikke kan bli
vernet noe stort, helthetligvassdrag.Et vern av Gaula vil være det
nærmesteen kommer til å fange opp slike aspekter i verneplanen.Det

riktigevil derforværeå vernebådeGaulaog Vefsna".
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Instituttfor Naturforvaltningved Norges Landbrukshøgskoleuttaler i brev av
l0.l.84vedrørendeGaula og Vefsna:

"Medden dokumentasjon
om dissevassdragene
som er gitt i NOU l983:4log

42, og med den intensjonverneplanenhar, finner vi at det ene vassdragets kvaliteterikke kan erstattesved vern av det andre".
Institutt

for museumsvirksomhet

25. januar1984:

ved universitetet

i Tromsø

uttaler

F

i brev av

"I Nordland er det en altfor lav prosent av varig vernete Vassdragsobjekter.Forslaget i Verneplan III kap. 6, må sees som positivt utfra de
samiske kulturminneverninteressene.
Men det er vanskelig å se at dette
forslaget kan erstatte noen av de andre vassdragene på verneplanen. Især

gjelder dette Gaula i Sør-Trøndelagsom har et forskningspotensiale
når
det gjelder samisk kulturforskningsom ikke kan sammenlignesmed Vefsna".
Norges Jeger- og Fiskerforbunduttaler i brev av 23.1.84:

"Gaulaer et av de vassdragsom klartskillerseg særskiltut med bakgrunn i interesserknyttet til jakt, fiske og øvrig friluftsliv.NJFF vil
derfor på det sterkeste insisterepå at dette vassdragetgis varig vern,
uavhengigav hva som måtte skje med Vefsna.
Jakten i Gaulas nedbørfelter preget av høy jegertetthet,stor allsidighet og gode muligheterfor almenheteni form av bl.a. jaktkortsalg.Områdets høye jaktutbyttebidrar til at jakten betyr mye både for innenbygdog utenbygdsboende.

Gaula som lakseelver meget vernevedig.Vassdrageter preget av særs gode
produksjonsmuligheter
med ca. 150 km. lakseførendestrekning.Dokumentasjonene av vassdragetsstore smoltproduksjonmå tilsi et sterkt vern i
fremtiden.Nedbørområdetinneholderfor øvrig en rekke attraktivelokali-

tetermed aure,røye,sik og ål.

For utøvelseav sportsfiskeer området særs verneverdigmed et utstrakt
salg av fiskekort.
Områdets betydningfor friluftsliver av vesentligbetydningbåde lokalt,
regionaltog i et mer nasjonaltperspektiv".
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:
"Sør-TrøndelagNaturvern karakterisererSperstadutvalgetsunødvendigeog

ulogiskeinnbyrdesprioritering
mellomVefsnaog Gaulasom en hestehandel.

Naturvernforbundetsentraltvil understrekedet nærmest skamløse i å henvise til konsesjonsbehandling
et vassdrag som har fått topp-karakter
etter alle undersøktevernekriterier.For øvrig viser vi til fylkeslagets
merknader":
"Det er helt klart ut fra omfattendenaturvitenskapeligeundersøkelseri
begge vassdrag at de ikke kan erstattehverandre".
"Nordlander dårlig stilt når det gjelder vernede vassdrag.Fylket er

sterktberørtav omfattendeutbygginger.
Det er derforpositivtat Sperstadutvalgethar trukket inn vassdrag i Nordland som klart har stor
verneverdi.Men vern av disse må ikke brukes som argumentmot å verne
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Gaula, slik at Trøndelag blir dårligererepresentert.Dette er en form
for hestehandelsom bygger på feilaktigeog ulogiske argumenterog som må
være uakseptabeli en verneplan.
Sperstadutvalgetsforutsetningvar at ulike landsdelerskulle bli rimelig
dekket og at verneplanenskulle omfatte variasjon i typer og interesser.
Denne

forutsetning

har Utvalget

ikke oppfylt.

Verneplan

III har ikke på

et eneste punkt svekket argumentasjonenfor vern av Gaula. Sør-Trøndelag
Naturvernmener derfor fremdelesat varig vern er den eneste akseptable
konklusjonpå diskusjonenom Gaulas framtid".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:
"Gaulavassdrageter svært viktig for friluftslivet.Store deler av nedbørfelteter godt egnet til fotturer,skiturer,jakt og fiske. Vassdragets nedbørfelter et viktig friluftsområdefor hele Trondheims-

regionenbåde sommerog vinter.

TrondhjemTuristforeninghar to hytter og merkete sommer og vinterruteri
den nordøstre

delen av nedbørfeltet.

Som også utvalgethar pekt på er verneínteressenei Gaula særdeles store
idet både naturvitenskap,kultur, vilt- og fisk og friluftsliver satt i
høyeste verneklasse.NTF vil peke på at Gaula er det siste store uregulerte vassdrageti Sør-Trøndelag.Dette må tilleggesavgjørendevekt.
Utvalget har gått inn for en "hestehandel"hvor de foreslårat Gaula kan
konsesjonsbehandles
hvis Vefsna blir vernet.NTF mener at det er uheldig

at to sværtverneverdige
vassdragpå dennemåtenblir sattopp mot hver-

andre. Det er dokumentertså store verneverdieri Gaula at den må vernes
uansett.Sør-Trøndelaghar tidligerekommet svært dårlig ut i vernesammenheng. Et eventueltvern av Vefsna vil ikke bedre den situasjonen.

NTF vil derforsterktstøtteutvalgetskonklusjon
om at Gaulamå få varig
vern. Derimot kan vi ikke akseptereat denne konklusjonenkan endres for-

di om ogsåVefsnablirvernet.

Norsk Naturforvalterforening
uttaler i brev av l7.2.84:
"De helt store hestehandlenei vassdragssammenhengfinner en i utvalgets
prioriteringerog vurderingeri Trøndelag/Nordlandsregionen.

Den førstehandelengår ut på at Gaula i Sør-Trøndelag
skal frigistil

konsesjonsbehandling
dersom utvalgetsforslag om å ta inn Vefsna-vass-

draget

i Nordland

som ikke er midlertidig

vernet,

tas til følge og vernes.

Det er naturgeografiskelikhetstrekkmellom Trøndelagog søndre del av
Nordland,men Vefsna kan ikke erstatteGaula som typevassdrag.

Gaula har fått topp prioritet for samtlige fagfelt.Et eventueltbortfall
av Gaula som vernet vassdragvil gjøre at Sør-Trøndelagkommer svært
dårlig ut i vernesammenheng,og de forskjelligefagfeltenesinteresser

vil i denneregionenikkevære ivaretattpå en måte som oppfyllerverne-

planens målsettinger.Det er i innstillingaogså slått fast at Gaula er
det mest representativetypevassdragfor Trøndelag".
Det konkluderes

med at også Gaula

skal oppfylles.

må vernes

for at verneplanenes

målsetting
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Horg jakt- og fiskerlagpeker i brev av 23.1.84på de store frilufts,vilt og
fiskeinteresseri Gaula ikke bare for folk i Sør-Trøndelag,men også for store
brukergrupperpå Østlandet.Det vises til at alle utbygningsalternativ
har med
kraftverki Gaulfossenog at det i tillegg til redusertemuligheterfor gyting
i flere sideelver,vil forringeGaula som lakseelv.Det konkluderesmed:
"Det er med glede vi konstatererat Sperstadutvalgettilrår vern av Gaula.
Jeger- og fiskerforeningenei området vil imidlertidbestemt avvise

tankenom å setteGaula i Sør-Trøndelag
opp mot Vefsnai Nordlandslik

Sperstadutvalgetleggeropp til".

Natur og ungdom trekker i brev av l3.l.84 frem at Gaula er satt opp mot vassdrag i Nordland som det alt er søkt om konsesjonfor og at Vefsna skal representeretrøndelagsfylkeneog Nordland i vernesammenheng.Til dette uttaler
de:

“Naturog Ungdomser på denneframgangsmåten
som eit grovtovertrampfra

Sperstadutvaletsside. Vefsna kan ikkje stå som eit døme på vassdragsnaturen i alle dei tre fylka, like lite som Gaula kan gjere det. Ein slik

"hestehandel"
løyserikkjeproblemamed ingenstørreverneobjekt
i sør-

legaredelar av Midt-Noreg.

Med utgangspunkt
i kjensgjerninga
at kraftutbygging
er dyrareenn energi-

økonomisering,meiner Natur og Ungdom at alle dei omtalte vassdragamå få
varig vern. Styresmaktenebør og ta lærdom av den fatale reguleringaav
Orkla, nabovassdragettil Gaula. Der går det no mot avsetningsvanskarpå
krafta p.g.a. dei høge utbyggingskostnadene".

Fra 5 grunneierepåpekes det i brev av l.2.84 de interessersom er knyttet til
fiske i Ila og de problemer reguleringenvil medføre. De tar også opp at tilgangen på elvegrusvil opphøre og at elvegruseni dag er eneste mulighet for

veigrus
på Nordskogen.
De uttaler
videre:

“En ser positivt på planlagte kraftutbygging,men tar forbeholdnår det
gjelder avståingav fallretter,og stiller følgende ufravikeligekrav: I
tillegg til omforenetpris pr. fallmetergodskrivesunderskrevneeiendommer framtidigfiskeretti planlagtemagasin, på lik linje med eiere av
strandline".
Vassdragsregulantenes

forening

uttaler

i brev av 27.1.84:

"Argumentasjoneni utvalgetsinnstilling,kapittel 6, når det gjelder
konsekvensenefor Gaulas vedkommendevirker imidlertidlite overbevisende. Såvidt vi kan se er det her lagt opp til en politisk vassdragshandel

snarere

enn en vurdering

basert

på verninteressenes

faglige

ut-

redningerog hensynet til en hensiktsmessigområdefordelingav vernede
vassdrag".
Sør-TrøndelagKraftselskaputtaler i brev mottatt l6.2.84:
"Gaula er det vassdrag som på sikt best kan dekke opp elektrisitetsforsyningen i Sør-Trøndelagfylke. "Kartleggingav mulige kraftutbyggingsprosjekter"utarbeideti forbindelsemed verneplan III for vassdrag
viser, forutsattat det bygges 7 kraftstasjoneri Gaulavassdraget,at

midlereproduksjonblir ll90GWh/år.
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Det en ellers har i Sør-Trøndelagav ikke utbygde vannkraftkilderutgjør
tilsammeni et middelår ca. 900 Gwh inklusivesmåkraftverkmedtatt i
Samlet plan, Nedre Nea og tilleggsreguleringer
og overføringeri Orkla,
men eksklusive

Garbergelva

(200 GWh) som er foreslått

varig

vernet.

I et

bestemmendeår utgjør dette ca. 700 GWh. I de 900 GWh er medregnet flere
kontroversielleog kostbare anlegg som neppe vil bli utbygd.
Samlet produksjonskapasiteti et middelâr i Sør-Trøndelaginklusive
Trondheimvil i 1985 utgjøre 4027 GWh/år inklusivefull utbyggingi Orkla.
I et bestemmendeår utgjør produksjonskapasiteten
3297 GWh. Hertil kommer

statskraftkontrakter
på tilsammen301 GWh.

Forbruket til den alminneligeforsyningi 1982 utgjorde 3416 Gwh. Hertil

kommeret forbukpå l0l4Gwh til smelteverkene,
NSB og pumpekraft.
Samlet
forbruk 4430 GWh.

For å imøtekommeforventetstigning i det alminneligeelektrisitetsforbruket må det skaffes ny kraft innen 1990, enten ved utbyggingav ny
kraft eller import fra andre fylker.Alternativeenergikildersom teller

har en litentro på i detteårhundre.Virkningav energiøkonomisering
og

det nye fjernvarmeanleggeti Trondheim er det tatt hensyn til i prognosene".
Det vises forøvrigtil "Prognoserfor energiforbuketi Sør-Trøndelagog

dekningsprogram
fra til år 2000".
"På bakgrunn

av de begrensede

Videresiesdet:
muligheter

for dekning

av elektrisitetsfor-

syningen i Sør-Trøndelagog den noe forprosjektmessige
planlegging,mener
vi at Gaula

må frigis

for konsesjonsbehandling

slik at en kan fremlegge

et forsvarliggjennomarbeidetprosjekt.
Ut fra dagens forsyningssituasjon
er det ikke nødvendigmed noe hastverksarbeide.Det forutsettesen balansertdialog med de ulike interesser
slik at en kommer fram til en plan som kan aksepteres.
Om noen år vil en ha bedre grunnlag for å bedømme situasjonenut fra samfunnsutviklingenog behovet for øking i elektrisitetsforbruket.
Er den
slik at Gaula kan "spares" for videre utbygging,er det vel og bra, men

på nåværendetidspunkter det ikkeriktigå gi Gaulavarigvern".

TrondheimElektrisitetsverkhar i fellesskapmed Sør-Trøndelagkraftlagutredet utbygningsmulighetene
i Gaula. I brev av 30.l.84 tiltrer TrondheimElektrisitetsverkde anmerkningerSør-TrøndelagKraftselskaphar gitt til Verneplan III i sitt brev av l6.l.84.
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretmener de ulike bruksinteresserbest kan avklares ved en konsesjonsbehandlingav Gaula. Særlig er det av betydningat flomproblemenei vassdraget

kan løses.
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OBJEKT NR. II 10
GARBERGELVAvassdrag nr. 499
Fylker:

Sør-Trøndelag,Nord-Trøndelag.

Kommuner:
Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:

Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

Selbu,Stjørdal,Meråker.

159km2.

ca. 500 m o.h.
60 %.
2,8 m3/s.
160-1 171 m o.h.
5 200 da.
8 300 da.
200 GWh, kostnadsklasseIIB/III.

Utvalgetsvurdering
Det er påvist store kulturvitenskapelige
og naturvitenskapeligeverdier i nedbørfeltet.Kulturminnenefra kvernsteinsdriftamå framhevessom spesielt
verdifulle.I naturfagligsammenhenger de ornitologiskeverdiene knyttet til

våtmarksområdene
Stråsjøenog Prestøyanav megetstorbetydning.
Også vilt-og
fiskeinteressene
har dokumentert
storeverneinteresser
i området.For rein-

driftsnæringener deler av nedbørfeltetav særlig stor verdi. Utvalget tilrår
derfor varig vern av objektet.
Innkomne

uttalelser

Selbu kommunestyrevedtok i møte den 2.2.85:

"Kommunestyret
er fulltinneforstått
med det nasjonaleønskeom å beholde

enkelte vassdraguregulert.Likevel kan vi idag ikke støtte forslagetom
varig

vern av Garbergelva.

Kommunestyret

vil istedet

tilrå at utbyggings-

planene for vassdragetblir undergittvanlig konsesjonsbehandling".
Kommunestyretbygger sitt standpunktbl.a. på utilfredsstillendesaksbehandling,Sperstadutvalgetsutgangspunkti spesielleverneinteresser,og uten
lokal medvirkning.
Videre

uttaler

kommunen:

"Garbergelvahar mange alternativeutbyggingsmuligheter.
Ved et aktivt
samarbeidemellom utbygger,lokalemyndigheterog fagfolkpå miljøspørsmål, er det svært gode muligheter

for å finne

fram til utbyggingsalterna-

tiversom på en tilfredsstillende
måte kombinerer
utbyggingsinteresser
og
vernebehov".

"Skulle nasjonale interesser- på tvers av lokale behov og ønsker - likevel føre til varig vern av vassdraget,

forutsetter

kommunestyret

at

staten etablereren kompensasjonsordning
til det lokalsamfunnsom berøves
mulighetenefor en økonomiskavkastingved en utbygging".
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Stjørdal friluftsnemnduttaler i notat av 9.12.83:
"Når det gjelder

de naturvitenskapelige

verneinteresser,

erstatter

Gar-

bergelvade vassdrag som blir tatt ut av verneplaneni Meråker på en god

måteidetOmrådetharnaturkvaliteter
somutfyller
Stjørdalsvassdraget.
Videre er dette en svært heldig løsning for friluftslivetidet en derved

får sikretområdetrundtSkarvansom er et sværtviktigfriluftsområde".

Fylkesmanneni Sør-Trøndelaguttaler i brev av 25. januar 1984:
"Når det gjelder Garbergelvaer fylkesmannenenig med Sperstadutvalgeti
at verneinteressenetilsier at den blir varig vernet mot kraftutbygging.
Dette er forøvrig i samsvar med miljøvernavdelingens
vurderinger".
Sør-Trøndelagfylkesfriluftsnemnd
vedtok enstemmig i møte den 23.2.84:
"Nemndaer derfor godt tilfredsmed de vurderingerSperstadutvalgethar
lagt fram om Garbergelva,

Drivavassdraget,

Todalsvassdraget,

Gaula og

Stjørdalsvassdraget
og vil ut fra naturvern-og friluftsinteressene
gi
sin tilslutningtil varig vern av disse vassdragene".
Sør-Trøndelagfylkesutvalgvedtok l2.4.84mot 5 stemmer:
"Garbergelvafrigisog underleggeskonsesjonsbehandling".
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84 Sperstadut-

valgetstilrådning
om vern av Garbergelva.

Kontaktutvalgetfor vassdragsreguleringssaker
ved universiteteti Trondheim
vedtok enstemmig i møte den 27.l.84:
"Nedbørfeltenei Sona, Torsbjørka (131 Stjørdalsvassdraget)
og Garbergelva

(II10 Garbergelva)

har store ornitologiske

verneinteresser

og bør

naturligses på som en enhet. Spesieltmå framhevesGarbergelvasom har
verneverdiersom utfyllerverneverdienei Stjørdalsvassdraget".
Norske

Turistforeningers

“Dette

vassdraget

forbund

uttaler

i brev mottatt

ligger opp til fjellområdet

l3.3.84:

Sylane

hvor Trondhjem

Turistforening(TT) har et godt utbygd hytte og rutenett.
Innenfornedbørfeltettil Garbergelvaer det ingen turisthytter,men TT
har hytter like nord og sør for nedbørfeltet.En merket rute går gjennom
feltet.

NTF vil også peke på at de fleste andre vassdragenei området er
regulert.Garbergelvasnedbørfeltutgjør en del av et større friluftsområde og det er derfor

viktig

at det kan bevares

urørt.

NTF vil derfor støtte utvalgetstilrådingQm varig vern".
Norges

Naturvernforbund

uttaler

i brev av 3. februar

1984:

"En vil også sterkt framhevebetydningenav verneforslagetav Garbergelva. Varig vern av Forra og Sona/Torsbjørka/Garbergelva
er en løsning
som etter NTNVs

(Nord-Trøndelag

Naturvern)

mening

ivaretar

natur-

og

miljøvernets
interesser
på en akseptabel
måte.På mangemåtererstatter
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Garbergelvade vassdrag som blir tatt ut av planen i Meråker idet området

har naturkvaliteter
som utfyllerStjørdalsvassdraget.
Videreer detteen
sværtheldigløsningfor friluftslivet
ideten får sikretområdetrundt
fjellmassivetSkarvan som er et svært viktig friluftsområde".

I foreløpighøringsuttalelsefra reindriftsadministrasjonen,
datert 9.3.84,
blir Garbergelvatrukket fram som et av de vassdrag som har svært stor be-

tydningfor reindrifta.
Man er enig i varigvern.Reindriftsstyret
slutterseg
i brev av 7.5.84 til dette.

Trondheim

Elektrisitetsverk

kommenterer

i brev av 27.l.84

de ulike

verneinter-

esser som er utredet i Sperstadutvalgetsrapportog sier:
"Fra T.E.V.'s side er det nødvendigå presisereat Garbergelvakan bygges
ut etter flere alternativersom i stor grad ivaretarvåtmarksinteressene.

Stråsjøområdet
kan opprettholdes
som våtmarksområde
dersommagasinetableres oppstrøms

Svartåsfossen,

med terskelbygging

og minstevassføring

nedenfor (Alt. 2). Vegbyggíngkan om nødvendigforetas på sørsidenav
Brenntoppenog Holmfjellet.

BådeStråsjø-og Prestøyanområdene
kan opprettholdes
som våtmarksområder
ved hjelp av minstevassføringog eventueltterskelbyggingdersom magasinvann overførestil Elvådalenvia en lav sperredampå Prestøyan (Alt. 3)".

De konkluderervidere med:
"Konsesjonpå reguleringog utbyggingav Garbergelvable første gang gitt
6.6.l9l9og senere forlengettil 1951. Stortingog departementhar tidligere funnet at betingelsenefor utbyggingvar tilstede.
Det er vårt inntrykkat det grunnlagSperstadutvalgethar bygget sin
vurderingpå i Verneplan III i noen grad er ufullstendigog uriktig hva
angår jordbruk,reindriftog kulturminner.

Vi håpersåledesat ovenfornevnte
bemerkninger
vil tellemed i den ende-

lige behandlingav verneplanenog at Garbergelvafrigis for konsesjonsbehandling".

Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Garbergelvabør gis
varig vern.

VASS DRAG I NORD-TRØNDELAG

Ved behandlingenav Verneplan II Innst. S. nr. 10 1980-81mente flertalletav
industrikomiteens
medlemmerat det burde være mulig etter den midlertidige
verneperioden å foreta en samlet
viktigste vassdrag som instilles

vurdering, både av Stjørdalsvassdraget
til konsesjonsbehandling.

og de
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Lierne kommunestyrepeker i sin uttalelseav 1984 på dette og sier videre:

"Kommunestyret
vil presiserepå det sterkesteat det må leggesopp til en
behandlingmåtesom sikrer at det ikke blir tatt noen avgjørelsei Vernespørsmåletfor Stjørdalsvassdraget
m/Forra/Sonafør denne forutsetningen
er oppfylt.

Hvis det skulle vise seg at det ikke er mulig å få koordinertdette på

annenmåte,må også Stjørdalsvassdraget
m/Forra/Sona
frigisfor konse-

sjonsbehandling,

slik at dette

vassdraget

og vassdragene

Sandøla/Luru

kan

bli behandletunder like betingelser.
Kommunestyret

vil videre

hevde

at dersom

Forra/Sona

likevel

skulle

bli

gitt varig vern, må et slikt vedtak følges av et klart og bindende tilsagn om økte statskraftleveranser,
slik at ikke dette fører til øket
press

for utbygging

av Sandøla/Luru-vassdragene.

Lierne komunestyre er fortsatt av den mening at verneplanbehandlingen
av
Sandøla/Luru-vassdragene
foregikkpå en til dels forvirrendemåte og fikk
et merkelig utfall.

Kommunestyret
tillaterseg derforâ håpepå at Regjeringen
og Stortinget
ved den kommendebehandlingav Verneplan III makter å sette tingene på
plass slik at de gjenværendevassdrag i Nord-Trøndelagkan få en korrekt
og rettferdigbehandling.

Nord-TrøndelagElektrisitetsverksammen med fylkesrâdmannensfagavdelinger
har utarbeidetprioritetsplanfor vannkraftutbyggingi Nord-Trøndelag.
Utredningener datert mars 1984.
Prioritetsplanfor vannkraftutbyggingi Nord-Trøndelagble behandlet i
fylkesutvalgeti møte 10.04.84.Utredningenbir oversendttil Miljøverndepartementetsom Nord-Trøndelagfylkeskommunesuttalelsertil arbeidet
med "samletplan for forvaltningav vannressursene",og til hovedstyret
for NVE som Nord-Trøndelagfylkeskommunesuttalelsetil "Verneplanfor
vassdrag III"".
Til prioritetsplanfor vannkraftutbyggingi Nord-Trøndelagble det fremsatt
tre alternativeforslag.Intet forslagoppnådde et flertallav de avgitte

stemmer,og intetforslager formeltnedstemt.Det foreligger
såledesdelt inn-

stilling fra hovedutvalgeti fire alternativer.

Administrasjonensforslagoppnådde 3 stemmer og lød:
Fylkesutvalgetslutter seg til følgendegruppeviseprioriteringav kraftutbyggingsprosjekter
i Nord-Trøndelag,
av eventuell utbygging av det enkelte

Gruppe
l

uten å ta standpunkt
vassdrag:

Prosjekt

til omfanget

Fastkraftproduksjon
GWH/år

Kraftverkene
i Meråker
Andel

NTE,

65

%

Neséa.AndelNTE, 50 æ

Selja
_
Hestdalen (eventuellprivat
utbygging)

306

53

l5
3,4
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2

Forra - Dillfoss redusertog
uten overføringGlunka og Skravla
Sanddøla/Luru

3

Helgåa/Vera
m/Skjækra
Inna/Dillfoss

Årgàrdselv/Sverka
Ingulsvatn

Skogafoss
Trongfoss

4

Nonsvatn

Knutfoss
Finnbuvatn

398
604
379
154
103
8,8
18
36
35
3,7
1,7

lflrriixern

5

Sørlivassdraget
Høylandsvassdraget
Ogna

Sona
Rækarvatn

Lutra/Lauvsjøen
Rennselvatn

Svaberg
Senterpartietsforslag som fikk 2 stemmer lød:
"Gruppe 2: Forra flyttes til gruppe 5 - Varig vern. Sanddøla/Luruflyttes
til gruppe 3, men uten vesentligreguleringav sjøene i Lierne.
Gruppe

3:

Skjækra flyttes til gruppe 5 — Varig vern".

Venstres forslag som fikk l stemme lød:
"Forra,Sanddøla/Luruog Skjækra overførestil gruppe 5 - Varig vern".
SosialistiskVenstrepartisforslag fikk 1 stemme og hadde samme prioritering
som administrasjonensmed unntak av at gruppe 2 går ut idet Forra og Sanddøla/
Luru overførestil gruppen for varig vern.
Fylkesmanneni Nord-Trøndelaguttaler i brev av 13. januar1984:
"Ut fra de data som foreligger,finner fylkesmanneni Nord-Trøndelagat
det er naturligat Sperstadutvalgethar kommet fram til den listen over

verneforslag
som nå foreligger.
Det er dervedikkesagt at det videre
arbeidmed vernav vassdragi fylketer problemfritt".

"Fylkesmannen
vil samtidigpeke på at Industrikomitéen
i 1980var klar

over de store problemeren eventuellreguleringav sjøene i Lierne vil

medførefor kommunensinnbyggere.
Det materialesom er samleti forbindelse med konsesjonsbehandling
av Sanddøla/Luruog som også danner grunnlaget for vurderingav vassdrageti Samlet Plan, dokumentererat det både
er store verneverdierknyttet til dette vassdragetog at det til dels vil
påføre bygdesamfunneti Lierne store skader dersom sjøene i Nordli blir
regulert".
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"Detbør imidlertid
understrekes
at en av hovedforutsetningene
for gjen-

nomføringenav Verneplan for vassdragog Samla Plan, var at ingen region
må få vesentligekraftforsyningsproblemer
sett i forhold til andre
regioner.Under behandlingenav Verneplan II ble det sterkt understreket

av saksordføreren
at Industrikomitéen
så på landetsom en helhetog at

det må være en nasjonal

fellesoppgave

å skaffe

regioner

med mange

verne-

objekter den energitilførselsom er nødvendig.
I samsvarmed Stortingetsholdningmener fylkesmanneni Nord-Trøndelagat

det må væremuligå kommetilbakemed kommentarer
til VerneplanIII for
vassdrag,når uttalelsenetil Samla Plan skal gis".

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84 Sperstadutvalgets tilrådningtil Verneplan III for vassdrag i Nord-Trøndelag.
Universiteteti Trondheimviser í brev av 31.1. til uttalelsenfra Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer
ved universiteteti Trondheim som støtter utvalgets forslag til vern av vassdrag i Nord-Trøndelag.
Reindriftskontoreti Nord-Trøndelagviser i brev mottatt l0.2.84til områdestyrets behandlingsom ikke hadde anmerkningertil innstillingen,med unntak

av Nesåa.

Reindriftsadministrasjonen
sier i sin foreløpigeuttalelseav 9.3.84:
"Reindriftsadministrasjonen
mener prinsipieltat alle vassdragmed store

reindriftsinteresser
burdeha vært foreslåttvarigvernet".

"Reindriftsadministrasjonen
gir sin tilslutningtil at de vassdragenesom
berører reindriftsinteressene,
og som er foreslåttvernet, gis varig
vern. Flere av disse har svært stor betydningfor reindrifta".
For Nord-Trøndelagtrekkes Forra og Sona i Stjørdalsvassdragetog Skjækra frem.
I brev av 4.5.84 gir reindriftsstyretsin tilslutningtil Reindriftsadministrasjonens uttalelse.

OBJEKT NR. 131
STJØRDALSVASSDRAGET
vassdrag nr. 504
Fylker:
Kommuner:

Sør-Trøndelag,Nord-Trøndelag.
Selbu, Stjørdal,Meråker, Levanger,Verdal.

Skoggrense:

Ca. 600-700

Dyrkingsjord:

Forra:

Nedberfelt:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:

2 130kmz.

m o.h.

Ca. 70 %.
74 m3/s.
0-l 249.
Forra: 71 000 da.
33 000 da.

Produktivtskogbruksareal:Forra: 138 000 da.
Kraftpotensial:
Forra og Sona: 913 GWh, k.kl. IIA/III.
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Naturvitenskap,kulturvitenskap,vilt- og fiskeinteresserog friluftsinteresser har alle dokumentert

meget

store verneinteresser

i vassdraget.

De største

interessene
knytterseg til sidevassdragene
Forraog Sona.Særliger de store

myrområdenei øvre Forradalsområdetav meget stor verdi. De øvre deler av
Stjørdalsvassdraget
er fra før berørt av kraftutbygging.Utvalget vil derfor

tilråat Forraog Sonagis varigvern.

âäguttalelse
fra utvalgetsmedlemOttarFjærvoll:
Forutenmegetstorevitenskapelige
og generellenaturverninteresser,
er det i

Forras nedbørfeltdokumenterthelt uvanlig store og gode reserverav dyrkbar
jord. I vår situasjonbør dyrkingsreserverstå til disposisjonfor nydyrking.

Fylkesmanneni Nord-Trøndelaghar utarbeidetet utkast til Verneplan for Våtmarker i Nord-Trøndelag,datert l98l. Storpartenav dyrkingsreserveni Forraområdet inngår i planen som nå er til høring sentralt.
Sperstadutvalgetstilrådingom varig vern av Forra mot kraftutbyggingforryk-

ker - i allfallså langtdet gjelderForraområdet
- grunnlagetfor planut-

kastet så sterkt at det bør sendes tilbake til Fylkesmannenså planarbeidet
kan videreførespå det grunnlag som nå avtegnes.

Grunneiere,rettighetshavereog landbruksmyndigheter
har nettopp i Forraområdet
hatt uvanlig store vansker med avveiningmellom jord- og skogbruk,naturvern
og vassdragsregulering

m.a.

fordi skader

forvoldt

ved vassdragsutbygging

er-

stattes med 125 %, mens erfaringog rettspraksisnår det gjelder dyrkbar jord
som inngår i reservaterder bestemmelsenesetter bom for nydyrking,hittil
nærmest

har vært at den som tilfeldigvis

denne type offentligeinngrep.

rammes

av tiltaket

må bære byrden

ved

lflfl59@E§_EEE§l§l§§£

Meråkerkommunestyre
vedtoki møte den 30.1.84:
"Meråkerkommunehar ingenmerknadertil VerneplanIII når det gjelder

Stjørdalsvassdraget
og slutter seg til den foreliggendevurderingog konklusjon.
Det forutsettesat Meråker kommune ved eventuellbeslutningom varig vern
av Stjørdalsvassdraget

(Sona/Forra)

har anledning

til å oppta

forhand-

linger om kompensasjonfor manglende utbygging".
Levanger formannskapvedtok i møte den 8. september1983:
"Planen tas til etterretning".
Verdal formannskapvedtok i møte den 26. januar 1984 med 8 mot 3 stemmer:
"Verdal formannskaphar ingen vesentligeinnvendingermot Sperstadutvalgets tilrådinger,men er fortsatt av den oppfatningat objekt 131 Forra bør konsesjonsbehandles".
Mindretalletgikk inn for varig vern av Forra.
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Stjørdalformannskap
vedtokenstemmigi møteden 19.1.84:
"Stjørdalkommune slutter seg til Sperstadutvalgetsforslag om varig vern
av Forra og Sona".
Stjørdal friluftsnemnduttaler i notat av 9.12.83:
“Friluftsnemndamener at utvalgether har gjort en fornuftigavveiing
mellom de ulike interesser.En vil imidlertidanbefale at Torsbjørkaogså
gis varig vern sammen med Forra og Sona. I tilknytningtil Torsbjørkaer
det i de øvre deler registrertstore naturvitenskapeligeverneverdier.
Dessuten er Torsbjørkdalenet viktig friluftsområdesamt at elva fungerer

som resipient
og følgeligikkebør tørrlegges.
Etteropplysninger
gitt av

Meråker Smelteverkbetyr Torsbjørkaheller ikke så mye for prosjektet".
Overhallakommunestyrevedtok enstemmig i møte den 13. februar 1984:

"Overhallakommune vil fremholdeden meget uheldige saksgangdet synes å
være lagt opp til gjennom SperstadutvalgetsverneplanIII hvor det gås
inn for et varig vern av Forra på et tidspunktfør det nødvendigesøknadsmaterialefor Sandøla/Lurumed tanke på konsesjonsbehandling
er fremlagt.
Dermed får en ikke mulighet for den sammenligningmellom Stjørdalsvassdraget og de andre viktige vassdrag slik som stortingskomitéenga uttrykk
for under behandlingenav verneplan II. Kommunen kan ikke akseptereen

slikbehandlingsmâte
og forbeholder
seg å stå fritttil det nødvendige

materiale foreliggertil en samlet vurdering".

Lierne kommunestyresenstemmiguttalelseberører også Forravassdraget,se
under generell omtale av vassdrag i Trøndelagden 30. januar 1984:
Fylkesmanneni Nord-Trøndelaguttaler i brev av 13. januar 1984:
"Nord-TrøndelagElektrisitetsverkhar i lang tid ønsket å bygge ut Forra.
Det er levert konsesjonssøknad
for uttalelse. NTE har vurdert

i 1978, men den er pr. dato ikke sendt ut
Forra til å være det mest økonomiske og

minst komplisertekraftutbyggingsprosjekt
i fylket.Alle kjente utbyggingsmulighetervil imidlertidødeleggeForravassdragetsom referansevassdrag.
Det må videre nevnes at fylkesmanneni Nord-Trøndelaghar utarbeidetet
verneforslagfor større areal ved øvre Forra etter anmodningfra Miljøverndepartementet.
Forslaget ble oversendtdepartementeti 1982.
Selv om Stortingetunder behandlingenav Verneplan II pekte ut hvilke
vassdragsom skulle settes på Verneplan III og hvilke som kunne konsesjonsbehandles,

var det en holdning

i Stortinget

for en noe mer samlet

vurderingav vassdraga i Nord-Trøndelag.I innst. S. nr 10 (1980-81)sier
Industrikomiteenblant annet at det bør være mulig etter den midlertidige
verneperiodenå foreta en samlet vurdering,både av Stjørdalsvassdraget
og de viktigstevassdrag som innstillestil konsesjonsbehandling.
Dette
synspunktetble fulgt opp av en rekke talere under debatten".

"Detmå også nevnesat arbeidetmed SamlaPlanog nye vurderinger
av øvre

deler av Stjørdalsvassdraget,
viser at det nok finnes større økonomisk
utbyggbarevannkraftprosjekteri fylket, ut over det som var forutsattda
Verneplan II ble behandlet".
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Riksantikvarenuttaler i brev av 31. januar 1984:
"Når det gjelder Stjørdalsvassdrageter Riksantikvarenenig i utvalgets

konklusjon
om vernav Forraog Sona.Det må imidlertid
påpekesat Stjør-

dalsvassdragetsom helhet må klassifiseressom et særlig godt egnet typevassdrag for Nord-Trøndelagog inneholderet særlig bredt spekter av kulturminner.Hele Stjørdalsvassdragetbør derfor etter Riksantikvarens
mening vernes".
Kontaktutvalgetfor Vassdragsreguleringssaker
ved Universiteteti Trondheim
uttaler i notat av 30.1.84:
"Vi støtter utvalgetstilrådingom varig vern av Forra. Dette sidevassdraget peker seg ut som det mest verdifulleí Stjørdalsvassdraget.
Forra
har meget store verneverdierav spesiellnaturfagligkvalitetsom er godt
dokumentertog Forra kan ikke erstattesav andre vassdrag i Trøndelag.
Vassdragethar stor referanseverdi.
Nedbørfeltenetil Sona, Torsbjørka (131 Stjørdalsvassdraget)
og Garberg-

elva (II10 Garbergelva)
har storeornitologiske
verneinteresser
og bør
naturligses på som en enhet.Sperstadutvalget
foreslårvarigvernav

Sona og Garbergelvaog konsesjonsbehandling
av Torsbjørka.Ut fra de
naturvitenskapeligeinteresseranbefalesdet at også Torsbjørkafår varig
vern. Verneinteresseneer her særlig knyttet til våtmarksområderi de
øvre deler av vassdraget".
V

Norges Naturvernforbund
"Varig

uttaler

vern av uberørte

i brev av 3. februar

1984:

deler av Stjørdalsvassdraget

mot kraftutbygging

har lenge vært en merkesak for NTNV (Nord-TrøndelagNaturvern).En har
imidlertidhele tiden ment at en moderniseringav eksisterendekraft-

anleggkan gjøresinnenfordennerammen.NTNV finnerdet i prinsippet

riktig at gamle og nedslittekraftverkblir modernisertog dermed gjort

mer effektive.
PlaneneforMeråkerverkene
stårpå grunnav dettei en
særstilling.

På dennebakgrunnkan NTNV undermegetbestemteforutsetninger
gå med på

at prosjektetkonsesjonsbehandles.
Forutsetningener for det første at
dette skjer i forbindelsemed en totalplanfor hele Stjørdalsvassdraget
der Forra og Sona gis varig vern slik Sperstadutvalget

foreslår.

For det

andre går NTNV imot at konsesjonsbehandlingen
skal omfatte Torsbjørka.
Dette

vassdraget

må få varig

vern sammen med Forra og Sona.

NTNV begrunnerdette med at de øvre deler av Torsbjørkdalenhar store naturvitenskapeligeverneverdier.Dessuten er Torsbjørkdalenet viktig friluftsområdesamt at elva fungerersom resipientog følgelig ikke bør tørrlegges.Etter opplysningergitt av Meraker Smelteverkbetyr Torsbjørka
heller ikke så mye for kraftutbyggingsprosjektet.
Med dette tilleggsforslagetvil NTNV sterkt anbefaleSperstadutvalgets
forslagfor Stjørdalsvassdraget".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84 :
"Nedbørfeltettil Stjørdalsvassdragetligger nær opp til fjellområdet
Sylane. De sørlige delene av feltet er knyttet til Sylane gjennom Trondhjem Turistforenings(TT) rutenett.Innenfor nedbørfeltettil Stjørdalsvassdraget

har TT to turisthytter

og flere merkete

ruter.
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Området er godt egnet til fotturer,skiturer,jakt og fisk. Nedbørfeltet
brukes av lokalbefolkningenog folk bosatt innen regionen.Stordal i Mer-

åkerer et viktigutgangspunkt
for tureri området.

Også den nordre delen av området er viktig for friluftslivet.Her er det
ingen turisthytter,men Nord-TrøndelagTuristforeninghar en merket rute
gjennom

feltet. Forradalen

brukes

også til turer

sommer

og vinter.

Det er dokumentertstore verneinteresseri vassdraget.Verneinteressene
er særlig knyttet til sidevassdrageneForra og Sona. Det er også disse
som kan være aktuelle

for utbygging.

NTF vil vise til den betydningvassdragethar for friluftslivi området
og sterkt støtte utvalgetstilrådingom varig vern av Forra og Sona".
"AksjonVern Forra" uttaler i brev av 30. januar 1984:
"AksjonVern Forra" vil gi sterk støtte til Sperstadutvalgetsforslag om
varig vern av Forra og Sona. Under denne forutsetningkan en også akseptere at de øvre deler av Stjørdalsvassdragetblir underlagtkonsesjonsbehandlingpå tross av at hele vassdrageter vernet fram til 1985, og at
hele Stjørdalsvassdrageter blant de få vassdrag som har fått toppkarakter
i alle verneklasser".
Li-VatnasVenner uttaler i brev av 29. januar 1984 bl.a.:
"Vi vil påpeke at Sperstad-utvalgeti sin vurderingav Forra ikke har
vurderten evt. redusertutbygging (Forra/Dillfossredusert)".
I foreløpighøringsuttalelsefra reindriftsadministrasjonen,
datert 9.3.84,
blir Forra og Sona i Stjørdalsvassdragettrukket fram blant de vassdrag som
har svært stor betydningfor reindrifta.Man er enig i varig vern.
Styret i Nord-TrøndelagElektrisitetsverkvedtok i møte den 14. desember 1983
med 4 mot l stemme:
Kontaktutvalgetstilråding i Verneplan III vil medføre at en vesentlig
større del av kraftutbyggingspotensialet
i Nord-Trøndelagfylke blir
varig vernet enn gjennomsnittet
for hele landet på ca. 13 %. For Nordland
og Sør-Trøndelag
fylker vil forslaget medføre vern av h.h.v. 13,1 % og

3,4 % av utbyggingspotensialet.

Nord-Trøndelag
kraftforbruket

Elektrisitetsverk
(NTE) vil i 1984 dekke
hos bedriftens abonnenter, og har derfor

bare ca. 62 % av
sterkt behov for

større egenproduksjonav kraft for å oppfylle sine leveringsplikteri
årene fremover.
NTE søkte i 1978 om konsesjonpå en utbyggingav Forra i Stjørdalsvassdraget, og har senere gjort det klart at søknadenopprettholdesogså for
et redusertutbyggingsalternativ
som unntar Forramyrenefor neddemming.
Dette alternativ er ikke særskilt vurdert i Verneplan III til tross for
at kontaktutvalget
har anført at "Særlig er de store myrområdene
i Øvre
Forradalsområde
av meget stor verdi".

Materialetfor en konsesjonssøknadfor en utbyggingav Sanddøla er klart,

og søknadvil kunnebli sendti løpetav l. halvår1984.Alleredenå er
det klartat utbyggingsomkostningene
for et årligproduksjonskvantum
på
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ca. 500GWh vil kosteca. kr 37Q;mill;mer ved en utbyggingav Sanddøla
enn av Forra, ved siden av at overføringsavgiftog overføringstaptil-

svareren kapitalisert
merverdipå ca. kr 80 mill;for Sanddølai forhold

til Forra.

På bakgrunn av foranstående,og under henvisningbåde til anførsler i Industrikomitéensinnstillingom Verneplan II (S.nr. 10 - 1980 - 81) og uttalelser

under debatten

i Stortinget

i den forbindelse,

vil styret

sterkt

tilråat spørsmålet
om en utbyggingav Forrabliravgjortved konsesjons-

behandling hvor man bl.a. får foretatt
prosjektene Forra og Sanddøla.
Mindretallet

stemte

en samlet

vurdering

av utbyggings-

for:

"Sperstadutvalgets
forslagbåndleggerettermåtenen stordel av utbyg-

gingpotensialeti Nord-Trøndelag.Forslagettas likevel til etterretning".

Eevsåämteeslififietillll
n.
s
Hovedstyretviser til Stortingetsbehandlingav Verneplan II der det ble forutsatt at vassdragenei Nord-Trøndelagskulle vurderes under ett. Hovedstyret
vil som en mulig løsning av de ulike interesservise til alternativetmed inntak i Feren. Etter dette alternativkan Forramyrenevernes. En avklaringav
disse forhold kan best avklares ved en konsesjonsbehandling
av Forra. Hovedstyret tilrår at sidevassdragetSona vernes varig.

OBJEKT NR. 132
SNÅSAVATNETvassdrag nr. 517
Fylke:

Nord-Trøndelag.

Nedberfelt:

1 418kmz.

Kommuner:

Innsjøarealved høyeste

Steinkjer,Snåsa.

reguleringsvannstand:
Høyde over havet:
Største lengde:

121,6
22 m.

kmz.

Største bredde:
Størstedyp:
Middeldyp:
Kraftpotensial:

5,5 km.
121 m.
46 m.
-

42 km.

Utvalgetsvurdering

Vatneter alleredenoe regulert,og et eventueltvernevedtak
må i så fall ret-

te seg mot en ytterligereregulering.Utvalget er imidlertidav den oppfatning
at objektet

ikke naturlig

hører hjemme

tilrås tatt ut av verneplanen.

i en verneplan

for vassdrag.

Objektet

162
Innkomneuttalelser
Steinkjerformannskapvedtok enstemmig i møte 26.l.84:
"Steinkjerformannskaper enig i Sperstadutvalgetstilrådningervedrørende
vassdrag i kommunen.
Steinkjerformannskapmener friluftsinteressenei tilknytningtil Snåsavatnet er betydeligstørre enn det som framgår av Verneplan III. Formann-

skapetvil viderepåpekekommunensvannforsyningsinteresser
i Snåsavatnet.

Steinkjerformannskapforutsetterat kommunentas med på råd dersom det

bliraktueltå innarbeide
Snåsavatneti en verneplanfor innsjøer.

Ut over dette har Steinkjerformannskapingen merknader til Verneplan
III".

Snåsa formannskapvedtok enstemmig i møte den 30.l.84:

"Objektetbør få endretbetegnelse"Snåsavassdraget".
En er av den oppfatningat det knytter seg så mange forhold til Snåsavassdraget både naturvitenskapeligeinteresser,vilt- og fiskeinteresserog
samfunnsmessigeinteresserat det er riktig at hele vassdragetvernes. En
verning gjennom en eventuellverneplanfor innsjøersynes ikke å være tilfredsstillendefor å sikre dette vassdragetog alle de interessersom
knytter seg til dette. Utvalget har i sin utredningogså framhevetmange
verdier og forhold ved vassdraget som bør tilsi at Snåsavassdraget
gis
varig vern. Det synes som om utvalget argumenterer
i en retning, men drar

konklusjoneri en annen. Snåsa kommune vil derfor fastholdetidligereuttalelse om at hele Snåsavassdragetbør vernes".

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984 at NTNV (Nord-Trøndelag Naturvern) kan akseptereSperstadutvalgetsinnstillingfor dette objektet.
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev av l.2.84:
"NTF er enig med utvalgetat Snåsavatn ikke naturlighører med i verneplanen. Innsjøener fra før regulertog avgrensningenav området gjelder
kun innsjøenuten nedbørfeltet".

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyret
slutterseg til utvalgetstilrådning
om at Snåsavatntas ut av
verneplanen.

OBJEKT NR. 133 a
OGNA vassdrag

Fylke: ‘
Kommuner:

nr. 516

Nord-Trøndelag.
Steinkjer,Snåsa, Verdal.
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Nedbørfelt:

Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

571kmz.

500-600 m o.h.
80 %.
21,5 m3/s.
5-818 m o.h.
24 000 da.
105 000 da.
193 000 da.
A
180 GWh, kostnadsklasseIII.

Utvalgetsvurdering
Objektet inneholdermange verdifullekulturminnerog har stor verdi for kulturvitenskapen.

Elva er en god lakseelv,

og vassdraget

har en betydelig

pro-

duksjonav innlandsfisk.
Ved vurderingen
leggesdet også vektpå nedbørfeltets

betydningfor fríluftsliveti Steinkjerregionen.Utvalget tilrår at Ogna gis
varig vern mot kraftutbygging.

Innkomneñuttalelser
Steinkjerformannskapvedtok enstemmig i møte den 26.l.84:
"Steinkjerformannskaper enig i Sperstadutvalgetstilrådningerved-

rørendevassdragi kommunen".

Snåsa formannskapvedtok enstemmig i møte den 30.l.84:
"Kommunener tilfredsmed at Ogna fredes og at en derigjennomunngår ytterligereoverføringav vatn til Snåsavatnet".
Verdal formannskapvedtok enstemmig i møte den 26. januar 1984 at de ikke
hadde vesentligeinnvendingermot Sperstadutvalgetstilrådingfor dette vassdraget.
Statens forurensningstilsyn
uttaler i brev av 14. februar 1984:
"Ogna er reservevannkildefor Steinkjer,vannkildefor 6 mindre vannverk
og resipientfor ca. 1200 personer og ca. 140 gårdsbruk.Fraføringav
halvpartenav Ognas nedbørfelttil Snåsavatnetvil føre til meget sterk
konfliktmed vannforsyningsinteressene.
Ogna vil bli en langt dårligere
resipientetter overføringenn i dag. SFT er enig i at Ogna gis varig
vern mot kraftutbygging".
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984 at NTNV (Nord-Trønde-

lagNaturvern)kan akseptereSperstadutvalgets
innstilling
for dettevass-

draget.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev av l.2.84:
"Nedbørfeltettil`Ogna omfatter en del skog og fjellområderøst for

Steinkjær.
Sammenmed Skjækrautgjørdet et viktigfriluftsområde
for
Steinkjæromrâdet.
Det er gode muligheterfor fotturerog skiturer i området.Turistforeningenehar ingen hytter i nedbørsfeltettil Ogna, men det er
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enkelte merkete ruter. For øvrig finnes det en del private hytter. På
bakgrunn av områdets betydningtil fotturerog skiturer for Steinkjærdistriktetvil NTF støtte utvalgetstilrådingom varig vern av Ogna".
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Ogna bør gis varig vern.

OBJEKT NR. 133 b
SKJÆKRA I VERDALSVASSDRAGETvassdrag nr. 514
Fylke:
Kommuner:

Nord-Trøndelag.
Verdal, Steinkjer,Snåsa.

Skoggrense:

ca. 500-600 m o.h.

Areal

40 %.

Nedbrarfelt:
under

denne:

252 kmz.

Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:

11,7 m3/s.
105-l 139 m o.h.
0.
500 da.
29 000 da.

Kraftpotensial:

160 GWh,

kostnadsklasse

IIB.

Utvalgetsvurdering
Skjækrasverdi for naturvitenskap,kulturvitenskap,vilt- og fiskeinteresser
og friluftsinteresser
er stor. Utvalget vil spesieltpeke på at nedbørfeltet
er minimaltpåvirket av menneskeligaktivitet.Området er av meget stor verdi
for reindriftsinteressene.
Fra landbruksholder det pekt på at isgang,oppstuvingog flom kan føre til skade, men Skjækras eventuelleinnflytelsepå
disse forholdeneer ikke utredet.Objektet tilrådes varig vernet.
Innkomne

uttalelser

Verdal formannskapvedtok enstemmig i møte den 26. januar l984 at de ikke hadde
vesentligeinnvendingermot Sperstadutvalgetstilrådingfor dette vassdraget.
Steinkjerformannskapvedtok enstemmig i møte den 26.l.84:
"Steinkjerformannskaper enig i Sperstadutvalgetstilrådningervedrørende
vassdragi kommunen".
Snåsa formannskapvedtok enstemmig i møte den 30.1.84:
"Kommunen

er tilfreds

med at Skjækra

vernes.

En vil i denne

sammenheng

presisereden store betydningSkjækraområdethar for beiteforholdenefor
rein og sau. Skjækra med omliggendeområder er også svært mye brukt som

friluftsområde
både for Snåsaog Steinkjer".
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Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984 at NTNV (Nord-Trøndelag Naturvern) kan akseptereSperstadutvalgetsinnstillingfor dette vassdraget.

NorskeTuristforeningers
Forbunduttaleri brevmottattl3.3.84:
"Sammen

med nedbørfeltet

til Ogna

utgjør

Skjækra

et viktig

friluftsområde

for Steinkjær-befolkningen.
Størstedelenav nedbørfelteter fjellomrader
som er godt egnet til fotturerog skíturer.

NTF vil derforstøtteutvalgetstilrådingom varigvern".
I foreløpighøringsuttalelsefra reindriftsadministrasjonen,
datert 9.3.84,
blir Skjækra trukket fram som et av de vassdrag som har svært stor betydning
for reindrifta.Man er enig i varig vern.
Styret i Nord-TrøndelagElektrisitetsverkvedtok i møte den 14. desember 1983
med 4 mot l stemme:

"Styretvil forøvrigtilråat spørsmålet
om en utbyggingav Skjækra,som
tidligerehar vært sett i sammenhengmed en utbyggingav Ogna, blir unntatt fra verneplanenog sett i sammenhengmed "Samlet Plan", idet Skjækra
nå er forutsattvurdert som utbyggingsobjektsammen med en utbyggingav

Helgåa/Verdalselv".
Mindretalletstemte for:

"Sperstadutvalgetsforslag båndleggeretter måten en stor del av utbyggingspotensialeti Nord-Trøndelag.Forslagettas likevel til etterretning".

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyret
slutterseg til utvalgetstilrådning
om at Skjækrabør gis varig
vern.

OBJEKT NR. 136
HØYLANDSVASSDRAGET(BJØRAm.v.) vassdrag nr. 579
Fylke:
Kommuner:

Nedbvarfelt:

Nord-Trøndelag.
Høylandet,Overhalla,Grong, Nærøy, Namskogen,Fosnes.

554km2.

Skoggrense:

300-600

Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:

25 m3/s.
5-820 m o.h.

Jordbruksareal:

Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

m o.h.

22 000 da.

62 000 da.
183 000 da.
68 GWh, kostnadsklasseIII.
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Utvalgetsvurdering
Objektetrepresenterer
storeverneinteresser
både når det gjeldernaturvitenskap og kulturvitenskap,og når det gjelder vilt- og fiskeinteresser.Særlig
vil utvalget legge vekt på verdiene knyttet til ornitologiog ferskvannsbiologi i vassdraget.Også den rike kulturminnebestanden
er av meget stor betydning. Utvalget tilrår at Høylandsvassdragetgis varig vern.

Innkomneuttalelser
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984 at NTNV (Nord-Trøndelag Naturvern) kan akseptereSperstadutvalgetsinnstillingfor dette vassdraget.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev av 1.2.84:
"Deler av nedbørfelt

er godt egnet

til fotturer

og Skiturer.

Området

brukes først og fremst av lokalbefolkningen.
Det er dokumentertstore
verneinteressernår det gjelder naturvitenskap,kulturvitenskap,fisk og

vilt.Dettehar også betydningfor verdiensom friluftsområde.
NTF vil

derfor støtte utvalgetstilrådingom varig vern av Høylandsvassdraget".

Égyedstyrets
innstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Høylandsvassdragetbør
gis varig vern.

OBJEKT NR. 139
SØRLIVASSDRAGETvassdrag nr. 968
Fylke:
Kommuner:

Nedberfelt:

'

Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Kraftpotensial:

Nord-Trøndelag.
Lierne, Snåsa.

1 174kmz.

550-650m o.h.
60 %.
30 m3/s (ved Rengens utløp).
345-l 390 m o.h.
6 GWh, kostnadsklasseIII.

Utvalgetsvurdering
Det er betydeligeverneinteresseri vassdraget.Spesielt er verdien for naturvitenskapog kulturvitenskapav særlig stor betydning.Nedbørfeltethar også
stor verdi for friluftslivet,noe som bl.a. henger sammen med den nære belig-

genhetentil Gressâmoennasjonalpark.
Utvalgettilrårat vassdragets
nedbør-

felt på norsk side gis varig vern. Dette inkluderernedbørfeltettil Grøvâa
med Stuguvatnetsom løper sammen med hovedvassdragetpå svensk side av grensen.
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Innkomne

uttalelser

Lierne kommunestyrevedtok enstemmig i møte den 30. januar 1984 en uttalelse
hvor det sterkt påpekes at behandlingenav de gjenværendevassdrag i NordTrøndelagmå få en behandlingsom Stortingetforutsatteved behandlingenav
Verneplan II. Det vises til generellemerknaderunder avsnittet "Vassdragi
Nord-Trøndelag".
Om Sørlivassdraget

uttaler

kommunen:

"Når det gjelder Sørli-vassdragethar kommunestyretingen spesielleinn-

vendingermot Sperstadutvalgets
tilrådning
om å gi dettevassdraget
varig
Vern.

Kommunestyretvil derfor anbefale at utvalgetstilrådningblir vedtatt
for dette vassdraget".
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984 at NTNV (Nord-Trøndelag Naturvern)kan akseptereSperstadutvalgetsinnstillingfor dette vassdraget.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev av l.2.84:
"Nedbørfeltet,særlig fjellområdet,er godt egnet til fot- og skiturer.
Området er mest brukt av lokalbefolkning,folk fra nabokommuneneog en
del svensker.Det er ingen turistforeningshytter
eller merkete ruter i
området.Noen private hytter og utleiehytterfinnes flere steder i nedbørfeltet.Det er gode jakt- og fiskemuligheter.
Den øverste delen av feltet hører med til et større område som er prioritert som svært viktig friluftsområdei fjellplanfor Verdal-Lierne.NTF
vil støtte utvalgetsforslagom varig vern av Sørlivassdraget".
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Sørlivassdragetbør gis
varig vern.

OBJEKT NR. II 15

NESÅAvassdragnr. 579
Fylke:
Kommuner:
Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:

Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:

Dyrkingsjord:
Produktivt

skogareal:

Kraftpotensial:

Nord-Trøndelag.
Grong, Namsskogen,Røyrvik, Lierne.

274kmz.

500-600m o.h.
35 %.
9,2 m3/s.
70-1 150 m o.h.
1 800 da.
13 000 da.
48 000 da.
107 GWh, kostnadsklasseIIA.
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Utvalgetsvurdering
Nedbørfeltethar en viss verdi når det gjelder naturvitenskap,kulturvitenskap,
vilt og fisk og friluftsliv.Utvalget tilrår likevel vassdragetfrigitt for
konsesjonsbehandling.
Innkomne

uttalelser

Grongformannskap
har i møte ll.l.84uttaltfølgendeangåendeNesâasitertfra
Nord-Trøndelagfylkeskommunesuttalelseav l8.4.84:

"Østligehalvdelav områdeter i hovedsakenet fjellområde,
med grenser

mot kommuneneNamsskogan,Røyrvik og Lierne.

Nesådalens øvre del er det eneste uberørte dalføret i Grong kommune. Det
er av stor betydning for friluftsinteresser,
jakt og sportsfiske, og også

for reindrift.

Grong kommune vil derfor sterkt gå inn for at Nesâa fortsattblir vernet
slik som tidligere

vedtatt

i kommunens

generalplan".

Røyrvik formannskaphar i møte 26.l.84 enstemmiggått inn for at Nesâa gis
varig vern.

Det leggesstorvektpå reindriftsinteressene
i området,noe formannskapet mener Sperstadutvalgeti liten grad har tatt hensyn til.
Norges Naturvernforbund

uttaler

i brev av 3. februar

1984 at NTNV

(Nord-Trønde-

lag Naturvern)kan akseptereSperstadutvalgetsinnstillingfor dette vassdraget.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev av l.2.84:
"Nesâa er et sidevassdragtil Namsen. Nedbørfeltetbestår for en stor del
av varierte fjellpartiersom er godt egnet til turgåing sommer og vinter.
Det er ingen turistforeningshytter
eller ruter i nedbørfeltet.Området
brukes mest av lokalbefolkningog enkelte tilreisende.Det er gode muligheter for bærplukking,jakt og fiske. Deler av nedbørfeltetligger innen-

for et foreslåttlandskapsvernområde.

Utvalget har foreslåttat vassdragetskal frigis til konsesjonsbehandling.

På grunnav friluftsinteressene
og fordiområdetinkluderer
en del av et
foreslåttlandskapsvernområde,
vil NTF anbefaleat vassdragetfår varig

vern".

Landbruksdepartementet
uttaler i brev av 8.2.84:
"Klare reservasjonerfor enkeltvassdraghar vi bare mottatt for Nesâa i
Nord-Trøndelag.Brev fra reindriftsagronomen
av 20.l.84.Områdestyretvil
ha varig vern for Nesâa, og Landbruksdepartementet
slutter seg til det".
Reindriftsadministrasjonens
viser i brev av 9.3. til at områdestyreti NordTrøndelagvedtok enstemmigpå møte den l8.l.84:
"Områdestyretviser til den fremlagteinnstillingfra Sperstadutvalgetog

foreslårmed henvisningtil de vitalereindriftsinteresene
at Nesâagis

varig vern. Forøvrig har styret ingen anmerkningertil innstillingen".
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I reindriftsagronomens
utredningtil ovennevntemøte het det også:

"Denstørstesvikti utvalgetsinnstilling
er imidlertid
behandlingen
av
Nesåa.Her heterdet:
"Nedbørsfeltethar en viss verdi når det gjelder naturvitenskap,kulturvitenskap,vilt og fiske og friluftsliv.Utvalget tilrår likevelvassdraget frigitt for konsesjonsbehandling".(S. 147). Dette er bortimot en
skandaløsargumentasjonskjedesett i forhold til det som står om reindrift - den foregåendespalte på samme side. Der går det frem at nedbørsfeltet er et av de få uberørteområdene i et reinbeitedistriktsom tidligereer meget hardt belastet av vassdragsreguleringer.
Det går videre
fram at området har særverdi for reindriften.Dette har bl.a. sammenheng

med at det er et så viktigressursområde
når senevårergjør det umuligå
nytteområdenelengerenord i distriktet.

Tillitsmannsutvalget
har hatt saken til uttalelseog har bl.a. poengtert
disse forhold.De understrekermeget sterkt den belastningde har hatt
med tidligerevassdragsreguleringer
og at det aktuelle området har vært
svært viktig i de meget store omstillingerde har vært nødt til å gjennomføre som følge av de omfattendeinngrep.I en sterk henstillinggår de
inn for at de gjenværendevassdrag i distriktetmå gis varig vern mot
vassdragsreguleríng.
Reindriftsagronomenslutter seg til reinbeitedistriktets
forslag om varig

vern av Nesåa.Reindriften
i distrikteter nå kommetopp av en bølgedal

som hadde en klar sammenhengmed vassdragsreguleringer.
Det er meget få
utenfor reindriftensom har forutsetningerfor å skjønne hvilken katastrofe f.eks.Namsvannreguleringenegentligvar for reindriftenog samene

i området.Detteer argumenter
som bør tale for et vernav Nesåanår man

som nå vurderervassdragenei en sammenheng".

Reindriftsadministrasjonen
sier i foreløpighøringsuttalelse,datert 9. mars
1984:
"Reindriftsadministrasjonen
mener prinsipieltat alle vassdragmed store
reindriftsinteresser
burde ha vært foreslåttvarig vernet. Vi vil særlig
framhevede betydeligereindriftsinteressene
som er knyttet til objekt II

15 Nesåa".

I brev av 4.5.84 gir reindriftsstyretsin tilslutningtil Reindriftsadministrasjonens uttalelse.
Norske

reindriftsamers

landsforbund

sier

i uttalelse

av 23.2. at det er grunn

til å tro at reindriften
ikkehar fåttsin rettmessige
plassi prioriteringen
av de verneverdige
vassdrag,som grunnlagfor dettetrekkesNesåaog Terråk-

vassdragetfrem. Her vil reindriftenbli sterkt skadelidende.

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Nesåa kan konsesjonsbehandles.
'
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VASSDRAG I NORDLAND
Nordland fylkeskommuneuttaler i brev av 3. februar 1984:
"Nordlandfylkesutvalgbehandlet forslagettil verneplan for vassdrag i sitt

møte 24.-25.januar1984.

Utvalget fattet enstemmig følgendevedtak:
“Fylkesutvalget

vil vise til fylkestingets

vedtak

i sak 1/83 hvor det

blir slått fast at flere vassdrag i fylket skal disponerestil andre formål enn vannkraftutbygging.
Det bør i første rekke dreie seg om vassdrag
med store andre verdier/brukerinteresser.
Disse objektenebør også fylle
det behov samfunnet

har for type- og referanseobjekt.

Det er satt av svært kort tid til den fylkeskommunalehøring. Fylkesutvalget finner det vanskeligå vurdere de enkelte vassdrag uten den nødvendige helhetsvurdering.Det skal bemerkesat utvalgethar foreslått
vern av vassdrag som ikke var midlertidigvernet og allerede inngår i
"Samletplan". Den nødvendigehelhetsvurderingvil bli gjort ved behandlingav "Samletplan".
Fylkesutvalgetvil derfor utsette behandlingenav verneplanentil utkast
til "Samletplan" foreliggerog forutsetterat de sentralemyndigheter
tar hensyn til dette i den videre behandling".
Et tillegg ble satt fram av Venstre, Senterpartietog Kristeligfolkeparti.
Med 10 mot 5 stemmer

ble det vedtatt

at forslaget

ikke Skulle

realitetsbe-

handles,men vedleggesprotokollen.Tilleggetlyder slik:
"- Fylkesutvalgetviser til at Nordland etter verneplanI og II har en
svært liten andel vernede vassdrag både i forhold til andre sammenlignbare fylkerog til landsgjennomsnittet.
Blant

de ikke utbygde

vassdrag

i fylket er det flere med meget

store

verneverdier.Fylkesutvalgetvil derfor understrekeat de mest verdifulle

av dissemå vernesslikat ogsåNordlandkan få en rimeligandelav varig

vernedevassdrag"".

Fylkesmanneni Nordland uttaler i brev av 30. januar 1884:
"Nordland

har etter behandlingen

av verneplan

for vassdrag

I og II en

svært beskjedenandel vernede vassdragbåde i forhold til landsgjennomsnittetog særlig i forhold til nabofylkeneog til de øvrige fylkenemed
større gjenværende vannkraftressurser.
Av de vassdrag i Nordland som i de
ovennevnte planer er vernet, har de fleste ukjent og udokumentert verne-

Verdi og de fleste er små vassdraguten vesentligutbyggingspotensiale.
I
flere av dem er det dessuten

foretatt

ulike naturinngrep.

NOU l983:41,mitt utkast til verneplanfor Saltfjellet- Svartisenog
annen dokumentasjon

viser

at vi i Nordland

har flere vassdrag

med meget

store verneverdier.Det er ønskelig at de mest verdifulleav disse kan

vernesslikat ogsåNordlandkan få en rimeligandelav vernedeverneverdige vassdrag".
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Reindriftsadministrasjonen
gir i sin foreløpigeuttalelseav 9.3.84 uttrykk
for følgendesyn:

"Reindriftsadministrasjonen
gir sin tilslutning
til at de vassdragene
som
berører reindriftsinteressene,
og som er foreslåttvernet, gis varig
vern. Flere av disse har svært stor betydningfor reindrifta.

For Nordland

trekkes

særlig

Elvegårdselv

fram. Reindriftsadministrasjonen

slutter seg ellers til
"utvalgetsvurderingerom de vassdragenesom er trukket inn utenom verneplanen, og vil særlig trekke fram betydningenav objekt III l Vefsnavassdraget.Administrasjonenmener imidlertidat det er galt å sette Vefsna
og Gaula opp mot hverandre".

Reindriftsadministrajonen
menerprinsipielt
at allevassdragmed storereindriftsinteresser
burdeha vært foreslåttvarigvernet".
I brevav 4.5.84gir reindriftsstyret
sin tilslutning
til Reindriftsadministra-

sjonens uttalelse.
Samenes

Landsforbund

"Samenes

uttaler

Landsforbund

i brev av 20. februar

har videre

registrert

1984:

at verneplanutvalget

har fore-

slått varig vern av en rekke vassdrag også i Nordland og Troms fylker. I
særlig grad har en diskutertvassdrageneElvegårdelva/Vassdalselva,
Spansdalsvassdraget,Reisavassdraget,Barduvassdragetog vassdrag til Hellemofjordenog de samiske kulturminnersom er knyttet til dissse vassdrag.

Det er etterSamenesLandsforbunds
oppfatninghelt nødvendigmed varig

vern av disse kulturminnenesom er av meget stor verdi, og som delvis er
knyttet til dagens kultur. Kulturminnenehar både lokal og regionalverdi

og gjelder

både offer-

og gravplasser,

gammetufter

m.v.

I tillegg

er

mange av kulturminnenei forbindelsemed vassdrageneknyttet til rein-

driften.

De fleste av vassdrageneer en del av viktige reindriftsområderog en utbygging vil være til stort tap for reindriftai områder som fra tidligere

har måttetavgiarealertil utbyggingsformål".

Nordland er meget rikt på naturtyper,men i vernesammenhenger fylket relativt
dårlig representertmed varig vernede vassdrag.Hovedstyretslutter seg til
denne vurderingensom Sperstadutvalgethar gjort av situasjoneni Nordland og
mener det er viktig at objekter utenom verneplanentrekkes inn i vurderingen.

På dennebakgrunnvil Hovedstyret
tilråat Vefsnavassdraget,
vassdragtil

indre Visten og vassdrag i Hellemo trekkes inn i vurderingen.Ved vurderingene

av forholdenei Nordlandhar Hovedstyret
også trukketinn vassdragi Saltfjellområdet.

OBJEKT NR. 141
TERRAKELVAvassdrag nr. 607
Fylker:

Nord-Trøndelag,

Kommuner:

Bindal, Nærøy.

Nordland.
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60km2.

Nedbørfelt:

ca. 400 m o.h.
3,9 m3/s.

Skoggrense:

Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

0-795 m o.h.
110 da.

200 da.
2 700 da.
62 Gwh,

kostnadsklasse

III.

Utvalgetsvurdering
Bortsett fra lokale friluftslivsinteresser
er det relativtbeskjednekvaliteter
knyttet til nedbørfeltet.Utvalget tilrår objektet frigitt for konsesjonsbehandling.

Innkomne

uttalelser

Bindal formannskapvedtok i møte den 10. februar 1984 med 4 mot l stemme:
"l. De unøyaktighetersom synes være tilstede i det foreliggendekartmateriale,

må kontrolleres

og event.

rettes

opp.

.2. En muligframtidigutbygging/regulering
må ikkefå forringekvaliteten
på drikkevatnet
i Terråkområdet,
eksempelvis
vil mindrevassføring
føre til mindre

gjennomstrømming,

som igjen kan føre til større

alge-

vekst, bakterievekstm.m.

3. Det aktuelleområdeer det viktigsteutfartsområde
- turgåing,jakt
og fiske - for Terråks befolkning,sommer som vinter".

Mindretalletstemte for et forslagmed tilnærmetsamme innhold,men med et 4.
punkt i tillegg som lød:
4.

Utbygging

vil føre til ulemper

for reindriftsnæringen.

Da hele

kom-

munener reinbeiteområde,
kan dettemedføreøkt presspå beiteområder
i andredeler av kommunen.Her er mulighetenfor interessekonflikt

med landbruket
Bindal

formannskap

reell, og derfor
kan, ut fra disse

uønsket".
bemerkninger,

ikke akseptere

at Ter-

råkelvafrigisfor konsesjonsbehandling".
Fylkesmannen

i Nordland

uttaler

i brev av 30. januar

1984:

"Jeg sluttermeg til utvalgetstilrådningom at Terråkelvakan konsesjonsbehandles".

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:
"Terråkelvaer tidligereutsatt for ei rekke inngrep,og kan ikke regnes
som spesieltverneverdigut fra naturvitenskapeligekriterier.Likevel er
det flere forhold som taler mot ei videre utbygging.Vassdragetligger i
nærhetenav Åbjøravassdragetsom i dag er sterkt utbyggd.Åbjøraanleggene
har ført til at mulighetenefor friluftsliv,- jakt og fiske er sterkt
redusert,

og ei videre

utbygging

av Terråkvassdraget

vil redusere

muligheteneytterligere.Området inneholderogså reindriftog ei

disse

eventuellutbyggingvil berørevinterbeiter
og delvisogså kalvingsomrâder

173
for tamrein.

Tettstedet

Terråk

(ca. 850 pers.)

har sin drikkevannsfor-

syning fra vassdraget.Ei ev. utbyggingvil føre til kvalitetsforandringer

som vil værevanskeligå forutsi.

På bakgrunn av det store kraftoverskuddeti området, og at ei eventuell
utbyggingbåde vil bli kostbarog gi liten kraftgevinst,ser vi liten
grunn til å trekke vassdragetut av verneplanen".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:

"Nedbørfeltet
tilTerråkelvaer godt egnettil fotturerog skiturer.Det
er gode muligheterfor småviltjakt
og fiske.
Områdetbrukesganskemye av lokalbefolkningen.
Det er ingenturistforeningshytteri området,men den lokale jeger- og fiskerforeninghar to
hytter som brukes til overnatting.
Det er en gammel utbyggingi området og to av Fuglevatnaer regulert.Området har derfor redusertverdi som verneobjekt.En ytterligereregulering
av vassdragetvil imidlertidødelegge områdets verdi til friluftsliv,og
NTF vil derfor anbefaleat vassdragetvernes mot ytterligereutbygging".

NordlandReíndriftssamers
Fylkeslagsier i foreløpiguttalelsedatert5. mars
1984at de er glad for at Terråkelver foreslåttfredet.(Detmå her foreligge
en misforståelse)

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyret
slutterseg til utvalgetstilrådning
om at Terråkelvakan konsesjonsbehandles.

OBJEKT

NR. 146

LOMSDALSVASSDRAGETvassdrag nr. 621
Fylke:

Nordland.

Kommuner:
Nedbørfelt:

Brønnøg, Vevelstad,
240 km .

Kraftpotensial:

508 GWh, kostnadsklasse

Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:

Vefsn,

Grane.

100-400m o.h.
ca. 7 %.
22 m3/s
0-l 246 m o.h.

IIA.

Utvalgetsvurdering
Objektet er av de få større vassdrag som er tilnærmetuberørt av tekniske inngrep og som renner

fra bre til fjord.
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Det er dokumentertmeget store naturvitenskapelige
vedier i området,og
objekteter et utmerkettype- og referansevassdrag.Som friluftsområdeer nedbørfeltetmeget godt egnet blant annet på grunn av sitt ville preg. Også viltog fiskeinteresseneer store i vassdraget.Utvalget vil på grunnlag av betydelige verneverdiertilrå Lomsdalsvassdragetvarig vernet.
Lomsdalsvassdragetrepresentereret betydeligkraftpotensial.Utvalget har
derfor vurdert nabovassdragenei Indre Visten som alternativertil Lomsdal. Se
kap. 6 i utredningensalminneligedel vedrørendedenne vurderingen.

Innkomneuttalelser
Brønnøy formannskapvedtok enstemmig i møte 20.12.83:
"Brønnøykommune har merket seg at Sperstadutvalgetunder bestemte forutsetningerikke foreslårvarig vern av Lomsdalsvassdraget.Kommunen har
for sin del ikke tatt standpunkttil varig vern.

Det forutsettes
at Brønnøykan kommetilbaketil spørsmåletnår mer
materialeforeliggeri forbindelsemed forslag til Samlet plan.

På bakgrunnav nevnte forutsetningerkan Brønnøy kommune for øvrig i
hovedsak slutte seg til de opplysningerog vurderingersom kommer frem i
NOU l983:41".
Grane kommunestyrevedtok i møte den 6. februar 1984 med 15 mot 2 stemmer:
"Saken utsettesog behandles i forbindelsemed Samlet plan".

I formannskapets
enstemmigeuttalelseble det pektpå at disseområdeneligger
høyt over havet og fjernt

fra bebodde

områder

og derfor

sjelden

besøkes

av

folk fra Grane.
Formannskapetmente området kunne "ofres for kraftproduksjon"
Vevelstad kommunestyrevedtok enstemmig i møte den 19. januar 1984 at de var
helt uenig i utvalgetsvurderingom at verneinteressenefor en stor del synes
å være større

i Visten

enn i Lomsdalsvassdraget,

og dels kan erstatte

hver-

andre.
Fylkesmanneni Nordland uttaler i brev av 30. januar 1984:
"Jeg gir også min tilslutningtil utvalgetsvurderingav at vern av vassdragene i Indre Visten og i Hellemofjordensamlet vil gi et bedre verneresultat

enn vern av Lomsdalsvassdraget".

Han slutter seg til utvalgetsalternativetilrådingvedrørendeLomsdalsvassdraget.

Direktoratetfor Vilt og Ferskvannsfiskuttaler i brev av 3.2.84:
"Underlagsrapportene
NOU l983:42og 44 behandlerikke Indre Visten. I utvalgetsrapport refereres imidlertidvurderingerav viltinteressene
(inkl. ornitologi)

mens

fiskesiden

ikke blir nevnt.

Da vi er kjent med at

Fylkesmanneni Nordland ved miljøvernavdelingenhar utført forundersøkelser

i Indre Visten,

har vi kontaktet

han for muntlige

kommentarer.

På

denne bakgrunnhar vi funnet det riktig a støtte utvalgetstilrådning.
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Indre Visten representererstørre variasjonog rikhet på vilt og fisk enn

Lomsdalen.
Brukerinteressene,
særligpå fiskesiden,
er også størrei
Indre Visten".

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:
"Lomsdalsvassdraget

sammen med Visten

og Vefsna

utgjør

sannsynligvis

den

sistemulighettil å få vernetet størresammenhengende
vassdragssystem

fra høgfjell til fjord i Nordland.Vassdrageter ut fra de fleste vernehensyn funnet særs verneverdig"

"Områdeter av avgjørendebetydningfor reinbeitedistriktene
Kvitfjellog

Brurskanken,henholdsvissom beite/kalvingsområde
og som flyttvei.Rein-

driftai områdeter avhengigbåde av Lomsdalenog Visten,detteer ett av

mange hansyn som klart viser det håpløse i å sette disse vassdragaopp
mot hverandre.

Vi kan ikke under noen omstendighetgå med på at Lomsdalsvassdragettas
ut av verneplanen.

Sammen

med vassdraga

i indre Visten

og nedbørsfeltet

over mot Vefsna må dette vassdragetgis varig vern".

Kontaktutvalgetfor Vassdragsreguleringssaker
ved universiteteti Trondheim_
uttaler i notat av 30.l.84:
"Det kjennskapvi har til Visten-områdettilsier at vi ut fra en ren naturvitenskapeligvurderingvil støtte Sperstadutvalgetnår vassdrag i
indre Visten prioriterestil fordel for Lomsdalsvassdraget".
"Det bør imidlertidunderstrekesat vassdragenei indre Visten representerer

større produksjonsarealer

og et større mangfold

av naturelementer

enn Lomsdalenbåde i botaniskog ornitologisksammenheng.En kan derfor
si med relativtstor grad av sikkerhetat vern av vassdragenei Visten
vil bevare

store

deler av de type- og referanseaspektene

ved en eventuellkraftreguleringi Lomsdalen".

som vil gå tapt

Norges Jeger- og Fiskeforbunduttaler i brev av 23.l.84:
"NJFF støtter de vurderingerutvalgethar gjort m.h.t. Lomdalsvassdraget
og de nye objekter i Nordland.
Lomdalsvassdragethar imidlertidbetydeligevernekriterieri forhold til
jakt og fiske, som ved en eventuellkonsesjonsbehandling
må tillegges
stor vekt og forsiktighetm.h.t. selve inngrepet".
Norges

Naturvernforbund

uttaler

i brev av 3. februar

l984:

"Sør-Helgelandnatur- og miljøvern,et av våre lokallagunder Nordland
Naturvernforening,har kommentertUtvalgets innstillinghva gjelder Lomsdalsvassdraget.Vi viser til lokallagetssynspunkter":
"Vi vil protesteremot at vassdrag i Indre Visten i Nordland blir trukket
inn fra "sidelinje“og foreslåttvernet mot at Lomsdalsvassdragetfrigis
for konsesjonsbehandling".
"Gjennom

de undersøkelser

som er foretatt

i Lomsdalen,

er det grundig

kumentertat området har kvalitetersom setter det i en særstillingi
landsdelen".

do-
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"For Sør-Helgelander det av fundamentalbetydningat området blir
sikret. Sør-Helgelandsregionens
naturgitteforhold,med svært varierende
og oppstykkedelandsskapspartier,
gis ikke ellers gode nok muligheterfor
sammenhengende

område

for jakt og turgåing.

Med sin sentrale,

men

likevel

avskjermedebeliggenhet,vil Lomsdalsvassdragetutvilsomtetterhvertfå
enda større betydningsom utfarts-og rekreasjonsområdefor regionen".
"Vi henstillerderfor til Naturvernforbundetom å bidra til at Sperstadutvalgetsforslag til Verneplan III blir endret slik at utvalgetsalternative tilrådningmed varig vern av Lomsdalsvassdragetblir vedtatt".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:
"Nedbørfeltettil Lomsdalsvassdragetomfatter urørte fjellområdersom
bl.a. ligger opp til Vefsnas nedbørfelt.Området er variert og meget godt
egnet til fot- og skiturer.Feltet har stor verdi fordi det er helt uten
naturinngrep.

Området

er vanskelig

tilgjengelig

og derfor

best egnet

til

flere dagers turer.
Lomsdalsvassdrageter satt i høyeste verneklassefor naturvitenskapog
friluftsliv.NTF vil derfor sterkt gå inn for at vassdragetfår varig
vern.
Utvalget konkludertemed at Lomsdalsvassdragetburde vernes. De foreslo
imidlertidat vassdrag i Indre Visten kunne vernes i stedet og at Lomsdalsvassdragetkunne frigis til konsesjonsbehandling.
NTF vil peke på at
friluftsinteressene
sannsynligviser større i Lomsdalsvassdragetenn i
Indre Visten. Dette gjelder spesieltmulighetenefor varierte fotturerog
skiturer.NTF vil derfor sterkt anbefaleat Lomsdalsvassdragetfår varig
vern".
Norsk Naturforvalterforening
uttaler i brev av l7.2.84 at også Visten og/eller
Lomsdalsvassdraget

må vernes

for at verneplanenes

målsetting

skal oppfylles,

men ut i fra de opplysningersom foreliggeri dag, kan de ikke foreta noen
prioriteringmellom disse to.
Reindriftsadministrasjonen
uttaler i brev av 9. mars l984 at de særlig vil

framheveden storepotensielle
verdienav Lomsdalsvassdraget.

Nordland ReíndriftssamersFylkeslagsier i foreløpiguttalelse i brev av 5.
mars at de er glad for at Lomsdalsvassdrageter foreslåttvarig vernet.
I den enstemmige

uttalelsen

fra Styret

i Helgeland

Kraftlag

heter

det bl.a.

i

brev av l7.l.84:
"Ut fra den erklærte energipolitikkog kraftsituasjonenpå lengre sikt både regionaltog nasjonalt- er imidlertidstyret prinsipaltav den oppfatningat alle aktuelleprosjekterpå Helgeland (Vefsna,Lomsdalsvassdraget og Vistenvassdraget)bør tillateskonsesjonsbehandlet.
Dersom man likevel av vernepolitiskegrunner er villig til å redusere
tilgangenpå vannkraft,synes det som om Vefsna - til tross for det absolutt største kraftpotensiale- er mest verneverdig.Om Vefsna skulle bli
vernet,

må det være et minimumskrav

at

a) sidevassdragetEiteråga tillates konsesjonsbehandlet.
b) Lomsdalsvassdragetog Vistenvassdragetkonsesjonsbehandles.
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Når det gjelder Lomsdalsvassdraget,vises for øvrig til styrets uttalelse
i brev av 29.9.76".
"Styretvil ikke unnlate å peke på de uheldigeøkonomiskekonsekvenser
som vil bli resultatetdersom utvalgetsforslagvedtas".
I ovennevnte

brev konkluderes

det:

"Under henvisningtil foranstâendemå konklusjonenbli at utbyggingsinteressenelangt overstigerverneinteressene,og at det vil bety en

vesentligøkonomiskbelastningfor distriktetom Lomsdalsvassdraget
blir

gitt varig vern. Det skulle for øvrig i dette tilfelle være mulig med et
både - og, idet en utbyggingetter hovedalternativet(utenmagasin i Lomsdalen) i naturvernmessighenseendevil være meget skånsom.
Alt dette vil først kunne avklares ved en nærmere bearbeidelseav utbyggingsplanen,og styret vil derfor meget sterkt fremholdeat en nærmere
vurderingav verneinteressenm.v. bør skje ved konsesjonsbehandling".
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretmener verne- og kraftinteressenebest kan avklaresved en konsesjonsbehandlingav Lomsdalsvassdraget.
I

OBJEKT NR. 154
LANGVATNvassdragnr. 655
Fylke:
Kommune:

Nordland.
Rana.

Areal:
Høyde over havet:
Største lengde:

26,7 km2.
43,7m.
15 km.
2 km.

Nedbcarfelt
:
Største bredde:
Største dyp:
Kraftpotensial:

1 102kmz.

70 m.
-

Utvalgetsvurdering

Langvatnet
er lavtprioritertsom verneobjekt
i forbindelse
med Verneplanfor

vassdrag,blant annet på grunn av de alleredegjennomførtereguleringer.
Sterke naturvitenskapeligeinteresserer imidlertidknyttet til deltaet i
vestendenav vatnet. Deltaet og verdiene knyttet til dette er betingetav vass-

føringeni Glomåga,Leirågaog Glomdalselva.
Tilløpselvene
inngårikkei

verneobjektet.De nevnte elvene er tenkt overført vestover i forbindelse med
en eventuellutbyggingav Melfjordverkenesom er en del av Svartisutbyggingen.
Utvalget er oppmerksompå de betydeligeverdier som ligger i å bevare Langvassdeltaet.Det finner det likevel riktig å ta objektet ut av Verneplan for
vassdrag.Utvalget vil imidlertidpeke på at det under konsesjonsbehandlingen

av Melfjordutbyggingen
i størstmuliggradmå søkeså bevaregrunnlagetfor

det frodige og artsrike

Langvassdeltaet.
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Innkomneuttalelser
Rana formannskapvedtok enstemmig i møte den 24.l.84:
"Rana kommune er enig i Sperstadutvalgetsforslag om å ta Langvatn ut av
Verneplanfor vassdrag".
Fylkesmanneni Nordland uttaler i brev av 30. januar 1984:
“Jeg sluttermeg til utvalgetstilrådningom at Langvatnetpå grunn av de
foretatte

reguleringer

tas ut av planen.

Men

jeg forutsetter

at verne-

verdiene knyttet til Langvassdeltaetblir ivaretattunder konsesjonsbehandlingenav Melfjord - prosjektetda deltaet og verdiene knyttet til
dette er betinget av vannføringenfra Glomåga, Leiråga og Glomdalselva".
VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:
"Hovedårsakentil at Langvatneter tatt med i vurderingenblant verneverdige vassdrag er det verdifullevåtmarksdeltaetved Glomâgas utløp på
Vestsida av vatnet Langvassdeltaeter nasjonalteneståendei sin utvikling
og form. Både med hensyn til geomorfologiske,botaniskeog ornitologiske
interesservurderes området som unikt. Langvassdeltaeter særs verdifullt
for fugl på trekk og under hekking,og regnes som en av de viktigstelo-

kalitetenefor vannfugli landsdelen.

Det vil neppe bli aktuelt med større reguleringav Langvatnet,problemet
her vil oppstå

dersom

det blir gitt konsesjon

for Melfjordutbygginga

i

forbindelsemed Svartis-anleggene.Ved dette prosjektetvil tilløpselvene
til vatnet bli drastisk redusert,noe som klart vil være ødeleggendefor
deltaområdet".

"På bakgrunnav de storedokumenterte
verneverdiene
må det være riktigå

gå inn for at Langvassdeltaetgis varig vern som våtmarksområde".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt 13.3.84:

"Langvatneter med i verneplanenførst og fremst pga. verneverdienei
Langvassdeltaet.Dette er imidlertidhelt avhengig av tilløpselveneGlomåga, Leirelvaog Glomdalselva.Disse elvene inngår ikke i verneobjektet.
NTF har ingen merknadertil at Langvatn tas ut av verneplanen.Vi vil

imidlertid
peke på at Langvassdeltaet
må søkesbevartmed en frodigog

artsrik biotop. Det er viktig at det tas hensyn til dette under konsesjonsbehandlingenav Melfjordutbyggingen".
Statskraftverkeneuttaler i brev av 8.2.84:
"På side 151 står det at "Under flomperioderhar tunnelen ikke stor nok
kapasitettil å ta unna vannet".Den riktige forklaringener at kraftstasjonen ikke har stor nok installasjon.
Det er også veier langs deler av sydsiden.Etter en evt. utbyggingav
Svartis-prosjektet,

vil det sterkt

blakkede

vatnet

få klart vann".

Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Langvatn tas ut av
Verneplan for vassdrag.
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OBJEKT NR. 155
VALNESVASSDRAGET/SVALESJAKKA
vassdrag nr. 686
Fylke:
Kommuner:
Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:

Nordland.
Bodø, Beiarn.
70 kmz.
490 m o.h.
60 %.

Laveste-høyeste

0-l 155 m o.h.

Míddelvassføring:
punkt:

Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

7 m3/s.

35 da.
0.
l 600 da.
28 GWh, kostn.kl.IIB.

Utvalgetsvurdering
Valnesvassdragetsnedbørfelter av stor betydningsom friluftsområdefor befolkningeni Bodø og resten av regionen.Det er også store naturvitenskapelige
verneverdierknyttet til vassdraget,blant annet en ualminneligrik flora. I

tillegger det også viktigekulturfaglige
verdieri omrâdet.Utvalgettilrår

derfor at Valnesvassdragetgis varig vern.
Innkomne uttalelser
Beiarn

kommunestyre

vedtok

i møte den l6.2.84:

"Beiarnkommunestyreslutter seg til utvalgetstilrådningOm at Valnesvassdragetgis varig vern".
Fylkesmanneni Nordland uttaler i brev av 30. januar l984:
"Jeg slutter meg til utvalgetstilrådningom varig vern for Valnesvassdraget/Svalesjokka".
VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:
"Utvalgetviser til mange dokumenterteverneverdier,og går inn for å gi

vassdraget
varigvern.Qgttestøttes".
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NorskeTuristforeningers
Forbunduttaleri brevmottatt13.3.84:
"Nedbørfeltettil Valnesvassdrageter en del av et sammenhengendenatur
og friluftsområdepå sørsidenav Saltenfjorden.Vassdrageter svært godt
egnet til fot- og skiturer av forskjelligvanskeligbetsgrad.Det er også
gode fiskemuligheter.
Bodø og omegn Turistforeninghar en selvbetjeningshyttelike øst for ned-

børfeltet.
Områdethar sværtstorverdisom friluftsområde
for Bodø-befolkningen

og resten

av regionen.

Vassdraget

har store verneinteresser

er satt i høyeste verneklassefor naturvitenskapog friluftsliv.

og

NTF vil sterktstøtteutvalgetstilrådingom at vassdragetskal få varig
vern".

Nordland ReindriftssamersFylkeslag sier i foreløpiguttalelsedatert 5. mars
1984 at de er glad

for at Valnesvassdraget

er foreslått

fredet.

A/S Salten Kraftsambanduttaler i brev av 10. januar 1984:
"Vi mener

at Valnesvassdraget

ikke bør vernes

nå, men overføres

til Samlet

Plan slik at det kan bli vurdert i sammenhengmed de andre vassdragenei
distriktet.

Dette begrunnesmed at det innenforA/S Salten Kraftsambandsforsyningsområde er en rekke prosjektersom er medtatt i Samlet Plan. En vesentlig
del av utredningenefor disse prosjekteneer ferdige slik at en allerede
nå har en viss oversikt.Etter utvalgetsmening ville Valnesvassdraget
havnet i den gruppen i Samlet Plan hvor en utbygginghar minst konsekvenser for andre i forhold til utbyggingskostnadene.
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Valnesvassdragetbør
gis varig vern.

OBJEKT NR. 162
ELVEGARDSELVA

(VASSDALEN)/ARAÆDNO

vassdrag

nr. 746

Fylker:
Kommuner:

Nordland, Troms.
Narvik, Lavangen.

Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

ca. 400 m o.h.
25 %.
5 m3/s.
0-l 452 m o.h.
2 900 da.
2 000 da.
l3 000 da.
28 GWh, kostn.kl.III.

Nedborfeltz

120km2.
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Utvalgetsvurdering
Objektet må ses i nær sammenhengmed det midlertidigvernede Spansdalsvassdraget. Elvegårdselvahar stor verdi som typevassdrag.Spesielle faglige

kvaliteter
er knyttettil områdetsgeologi.Også kulturfaglige
verdiermå vies

spesielloppmerksomhet,især de samiske kulturminnene.Utvalget tilrår at
objektetgis varig vern.

Innkomneuttalelser
Planavdelingeni Narvik kommune uttaler i brev av 13. januar 1984:
"I kommunensgeneralplan,stadfestet1982, er vedtatt at Elvegårdselva
med tilhørendenedslagsfeltforeslåsvarig vernet".
"Da det i generalplanener tatt stillingtil utnyttingog vern av gjenværendevannkraftressurseri kommunenoversenderen uttalelsentil verneplan III administrativtidet en viser til stadfestetgeneralplan.Da hele
95 % av vannkraftressursene
er utbygd i kommunenbør gjenværendeområder
vernes mot kraftutbygging".
Fylkesmanneni Nordland uttaler i brev av 30. januar 1984:

"Jeg sluttermeg til utvalgetstilrådning
om varigvern for Elvegårdselv/

Araædno".

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:
"Utvalgetviser til dokumentertenaturvitenskapeligeinteresser,og til-

rår vassdraget
varigvernet.Qgttestøttes".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:
Turistforeningenehar i dag ingen hytter eller ruter innenfornedbørfeltet,men Narvik Jeger- og Fiskerforeninghar to hytter som brukes til
overnatting.
Det kan imidlertidopplyses at Troms Turlag arbeidermed planer om en
forlengelse

av turløypa

fra Stordalen

og mot Gratangen/Øse/Bjerkvik

og

viderevestover.En utbyggingav Elvegårdselva
vil berørede områdenesom

skal merkes.

Vassdrageter et viktig utfartsområdefor lokalbefolkningenog regionen.
NTF vil sterkt støtte utvalgetstilrådingom varig vern".
I foreløpighøringsuttalelsefra Reindriftsadministrasjonen,
datert 9.3.84,
blir Elvegårdselvatrukket fram som et av de vassdrag som har svært stor betydning for reindrifta.Man er enig i varig vern.

NordlandReindriftssamers
Fylkeslagsier i foreløpiguttalelsedatert5. mars
1984 at de er glad for at Elvegårdselvaer foreslåttfredet.

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyret
slutterseg til utvalgetstilrådning
om at Elvegårdselv
bør gis
varig vern.
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OBJEKT NR. III 1
VEFSNAVASSDRAGETvassdrag nr. 634
Fylke:
Kommuner:

Nordland.
Hattfjelldal,Grane, Vefsn.

Kraftpotensial:

2

4 207kmz.

Nedbcarfelt:

125 GWh, kostn.kl.IIA/IIB/III.

Utvalgetsvurdering
I perioden etter Sperstadutvalgetsførste behandlinghar de ulike interesser
De naturvitenskapeligeinblitt utredet i forbindelsemed konsesjonssøknaden.
teresserer knyttet til alle de undersøktefagområder.Vefsna er i dag et av
de største uregulertevassdrag fra fjell til hav. De øvre deler inngår i Børgeer Vefsna gitt høyeste priorifjell nasjonalpark.Også i vilt/fiskesammenheng
tet. Vefsna er Nordlandsog et av landetsstørste laksevassdragmed en lakse-

førendestrekningpå 120 km og et årligoppfisketkvantumlaksog sjøaurepå

ca. 20 tonn. Nedbørfeltethar en større tetthet av lirypeen noe annet område
i innlandeti Norge og Sverige.Feltet omfatter videre viktige og høyproduktive

kan måle seg med de bestei Skandinavia.
Skogsfuglbestanden
elgbiotoper.

variasjoneni landskapog de gode mulighetenefor sportsfiskeog jakt gjør
vassdragetsærlig attraktivtfor utøvelseav friluftsliv,og det brukes mye av
interessersom kun
lokalbefolkningenog tilreisende.De kulturvitenskapelige
dekker

arkeologiske

undersøkelser

synes å være særlig

verdigei områdetNedreFiplingvatn.

interessante

og verne-

På grunn av sin variasjonsrikdompå naturtyper,store landskapsestetiskekvaliteter og egnethet som type- og referansevassdrager Vefsna fra flere hold foreslått vernet som nasjonalvassdrag.
Utvalget tilrår at Vefsna gis varig vern.
Innkomneuttalelser
Grane formannskapvedtok enstemmig i møte den 24. januar 1984:
"Vi viser her til møte i Bodø den 17.l.84,der det ble opplyst at dette
vassdragetville bli vurdert i Samla Plan og vi vil derfor komme tilbake
til dette.
Vi vil likevel ikke unnlate å nevne at for kommunen representererdette
vassdraget

betydelige

verdier

sett i sammenheng

med kraftutbygging

og at

det vil bli krevd kompensasjonfor dette dersom vassdragetvernes.
Sidevassdragtil Vefsna må vurderesbehandletsærskilt i Samlet Plan".
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Grane

kommunestyre

vedtok

i møte den 6. februar

1984 med l5 mot 2 stemmer:

"Saken utsettesog behandles i forbindelsemed Samlet Plan".
Vefsn formannskapvedtok i møte den 1. februar 1984:
"1. Vefsn kommunevil motsette seg utvalgetsforslag om å trekke Vefsnavassdragetinn i Verneplan III, og vil insisterepå at Vefsna-vassdraget med tilhørendesidevassdragskal behandles i Samlet plan for
vassdragene,slik Stortingetalleredehar bestemt.
2. Vefsn kommune vil under behandlingenav Samlet Plan vurdere alle konsekvenserav en event. utbygging/varigvern av dette vassdrag,herunder også spørsmåletom hvordan industrieni distriktetskal kunne
sikres den nødvendigeøkte tilførselav energi i framtiden.
Vefsn kommune vil avgi sin uttalelsetil Samlet Plan overensstemmende

med det behandlingsmønster
som nå er fastlagt,og sist ble redegjort
for underorienteringsmøtet
i Nordlandfylke17.1.d.å.
3. Vefsn kommune ber om at Eiteråga-vassdragetblir skilt ut fra Vefsnavassdraget

og behandlet

som et separat

prosjekt

i Samlet

Plan.

4. Vefsn kommune finner det således uforsvarligå ta standpunkttil

verneforslaget
på det nåværendetidspunkt".

Fylkesmanneni Nordland uttaler i brev av 30. januar 1984 at han

I

"er enig med utvalget i at Nordland og Trøndelager dårlig representert
og er tilfredsmed at utvalgetderfor har funnet det riktig å trekke inn

Vefsnavassdraget
i vurderingen".
Han uttaler

videre:

"Jeg gir min tilslutningtil utvalgetsregionalevurderingav verneverdieneog vurderingenav at Vefsna totalt sett angivelighar større
verneverdier

enn Gaula

og på en bedre måte

kan ivareta

verdier for de naturvitenskapelige
interesser".

type- og referanse-

Han slutterseg til utvalgetstilrådingom varigvern av Vefsna.
Direktoratetfor Vilt og Ferskvannsfiskuttaler i brev av 3.2.84:
"Vi vil støtte utvalgetstilrådningom varig vern av Vefsna og Hellemo,
men vil som nevnt ikke vurdere disse opp mot Gaula og å tilrå Gaula konsesjonsbehandlet.Vefsna representereralle regioner i søndre Nordland unntatt kystregionen.Det representerersamtidigNamdalsregionen.Vefsna er
derigjennomvilt- og fiskeribiologiskvariert og rikt. Det er Nordlands
og et av landets rikeste laksevassdragog har svært produktivevatn med
innlandsfiskav god kvalitet.Det er betydeligebrukerinteresserinnenfor
jakt og fiske i vassdraget.Vefsna tilfredsstillerbehovet for å verne et

størrevassdragi Nordland.Nordlander forøvrigdårligrepresentert
på

verneplanen".
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Riksantikvarenuttaler i brev av 31. januar 1984:
"Gaulavassdraget(obj. 124) som av Prosjekteter satt i verneklasse1,
foreslåskonsesjonsbehandlet
under forutsetningav at Vefsna i stedet
blir gitt varig vern. Nordland er sterkt underrepresentertnår det gjelder
vernede vassdrag.Det er positivt om Vefsna vernes, da dette omrâdet er
svært rikt på kulturminner.Dette vassdragetkan likeveloverhodet ikke
erstatteGaulavassdrageti Trøndelag fordi det her er snakk om helt andre
typer kulturminnerog kulturlandskapi ulike "regioner".Vi anser denne
sammenkoblingensom uholdbar faglig sett".
VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984 at de ikke under
noen omstendighetkan gå med på at Vefsna frigis til kraftutbygging.
Instituttfor etnologi ved universiteteti Oslo uttaler i notat oversendtved
brev av 14. februar 1984:
"Selv om Vefsna ikke er undersøktmed hensyn til kulturminnerfra nyere
tid, må det ut fra alminneligkunnskapom områdets kulturhistorieantas
at verneverdiener betydeligog verneforslagettilsvarendegledelig.Men

på sammegrunnlagsynesdet også klartat Vefsnakulturhistorisk
på ingen

måte kan komme som noen erstatningfor Gaulavassdraget".

Instituttfor Naturforvaltningved Norges Landbrukshøgskoleuttaler i brev av
10.1.84vedrørendeVefsna og Gaula:
"Med den dokumentasjon

om disse

vassdragene

som er gitt

i NOU 1983:4l

og

42, og med den intensjonverneplanenhar, finner vi at det ene vassdragets
kvaliteterikke kan erstattesved vern av det andre".
Arkeologiskavdelingved universiteteti Trondheim uttaler i brev av 17. desember 1983:
"Det er svært viktig at man sørger for å verne representativevassdrag i

Midt-Norgesom fra før er sværtdårligrepresentert
i så måte.På denne
bakgrunn

finner Muséet

det positivt

at også Vefsnavassdraget

er trukket

inn i planen. Kulturhistorisksett er dette et viktig vassdag ettersom
det inneholderstore verneverdier,er ubetydeligberørt av tidligereinngrep og ikke minst

bygd".

fordi de tilgrensende

vassdrag

allerede

er sterkt

ut-

Kontaktutvalgetfor Vassdragsreguleringssaker
ved universiteteti Trondheim
uttaler i notat av 30.1.84:
"verneplanenbør styrkes for Nordland fylke. Vefsna vil være det beste
bidrag

til dette.

Som referert

i Sperstadutvalgets

utredning

er det gjen-

nom konsesjonsforberedende
undersøkelserdokumentertstore verneverdieri
Vefsna. Vassdrageter uten tvil et av våre mest verneverdige.Vi slutter
oss derfor
Institutt

helt til at Vefsna

for museumsvirksomhet

25. januar 1984:

vernes

mot kraftutbygging".

ved Universitetet

i Tromsø

uttaler

i brev av

"at de ser det som positivt av utvalgethar trukket inn objekt nr. III 1

Vefsnavassdraget
da det på dennemåtener muligâ få vernetogså kulturfaglige representative
vassdrag i Nordland. Men de kan vanskelig
dette verneforslaget
skal settes opp mot vassdrag i Trøndelag".

se at
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De sier videre

“at enkelte objekter representererulike kulturfagligeinteresserog det
er foretattregistreringeri Vefsna i forbindelsemed Samlet Plan, som

viserat detteer et vassdragmed storeinteresser
for allede tre kulturfagene arkeologi,etnologiog samisk etnografi".

Norges Jeger- og Fiskerforbunduttaler i brev av 23.1.84:
"NJFF støtter fullt ut utvalgetssyn på dette vassdragetsom verneverdig.
Vefsna inneholderså mange kvaliteterm.h.t. friluftslivetat det ville
være et uoppretteligmistak a omdisponerevassdragetfor utbygging.

Sammekvaliteter
kjennetegner
imidlertid
ogsåGaula,og det er derfor
helt utenkeligfor NJFF å sette disse to vassdragsperleneopp mot hverandre og dermed bidra til en form for "hestehandel".
Vefsnavassdragetsnedbørfelter kjennetegnetmed et særs høyt biologisk
produksjonspotensialfor så vel vilt som fisk.
Her finnes noen av Skandinaviasbeste skogsfuglbiotoper,rypebestander
med særdeleshøy tetthet og høyproduktiveelgbiotoper.
Lokalt er jakten en meget betydeligtrivselsfaktor.
Vefsna er et av landets største laksevassdrag,med en betydeligproduksjon av så vel laks som sjøaure. I nedslagsfeltetfinnes en rekke vann
med god vannkvalitetog høy produksjonav aure og røye.
Fisket er meget godt tilrettelagtmed en stor andel utenbygdsboende,samtidig som sportsfiskebetyr mye lokalt".
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984 at:
"Sør-Helgelandnatur- og miljøvern,et av lokallageneunder Nordland
Naturvernforening,
Vefsna.

har kommentert

Utvalgets

innstilling

hva gjelder

De mener at Vefsnavassdragetbør få status som nasjonalvassdragog sikres
mot kraftutbyggingi forbindelsemed en samlet planvurderingav gjenværende vassdrag".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:
"NTF er glad for at utvalgethar trukket Vefsna inn i verneplanen.Dette
vassdrageter stort og har i dag forholdsvisfå tekniske inngrep.Det er
store friluftsinteresseri vassdraget.
Store deler av nedbørfelteter meget godt egnet for fot- og skiturer,og
det er gode muligheterfor jakt og fiske. Turistforeningenehar ingen
turisthytteri nedbørfeltet,men det finnes enkelte merkete ruter. En del
av Børgefjellnasjonalparkligger i nedbørfeltettil vassdraget.
Det er særlig to områder som er viktige for fjellvandringsinteressene".

"De to områdenemå sies å ha nasjonalbetydningfor friluftslivet.
I til-

legg er det store friluftsinteresseri resten av vassdraget.Disse områdene brukes først og fremst av lokalbefolkningog bosatte i regionen.I
tillegg kommer en del tilreisendei områdene langs E-6.
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På grunn av de store Ériluftsinteressene
vil NTF støtte utvalgets forslag
om varig vern av Vefsna. NTF kan imidlertidikke være med på at Vefsna
settes opp som alternativtil Gaula. Verneinteresseneer helt forskjellige
i disse vassdragene,og både Nordland og Sør-Trøndelaghar hittil kommet

sværtdårligut av verneplanarbeidet".

Norsk Naturforvalterforening
uttaler i brev av l7.2.84 at:
det er positivt at Sperstadutvalgethar trukket inn Vefsna i vernesammenheng. Dette fordi Nordland er karakterisertved omfattendevasskraftut-

byggingog er spesieltdårligdekketog har få egnedeobjektertil varig

vern. Ved å ta inn i verneplanendette vassdragetvil Nordlandsdårlige

dekningbli bedret,men dettemå altsåikkegå på bekostningav SørTrøndelag.

Det konkluderesmed at også Vefsna må vernes for at verneplanensmålsetting
skal oppfylles.

Reindriftsadmínistrasjonen
uttaler i brev av 9. mars 1984:
"Vi vil også slutte oss til utvalgetsvurderingerom de vassdragenesom
er trukket

inn utenom

verneplanen,

og vil særlig

trekke

fram betydningen

av objektIII l Vefsnavassdraget.
Administrasjonen
mener imidlertid
at

det er galt å sette Vefsna og Gaula opp mot hverandre".

Styret i Samenes Landsforbundvedtok enstemmig i møte den 10. og ll. februar:
"SamenesLandsforbundhar merket seg at Vefsna-vassdrageter foreslått
varig venet. Dette mener vi er positivt sett på bakgrunnav de store
verneverdiervassdaget inneholder.Vefsna er som kjent av de største
uregulertevassdrag,der de øvre deler inngår i Børgefjellnasjonalpark.
I fiskesammenhenger Vefsna blant landets største laksevassdrag.Samenes
Landsforbunder av en slik oppfatningat Vefsna bør bli vernet som
nasjonaltvassdrag".
Styret i Nordland ReindriftssamersFylkeslagsier i foreløpigeuttalelse i
brev av 5. mars 1984 at de fra reindriftensside synes at Vefsna må tas med i
verneplanen.
Styret i HelgelandKraftlag vedtok enstemmig i møte den l2.l.84:
"Ut fra den erklærte energipolitikkog kraftsituasjonenpå lengre sikt både regionaltog nasjonalt- er imidlertidstyret prinsipaltav den oppfatning at alle aktuelleprosjekterpå Helgeland (Vefsna,Lomsdalsvassdraget og Vistenvassdraget)bør tillates konsesjonsbehandlet.
Dersom man likevel av vernepolitiskegrunner er villig til å redusere
tilgangen på vannkraft, synes det som om Vefsna - til tross for det absolutt største kraftpotensiale
- er mest verneverdig. Om Vefsna skulle bli

vernet, må det være et minimumskravat
a)

sidevassdraget

Eiteråga

tillates

konsesjonsbehandlet.

b) Lomsdalsvassdragetog Vistenvassdragetkonsesjonsbehandles.

"Styretvil ikkeunnlateå peke på de uheldigeøkonomiskekonsekvenser

som vil bli resultatetdersom utvalgetsforslagvedtas".
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Statskraftverkene

uttaler

i brev av 8.2.84:

"Nårdet gjelderNedre

Fiplingvatnet,
vedtokforøvrigStortinget

l6.l2.l983å verne to myrer ved vatnet. Verningengjør at en vil i alle
fall nå se bort fra en reguleringav dette vatnet".

"UnderReindriftstår det: "Særligden sørligedelen av reguleringsområdethar ovenordentlig
storverdifor reindrifta".
Detteområdetkan
forbliuberørtav kraftutbygging
ved at forutenNedreFiplingvatnet
også
Svenningdalselva

trekkes

ut av en

eventuell

utbygging.

Med disse

endringenemener vi at konsekvensenefor reindriftenav en utbyggingblir
små. Vi kan derfor ikke være enige i siste setning under punktet reindrift".

Forøvrigpåpekesdet en del feilog unøyaktigheter
i materialetforVefsna.
Hovedstyret§_innstilling
Hovedstyretslutter seg med 4 mot 1 til utvalgetstilrådningom at Vefsnavassdraget bør gis varig vern.

OBJEKT NR. III 2
VASSDRAG I INDRE VISTEN vassdrag nr. 625
Fylke:
Kommune:
Skoggrense:
Laveste-høyeste
Kraftpotensial:

Nordland.
Vevelstad.
100-350m.
punkt:

0-l 239 m o.h.
236 GWh, kostnadslasse

III.

Utvalgetsvurdering
Med dette objektet menes alle vassdrag som renner ut i Vistenfjordenøst for
stedet Visten i Vevelstad.

Ut fra de foreliggende
naturvitenskapelige
undersøkelser
inneholder
Vistenom-

rådet betydeligeverneinteresserbåde av geomorfologisk,botanisk,ornítologisk
og ferskvannsbiologisk
art. Området er meget godt egnet som naturtypeomrâde
for Helgelandskystenmed overveiendefattig vegetasjonog nakent fjell,men
med stor frodigheti de dalføreneder det finnes noe kalk og bedre jordsmonn.

Områdeter praktisktalt ikkepåvirketav størretekniskeinngrepog godt egnet
som referanseområde.
Utvalgethar lagtspesiellvektpå at objektetinneholder
flere vassdrag som renner upåvirketfra kilde til fjord og at selve Visten-

fjordener en typiskterskelfjord
med betydelige
marinbiologiske
verneinteres-

ser. I tillegg har Vistenområdetsæregne ferskvanns-og marinbiologiskekvaliteter. Spesieltnevnes Lakselvvatnsom har et 10 m tykt lokk av ferskvannover
sjøvann.Dette medfører at innsjøenhar både marin- og ferskvannsfauna.

Ut fra utvalgetsinnhentede
opplysninger
synesverneinteressene
for en stor

del å være større i Visten enn i Lomsdalsvassdraget,
og dels kan de erstatte
hverandre.Kraftmengdenei Lomsdalener betydeligstørre enn i Indre Visten.

Utvalget tilrår varig vern av Indre Visten.
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Innkomneuttalelser
Vevelstadkommunestyrevedtok enstemmig i møte den 19. januar 1984 at de var
helt uenig i utvalgetsvurderingom at verneinteressenefor en stor del synes
å være større i Visten enn i Lomsdalsvassdraget,og dels kan erstatte hverandre. I uttalelsenheter det videre:
"Vevelstadkommune vil poengtereat en eventuellkraftutbyggingi Visten
vil skje i et område som av Sperstadutvalgeter karkaterisertsom fattig
på vegetasjonog mest nakent fjell.
De frodigedalførene som finnes vil fortsattbestå, da disse ikke vil bli
berørt.

Det presiseresat både friluftsnemnda,Viltnemndaog innlandsfiskenemnda
i kommunenhar uttalt seg og sier i sitt vedtak at de ingen vesentlige
innvendigerhar mot kraftutbyggingi Visten etter de planer man i dag
kjenner til".
"Vevelstadkommune viser til side 178 i utkast til verneplanhvor uttalelsen vedrørendejordbrukog fiske etter kommunensmening direkte er
feil. Det er jordbruketsom har tatt seg opp. Skogbruketi indre Visten
er avhengigav veiutbyggingi området.Ved en eventuellkraftutbygging
vil krav om veiutløsningstå sentralt- noe som vil medføre at store områder kan nyttiggjøresav gårdene i Indre Visten.

Når det gjelderreindriftså har slikdrift ikkevært i områdetden siste
mannsalderpå grunnav dårligbeite.Flyttingav reingjennomområdethar
heller ikke vært aktuelt. I dag brukes andre områder og flyttemetoder".

"BådeAusa - Tassli- Jakobsdalm.fl.er mer å sammenligne
med områdenei

Lomsdalen,og skulle etter kommunensmening være de områder utvalget er
ute etter å verne, jfr. de kriterierutvalgetbruker".

"Vevelstadkommune har store områder som kan vernes og synes derfor det
er påfallendeat det foreslåsvarig vern av Indre Visten stikk i strid
med kommunensog lokalbefolkningenssyn".
"Det gjøres oppmerksom på at en av sine største ressurser har Vevelstad
kommune i Vistenvassdraget.
Denne ressurs må Vevelstad kommune få utnytte

på en slik måte at den kommer hele kommunensbefolkningtil gode. Vevelstad kommune

er en av de kommuner

som er karakterisert

som næringssvak,

og det må være i allesinteresseat kommunengis mulighettil å få utnyttet de lokale ressurserden har - ikke minst økonomisk.

Vevelstad kommune er klar over at det i Visten finnes betydeligeverneinteresser,men komunen må igjen få presisereat disse ikke på noe vis er
av slik verdi som en utbyggingvil ha for kommunen".
Fylkesmanneni Nordland uttaler i brev av 30. januar 1984 at han
"er enig med utvalget i at Nordland og Trøndelager dårlig representert
og er tilfreds

med at utvalget

derfor

har funnet

det riktig

å trekke

inn

Vefsnavassdraget,vassdragenei Indre Visten og vassdragenei Hellemo-

fjordeni vurderingen".
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Han uttaler

videre:

"Jeg gir også min tilslutningtil utvalgetsvurderingav at vern av vassdragene i Indre Visten og i Hellemofjordensamlet vil gi et bedre verneresultat enn vern av Lomsdalsvassdraget".

Han slutter seg til utvalgetstilrådingom varig vern av vassdragenei Indre
Visten.
Direktoratetfor Vilt og Ferskvannsfiskuttaler i brev av 3.2.84:
"Underlagsrapportene
NOU l983:42og 44 behandlerikke Indre Visten. I utvalgets rapport refereres imidlertidvurderingerav viltinteressene(inkl.
ornitologí)mens fiskesidenikke blir nevnt. Da vi er kjent med at Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelingenhar utført forundersøkelseri
Indre Visten, har vi kontaktetham for muntlige kommentarer.På denne
bakgrunnhar vi funnet det riktig å støtte utvalgetstilrådning.Indre
Visten representererstørre variasjonog rikhet på vilt og fisk enn Loms-

dalen.Brukerinteressen,
særligpå fiskesiden,
er ogsåstørrei Indre

Visten".

Kontaktutvalgetfor Vassdragsreguleringssaker
ved universiteteti Trondheim
uttaler i notat av 30.1.84:
"Det kjennskapvi har til Visten-områdettilsier at vi ut fra en ren naturvitenskapeligvurderingvil støtte Sperstadutvalgetnår vassdrag i
indre Visten prioriterestil fordel for Lomsdalsvassdraget".
"Det bør imidlertidunderstrekesat vassdragenei indre Visten representerer større produksjonsarealerog et størremangfold av naturelementer
enn Lomsdalen både i botaniskog ornitologisksammenheng.En kan derfor

si med relativtstorgrad av sikkerhetat vern av vassdragene
i Visten
vil bevare

store

deler av de type- og referanseaspektene

ved en eventuellkraftreguleringi Lomsdalen".

som vil gå tapt

Instituttfor museumsvirksomhetved universiteteti Tromsø uttaler i brev av
25. januar 1984 at de ser det som positivt at utvalget har trukket inn objekt

III 2 Vassdragi indreVistenda det på dennemåtener muligå få vernetogså

kulturfagligrepresentativevassdrag i Nordland.Men de kan vanskeligse at
dette verneforslagetskal settes opp mot vassdrag i Trøndelag.

VenstresMiljøvernutvalg
uttaleri brev av 12. februar1984at de ikkeunder
noenomstendighet
kan gå med på at vassdragi indreVistenfrígistil kraftutbygging.

Norges Jeger- og Fiskerforbunduttaler i brev av 23.l.84 at de støtter utvalgets vurderingerfor vassdrag i Indre Visten.
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:
"Sør-Helgelandnatur- og miljøvern,et av våre lokallagunder Nordland
Naturvernforening,har kommentertUtvalgets innstillinghva gjelder vass-

drag i indreVisten.Vi visertil lokallagets
synspunkter":

"Vassdragi Indre Visten er av særpregetkarakterog like uberørt som
Lomsdalsvassdraget.
Utvalget har på grunnlag av foreliggendedata uttalt
at området har stor naturvitenskapeliginteresse,spesieltpå grunn av
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eneståendemarinbiologiskeforhold i en terskelfjordsom vassdragetmunner ut i. Vi kan likevel ikke akseptereutvalgets innstillingsom går ut

på at detteområdetkan betraktessom et representativt
naturtypeområde

for hele ytre Helgeland,og at det dermed kan erstatteLomsdalsvassdraget.

Det som utvalget bl.a. overser i denne sammenheng,er at Indre Visten
ligger mer avsides til for en bruk av befolkningenpå Sør-Helgeland,og
også dermed ikke kan bli et alternativfor Lomsdalen".
"I forbindelsemed en samlet planvurderingav gjenværendevassdrag,mener
vi det er grunnlag

for å supplere

Verneplan

III med vassdrag

i Indre

Visten på grunn av områdets særegne marinbiologiskeforhold".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:
"Områdeter urørt og forholdsvislite kjent. Det er dokumentertbetydelige naturvitenskapligeverneverdier,og det er sannsynligat området har

storekvaliteter
som friluftsområde.

For å sikre et større

sammenhengende

villmarksområde

vil NTF støtte

ut-

valgets forslagom at vassdragenei Indre Visten får varig vern. Utvalget
har imidlertidgått inn for at vassdrageneskal vernes på bekostningav
Lomsdalsvassdraget.
Etter vår mening bør begge disse vassdragenefå varig
vern. Det er hvert fall klart at Lomsdalsvassdragethar så stor verdi for
friluftslivetat det ikke kan erstattesav Indre Visten".
Norsk Naturforvalterforening
uttaler i brev av l7.2.84 at også Visten og/eller
Lomsdalsvassdragetmå vernes for at verneplanenesmålsettingskal oppfylles,
men ut i fra de opplysningersom foreliggeri dag, kan de ikke foreta noen
prioriteringmellom disse to.
Styret i Nordland ReindriftssamersFylkeslagsier i foreløpiguttalelse i brev
av 5. mars 1984 at de fra reindriftensside synes at vassdrag i indre Visten

må tas med i verneplanen.

Styret i HelgelandKraftlag vedtok enstemmig i møte den 12.1.84:
"Ut fra den erklærte energipolitikkog kraftsituasjonenpå lengre sikt både regionaltog nasjonalt- er imidlertidstyret prinsipaltav den oppfatning at alle aktuelleprosjekterpå Helgeland (Vefsna,Lomsdalsvassdraget

og Vistenvassdraget)

bør tillates

konsesjonsbehandlet.

Dersom man likevel av vernepolitiskegrunner er villig til å reduseretilgangen på vannkraft, synes det som om Vefsna - til tross for det absolutt
største kraftpotensial
- er mest verneverdig. Om Vefsna skulle bli vernet,

må det være et minimumskravat

a) sidevassdragetEiteråga tillateskonsesjonsbehandlet.
b) Lomsdalsvassdragetog Vistenvassdragetkonsesjonsbehandles".

"Styretvil ikkeunnlateå peke på de uheldigeøkonomiskekonsekvenser

som vil bli resultatetdersom utvalgetsforslag vedtas".

‘

Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at vassdrag i Indre Visten
bør gis varig vern.
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OBJEKT NR. III 3
VASSDRAGTIL HELLEMOFJORDvassdrag nr. 731
Fylke:

Nordland.

Kommune:

Tysfjord.

Skoggrense:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal: I
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

ca. 500 m o.h.
9,0 m3/s.
0-l 375 m o.h.
40 da.
4 500 da.
265 GWh, kostnadsklasseIII.

Nedbezrfelt:

213kmz.

Utvalgetsvurdering
Vassdragenei Hellemo er på grunn av sin urørthetog sitt varierte utvalg av
forskjelligenaturtypermeget velegnedesom type- og referansevassdragfor
indre strøk av Nordland nord for Saltfjellet.Vassdrageneinneholderogså i
tillegg en rekke spesiellenaturfagligekvalitetersom gjør dem verneverdige.

Utvalgetvil ogsåpekepå at Hellemoområdet
som liggervest for de tre store
svenske nasjonalparkenePadjelanta,Sarek og Stora Sjøfalleter forslåttsom
nasjonalpark.En ville oppnå et nasjonalparksystemsom strakte seg fra Nordlands fjordnaturover til de store svenske nasjonalparkene.

Vilt- og fiskeinteresseneer betydelige.Foruten en god bestand av rype har
området en liten elgbestand.Flere av de store rovdyrenehar fast bestand i
området,

andre

forekommer

som streifdyr.

Stabburselva

og Draugelva

har en sam-

let lakseførendeelvestrekningpå 4,3 km. Røye og aure er eneste fiskearteri
vannene,bestandenvarierer fra tynn til overbefolket.Fiskens kvaliteter
varierende.
Til tross for at området er relativtvanskeligtilgjengelig,blir det mye
brukt av turisterog friluftsfolk.
Med objekt "vassdragtil Hellemofjord"menes Stabburselva,Draugelvaog Vasja.
Utvalget tilrår varig vern av vassdragenetil Hellemofjorden.
Innkomneuttalelser
Fylkesmannen

i Nordland

uttaler

i brev av 30. januar

1984 at han

"er enig med utvalget i at Nordland og Trøndelager dårlig representert
og er tilfredsmed at utvalgetderfor har funnet det riktig å trekke inn
Vefsnavassdraget,vassdragenei Indre Visten og vassdragenei Hellemo-

fjords“i vurderingen".

Han uttaler videre:
"Jeg gir også min tilslutningtil utvalgetsvurderingav at vern av vassdragene i Indre Visten og i Hellemofjordensamlet vil gi et bedre verneresultatenn vern av Lomsdalsvassdraget".

192
Han slutter seg til utvalgetstilrådingom varig vern av vassdragenetil Hellemofjord.
Direktoratet

for Vilt og Ferskvannsfisk

uttaler

i brev av 3.2.84:

"Vi vil støtte utvalgetstilrådningom varig vern av Vefsna og Hellemo,
men vil som nevnt ikke vurdere disse opp mot Gaula og å tilrå Gaula konsesjonsbehandlet".
"Hellemoer et viktig type- og referanseområdei vilt- og fískesammenheng.
Det utfyllerVefsna gjennom å representereen underregionav "Nordland,
Troms og Lapplandshøgfjellsregion"som er lite representerti Vefsna.

Denneunderregionen
er dårligrepresentert
på verneplanen".

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984 at de ikke under

noenomstendighet
kan gå med på at vassdragtil Hellemofjord
frigistil kraft-

utbygging.

Kontaktutvalgetfor Vassdragsreguleringssaker
ved universiteteti Trondheim
uttaler i notat av 30.1.84:
"Vi vil også støtte utvalgetstilrådingav varig vern av vassdrag til
Hellemofjorden.Vassdrageneher er velegnete som typevassdragfor "Nordlands maritime bjørke- og furuskogsregion"og for "Nordland,Troms og
Lapplandshøyfjellsregion".Vassdragenehar stor referanseverdi,og inneholder en rekke spesiellenaturfagligekvalitetersom gjør dem verneverdige".
Institutt

for museumsvirksomhet

ved universitetet

i Tromsø

uttaler

i brev av

25. januar 1984 at de:
"ser det som positivt at utvalgethar trukket inn objekt III 3 Vassdrag

til Hellemofjord
og Saltfjellet
da det på dennemåtener muligå få

vernet også kulturfagligerepresentativevassdrag í Nordland.Men de kan
vanskeligse at dette verneforslagetskal settes opp mot vassdrag i
Trøndelag".
Konservator

Johan A. Kalstad

har skrevet

en delkommentar

som støtter

utvalgets

forslagom varig vern av Objekt III 3 VassdragetHellemofjord".
Han uttaler

bla.a.:

"I nordre Nordland har det gjennom årene vært stor kraftutbygging,og vi

manglerderfor"uberørte"
kulturhistoriske
referanseområder.
I så måte er
områdene rundt Hellemofjordrelativtenestående.Sammen med tilstøtende
svenske nasjonalpark, vil omrâdet utgjøre en helhet fra fjord- til høyfjell, og ned mot de svenske skogsområdene.
Et moment til av kulturell

art bør også nevnes. Området rundt Hellemofjordenutgjør en del av det

Lulesamiske
bruks-bosetningsområdet.
Detteområdetdanneren helhetbåde
på svenskog norsksideav grensen".
"På norsksideav grensenmå nok områdetrundtHellemofjord
sieså være
et av de siste "uberørte"områder som har noen vesentligkulturhistorisk
verdi. Dette både for videnskapsfolkog den lulesamiskebefolkning".

NorgesJeger-og Fiskerforbund
uttaleri brevav 23.l.84at de støtterutvalgets vurderingerfor vassdragtil Hellemofjord.

193
Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:
"Sør-Helgelandnatur- og miljøvern,et av våre lokallagunder Nordland
Naturvernforening,har kommentertUtvalgets innstillinghva gjelder Lomsdalsvassdraget,Vefsna, vassdrag i indre Visten og vassdrag til Hellemofjorden.Vi viser til lokallagetssynspunkter":

"Vassdragi indreHellesmoi Nordlandbør vernesi og med at få vassdrag
er vernet i den nordlige delen av Nordland".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:
"Objektet

omfatter

tre vassdrag

som drenerer

Hellemofjord.

Dette

området

liggerpå det stedhvorNorgeer på det smaleste.Søndredel av vass-

dragene her grenser til den store PadjelantaNasjonalparkpå svensk side
av grensa. I Nordisk Råd har det vært ivret for å få et samenhengende
vernet område fra Hellmobotnover Lapplandsfjell ned til Bottenviken.
Området har en storslåttnatur og er av stor interessefor fjellvandrere.

I samarbeidmed grunneierlaget
har DNT undervurderingspørsmålom å bygge en ubetjenthyttepå fjelletopp for Hellemobotnlikeved svenske-

grensa. Videre har Narvik og Omegns Turistforeningplaner om bygging av

hytternordoverså man får et sammenhengende
hytte/rutenett
på norskside

fra Hellemobotntil Bjørnefjell.På sikt kan Bodø og Omegn Turistforening

også tenkeseg å etablereen rutesøroverfra Hellemobotn.
Etterhvertsom
disse planene blir realisert,vil området være tiltrekkendefor langt,
flere tilreisendefotturisterenn i dag. På grunn av sitt potensialefor

friluftsliv
og fordiNordlandFylkefor øvriger i ferdmed å bli tem-

melig gjennomregulert,bør vassdragenetil Hellemofjordenfå ligge urørt.
NTF vil derfor sterkt støtte utvalgetsforslag om at vassdragenei Helle-

mobotnfår varigvern".

Norsk Naturforvalterforening
uttaler i brev av l7.2.84 at også vassdrag til
Hellemofjordmå vernes for at verneplanensmålsettingskal oppfylles.
Styret i Nordland ReindriftssamersFylkeslag sier i foreløpigeuttalelse i
brev av 5. mars 1984 at de fra reindriftensside synes at vassdrag til Helle-

mofjordenmå tas med i verneplanen.
A/S Nordkraft

uttaler

i brev av 3l.l.84:

"Nordkraft
har byggetut det prismessigugunstigste
av de disponible
pro-

sjekt, nemlig Sildvik. Det vil ut fra en teknisk/økonomiskvurderingvære
betenkeligom planer for vern av Vassdrag i Hellemofjordeni nevnende
grad skulle begrensede foreliggendemuligheterfor rimelig kraftutbygging.

Gjenværendeutbyggbarvannkraft i Nordkraftområdetforøvriger begrenset
til såkalte småkraftverksom hver for seg og samlet vil medføre en rekke
inngrep i naturen.Det må bygges mange småkraftverkfor å erstatteen
middels stor utbyggingi Hellemofjorden,og gjennomsnittutbyggingspris
vil bli langt høyere.
Det er et sterkt ønske om kraftutbyggingblant den lokale befolkningi
Hellemofjorden.Kommunensøkonomi og utviklingsmulighetburde også tilsi
en utbygging".
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"Det synes for oss som en urimelig argumentasjonat Hellemovassdragene
skal vernes som forutsetningfor at kraftutbyggingtillates andre steder.
I Tysfjord er alleredebåde Gammelofvatnog Mannfjellvatnunntatt fra utbygging i forbindelsemed konsesjonsbehandling
av Sørfjordutbyggingen.
På denne bakgrunnvil styret i A/S Nordkraft anmode om at vassdragenei
Hellemofjordenikke blir vernet. Subsidiærtmå verneplanenendres slik at
det tas rimelighensyn til en fornuftigog skånsom kraftutbyggingi om-

rådet.I motsattfallmå Nordkraftkunneforlangeat alternative
utbyg-

gingsprosjektblir disponiblefor utbygging i Nordkraftsegen regi eller
evt. i samarbeidmed andre".
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at vassdrag til Hellemofjord bør gis varig vern.

VASSDRAG

I TROMS

OG FINNMARK

Fylkesmanneni Finnmark uttaler i brev av 16. januar 1984:
"Fylkesmannenslutter seg til de tilrådingerutvalgethar gitt for vassdragene i Finnmark".
Samenes

Landsforbund

uttaler

i brev av 20.2.84:

"SamenesLandsforbundhar videre registrertat verneplanutvalgethar

foreslåttvarigvern av en rekkevassdragogså i Nordlandog Troms fylker.

I særlig grad har en diskutertvassdrageneElvegårdelva/Vassdalselva,
Spansdalsvassdraget,
Reisavassdraget,Barduvassdragetog vassdrag til
Hellemofjordenog de samiske kulturminnersom er knyttet til disse vassdrag. Det er etter Samenes Landsforbundsoppfatninghelt nødvendigmed
varig vern av disse

kulturminnene

som er av meget

stor verdi,

og som del-

vis er knyttet til dagens kultur. Kulturminnenehar både lokal og regional
verdi og gjelder både offer- og gravplasser,gammetufterm.v. I tillegg
er mange av kulturminnenei forbindelsemed vassdrageneknyttet til reindriften.
De fleste av vassdrageneer en del av viktige reindriftsområderog en utbygging vil være til stort tap for reindriftai områder som fra tidligere

har måttetavgiarealertil utbyggingsformål".

FinnmarkBonde- og Småbrukerlaguttaler i brev av 30.l.84at de støtter forslageneom varig vern av de angjeldenevassdrag i Finnmark som NOU l983:4l omfatter.
Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84 Sperstadutvalgets tilrådningtil Verneplan III for vassdrag i Troms og Finnmark.
Universiteteti Tromsø gir i brev av 25. januar 1984 sin tilslutningtil utvalget av vernede vassdrag i Troms og Finnmark.
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OBJEKT NR. 172

SPANSDALSVASSDRAGET/RUONGOJÅKKA
vassdragnr. 777
Fylker:

Nordland,
Lavangen,

Kommuner:

140km2.

Nedbørfelt:
Skoggrense:

Gratangen,

Narvik.

400-480m o.h.
30 %.
0,6 %.
4,5 m3/s.

Areal under denne:
Bredekt areal:

Middelvassføring:
Laveste-høyeste

Troms.
Bardu,

punkt:

Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

0-l 457 m o.h.
2 600 da.
3 500 da.

9 900 da.

Utvalgets_vurdering
På sammemåte som Elvegàrdselv
inneholder
dettevassdragetverneverdier
av na-

turvitenskapeligog kulturvitenskapeligart. I vernesammenhenger disse to
objektenenært sammenknyttetsom en fjellovergangfra fjord til fjord. Utvalget
mener derfor at også dette objektet bør gis varig vern.
Innkomne

uttalelser

Teknisk etat i Narvik kommune viser i brev av 17. januar 1984 til at det i
stadfestet generalplan er tatt stilling til utnytting og vern av gjenværende

vannkraftressurseri kommunen og sier videre:

"Da hele 95 % av vannkraftressurseneer utbygd i kommunenbør gjenværende
områder vernes mot kraftutbygging.En vil i tillegg til de som er behandlet i generalplanenpeke på Storelv - vassdragetpå Herjangfjellet/
Veggfjellethvor det er store friluftsmessigeinteresser".
Nordland Fylkeskommunesier i brev av 6. februar 1984 at

"Fylkesutvalget
vil derforutsettebehandlingen
av verneplanen
til utkast
til "Samletplan" foreliggerog forutsetterat de sentralemyndigheter
tar hensyn til dette i den videre behandling".
Plan og utbyggingsavdelingeni Troms behandlet saken i møte 9.2.84 og fattet
følgende

vedtak:

"Objekt nr. 172 Spandalsvassdraget/Ruongojåkka
bør gis varig vern".
Fylkesmanneni Troms går i brev av l3.2.84 inn for Sperstadutvalgetskonklusjon
om varig vern av Spansdalsvassdraget.
Norske Turistforeningersforbund uttaler i brev av l.2.84:
"Også dette vassdrageter en del av et større natur og friluftsområdei
Indre Troms og Sverige.Nedbørfeltetgrenser opp mot nedbørfeltettil
Elvegårdselva.
fiske.

Vassdraget

er godt

egnet

til fotturer,

skiturer,

jakt og
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Det er ingen turistforeningshytter
eller ruter i området.Vassdrageter
imidlertidgodt egnet som utgangspunktfor lengre turer mot hyttenettet
langs svenskegrensen.
Området brukes i dag mest av lokalbefolkningog andre fra regionen.

NTF vil støtteutvalgetstilrådingom varigvern".
I foreløpighøringsuttalelsefra reindriftsadministrasjonen,
datert 9.3.84,
blir Spansdalsvassdragettrukket fram som et av de vassdrag som har svært stor
betydningfor reindrifta.Man er enig i varig vern.
I brev av 4.5.84 gir reindriftsstyretsin tilslutningtil Reindriftsadministrasjonensuttalelse.
Troms Kraftforsyninguttaler i brev av 29.12.83:
"Med diverse overføringerhar Spansdalsvassdragetet kraftpotensialpå
ca. 100 GWh.
Det konstateresat konsekvenseneav en eventuell kraftutbygginger store
og tar det til etterretning".
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Spansdalsvassdragetbør
gis varig vern.

OBJEKT NR. 182
BARDUVASSDRAGET

OVENFOR

ALTEVATN/ASTUÆDNO

Fylke:

vassdrag

nr. 792

Troms.

Kommuner:

‘

Nedbørfelt:

Bardu

(og Kiruna

i Sverige).

470km?(+120km?i Kiruna).

Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:

ca. 600 m o.h.
ca. 50 %.
ved Astuædno 7,2 m3/s.

Laveste-høyeste

498 (Altevatn HRV)-1 659 m o.h.
20 GWh, kostnadsklasseIII.

punkt:

Kraftpotensial:

Utvalgetsvurdering
Objektet inneholderkvaliteterav meget stor verdi både for natur- og kulturvitenskap.Det har stor verdi som type- og referansevassdrag,samtidig som det
har en rekke verdifullespesiellekvaliteter.Den rike bestandenav kulturminner

i området

er meget

nært tilknyttet

vannsystemet.

Området

utgjør

en for-

holdsvisuberørt del av indre Troms som i tillegg til de faglige verdier,også
inneholderverdier for friluftslivetog for vilt- og fiskeinteressene.Ut-

valgettilrårobjektetvarigvernet.
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Innkomneuttalelser
Bardu formannskapbehandletverneplaneni møte 28. desember
stemmig slikt vedtak:

1983 og fattet en-

"Barduvassdragetovenfor Altevann/Astuædnohar store og varierte kvalisom det gjelder å sikre for framtida. Både naturvitenskapelig
og
kulturelt er området meget verdifullt. Framfor alt er vilt- og fiskeinterteter

essene, samt de almene friluftsinteresserfor dette området svært omfattende. Det gjelder i første rekke bygdefolketsog friluftsinteresserte
mennesker i store deler av Troms og Nordland. I økende grad er det også
friluftsinteresserte
menneskerfra hele landet som søker rekreasjoni

dettesærmerkedefjellområdet.

Også reindriftsnæringens
brukav områdeter betydelig.
Bardu formannskapslutter seg til utvalgetsvurderingog understrekerbetydningenav å få varig vern av dette området".
Plan og utbygningsavdelingeni Troms behandletsaken i møte 29.2.84og fattet
følgendevedtak:
"Objektnr. 182 Barduvassdragetovenfor Altevann/Astuædnobør gis varig
vern".
Fylkesmannen

i Troms

går

i brev av l3.2.84

inn for varig

vern av Barduvass-

dragetovenforAltevatnog uttaler:"Deter særliggrunntil å pekepå de

sterkeverne-/ognæringsinteressenei Øvre Barduvassdragetog Reisavassdraget".

Norske Turistforeningersforbund uttaler i brev av l.2.84:
"Områdetutgjør kildene til Barduvassdraget.Store deler av nedbørsfeltet
er villmark.Det er ingen Turistforeningshytter
eller merkete ruter innenfor nedbørsfeltet.Men det er forholdsviskort avstand til hyttenetteti
Øvre Dividal nasjonalpark.
Området er svært mye brukt av folk fra Bardu kommune til jakt, fiske og
bærturer.

NTF vil støtteutvalgetsforslagom varigvern av dettevassdraget".
Troms kraftforsyningsier i brev av 29.12.83:
"Med bakgrunn i verneplanensbeskrivelseav interessenesom knytter seg
til området, finner vi det riktig at utbygningsinteressene
viker og at

vassdraget
gis varigvern".
Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyret
slutterseg til utvalgetstilrådning
om at Barduvassdraget
ovenfor
Altevann bør gis varig vern.
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OBJEKT

NR. 184a

NORDKJOSELV/GARGAMJAKKA

Vassdrag

nr. 798

Fylke:
Kommuner:

Troms.
Balsfjord,Storfjord.

Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkningsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

400-500m o.h.
30 %.
5,4 m3/s.
0-1 527 m o.h.
4 200 da.
4 300 da.
18 000 da.
14 GWh, kostnadsklasseIII.

Nedbonrfelt:

184kmz.

&I_a9_«:§§_z.9£§2£ir2a
Visse natur- og kulturvitenskapeligeinteresserer knyttet til vassdraget.Utvalget tilrår vassdragetfrigitt for konsesjonbehandling.
Innkomneuttalelser
Storfjordformannskapvedtok i møte 6.2.84 med 4 mot l stemme:
"Så vidt en kan se, vedkommer ingen vesentligsak vår kommune.En kunne
kanskjepresisereat utbyggingai vår kommune er slutt".
Mindretalletkrevde at:
"......samtligegjenværendevassdrag i kommunentas inn i verneplanenog
gis varig vern".
Plan- og utbyggingsavdelingen
i Troms behandletsaken i møte 9.2.84 og fattet
følgendevedtak:
"Objekt nr. l84a Nordkjoselv/Gargamjåkka
bør frigis for konsesjonshehandling,dvs. tas med i Samlet Plan".
Fylkesmanneni Troms sier i brev av l3.2.84 at han slutter seg til de vurderingene som utvalget har gjort vedrørendeverneverdienefor vassdragenei Troms,
og har ingen merknadertil Nordkjoselv.
Statens forurensningstilsyn
uttaler i brev av 14. februar 1984:
"Nordkjosbotn

vannverk

har Storvatn

i Bruelva

som kilde. Vannverket

for-

syner 800 personerog er dimensjonertfor l 500 personer.Reguleringav
Storvatnettil kraftformålkan komme i sterk konfliktmed vannforsyníngsinteressene.

SFT har ikke kjennskap

til om der er andre vatn

i omrâdet

som kan nyttes som vannforsyníngskildefor Nordkjosbotn.Dersom slike
muligheterikke finnes, bør Storvatnetholdes utenfor eventuellekraftutbyggingsplaner".
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Norske TuristforeningesForbund uttaler i brev av l.2.84:
"Flere deler av dette vassdragetegner seg godt til dagsturer til fots
eller på ski. Det er ingen turistforeningshytter
eller merkete ruter i

nedbørfeltet.
Områdeter likevelet megetpopulærtturområde,spesielt

blant lokalbefolkningen.
NTF er overrasketover at friluftsinteressene
kun er vurdert til verneklasse4. Etter vår mening burde vassdragetvært
i verneklasse2 eller 3.

Utvalgethar gått inn for at vassdragetskal frigís til konsesjonsbe-

handling.På grunnav vassdragets
betydningsom turområdevil NTF gå mot

dette og be om at vassdragetfår varig vern".

Styret i Samenes Landsforbundvedtok enstemmig i møte den 10. og ll. februar
1984:

"verneplanutvalget
har anbefaltat Nordkjoselvi Tromsblir frigittfor

konsesjonbehandling.
Dette er i et område hvor det også drives reindrift,
med viktige flytteveierog plasser for vårbeiteog kalving.Regulering
vil etter stor sannsynlighetføre til bl.a. vanskeligeisforholdmed påfølgendehindringerfor reindriften.Dersom Nordkjoselvablir frigitt for
konsesjonsbehandling,
forutsetterSamenes Landsforbundat dette skjer i

forståelse
med reindríftsnæringen".

Norske

Reindriftssamers

Landsforbund

uttaler

i brev av 23.2.84:

"Ved en reguleringav Nordkjosenvassdragetvil viktige flytte-og trekkveier stenges,

og føre til at det blir vanskelig

å utnytte

store

deler

områdene nordover.Dette vil kunne føre til omlegging i reindriften".
Norske

Reindriftsamers

Landsforbund,

sekretariatet,

har

i brev av 8. mars

av

1984

oversendtet forslagtil uttalelsesom de har laget for KautokeinoFlyttsamelag, da styret i KFL ikke har hatt anledningtil å behandle saken ennå:
"Norkjoselva/Gargamjohka
tilrår utvalget for konsesjonsbehandling.
KFL
vil protesteremot dette. Reguleringav dette vassdragetvil påføre betydelige

ulemper

for reinbeitedistrikt

19 - Lakselvdalen.

Vassdraget

er

omgitt av høye fjell som er svært uoverkommeligeog det finnes derfor lite

alternative
flytte-og trekkleierfor rein.I tilleggvil viktigebeite-

arealer ødelegges".

Troms kraftforsyningsier i brev av 29.12.83:
"Vi har vurdert en utbyggingav vassdraget (Storvatn-Nordkjoselv).
Etableringav magasin kan ikke gjennomførespå en teknisk/økonomiskfor-

svarligmåte.Vi anserderforvassdragetfor å være uinteressant
som ut-

bygningsobjekt".

Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretmener andre bruksinteresseneenn kraftinteresseneer så betydelige
at vassdragetbør gis varig vern.
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OBJEKT NR. 191
REISAVÅSSDRAGET/RAISÆDNO

vassdrag nr. 825
Troms, Finnmark.
Nordreisa,Kvænangen,Kåfjord, Kautokeinoog Lapin
Lääni i Finland.

Fylker:
Kommuner:

2 516km2(10km21 Finland).

Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under

denne:
Middelvassføring:
Laveste høyeste punkt:
Jordbruksareal:
Drykingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

400-600 m o.h.
Ca. 15 %.

96 m3/S.
0-1 365 m o.h.
ll 000 da.

38 000 da.
92 000 da.

577 GWh, kOStn.kl.IIB/III.

Utvalgetsvurdering
Reisavassdragetmed Reisadalener et av de mest verdifulleverneobjekteri hele
landsdelen.Som typevassdrager det meget godt egnet. Forøvrig er det dokumentertmeget store spesielleverneverdierinnen alle de undersøktenaturvitenskapeligefaggruppene.Kulturvitenskapeliger området av særdelesstor verdi,
særlig på grunn

av de mange

kvenske

og kystsamiske

kulturminnene.

Nedbørfeltet

er rikt på vilt. Blant annet er det en levedyktigstamme av bjørn her. Produksjonen av innlandsfisk,og også til en viss grad av laks og sjøaure,er meget
stor. Som friluftsområdeer Reisadalenkjent som et særlig vakkert område, med
svært stor betydningfor friluftslivet.Store deler kan betegnes som villmark.

Nedbørpå vassdraget.
er forbundetmed en elvebåttur
Helt spesiellekvaliteter
feltet er et av de mest intensivtutnyttedereinbeiteri landet og det må betraktes som et viktig kjerneområdefor reindrifteni landsdelen.

På bakgrunn av de særdelesstore og sammenfallendeverneinteressenei Reisa-

vil utvalgettilråobjektetvarigvernet.Vernetbør også omfatte
vassdraget,
nedbørfeltettil sideelvaKildalselva.
Innkomne

uttalelser

Nordreisa formannskapvedtok i møte 2.2.84:
"Nordreisaformannskaphar ingen merknadertil innstillingeni NOU
l983:4l,når det gjelder Reisavassdragetmed tilhørendenedslagsfeltned
til utløpet av Kildalselva.
Når det gjelder Kildalselvasom alleredeer utbygget,samt Bæs'sejavrit
og Sagelva med tilhørendenedslagsfelt,som nyttes til vannforsyning,må
disse områder holdes utenfor verneplanen.
Formannskapetmener at de områdene som er vernverdigeligger innaforom-

rådetsom likevelblirvernet".
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Fylkesmanneni Troms uttaler i brev mottatt l3.2.84at han er enig i Sperstadutvalgetskonklusjonerom hvilke vassdrag som bør gis varig vern og sier
videre:
"Reisaelvahar mange likhetstrekkmed Altaelva.Etter utbyggingenav Altaelva er Reisaelvadet eneste gjenværendestørre vassdragetav denne typen
som ikke er nevneverdigberørt av kraftutbygging.Det hviler derfor et
nasjonalt- sannsynligvisogså et internasjonal- ansvar for å ta vare på
naturverdienei Reisavassdraget.
Fylkesmannenarbeider for tida med et forslag til vern av deler av Reisavassdragetsnedbørsfeltsom nasjonalpark.Forslagetbygger på det minste
alternativetfor nasjonalparksom ble fremmet av Ressursutvalgetfor Finnmarksvidda i NOU l978:l8,men er utvidet noe i forhold til dette.

Nord-Tromskraftlaghar tidligereforhåndsmeldt
utbyggingav Sara-og

Puntaelva i Reisavassdraget.Troms kraftforsyninghar i sin uttalelseav
29.12.83til Verneplan III fremmet ønske om overføringav Huordnasjohka
(øversti Puntaelva)til det regulertekraftmagasineti Guolasjavri (Kåfjordvassdraget).

Disse utbyggingsplaneneberører deler av Reisavassdragetsom har vital
interessefor naturvernog friluftsliv.Puntaelvasnedbørsfelthar stor
verdi i geologisk,botanisk og zoologisksammenheng.Saraelvasnedbørsfelt er særlig viktig for friluftslivog i ornitologisksammenheng.
Forslagetom overføringav Huordnasjohkaberører et område av spesiell
kvartærgeologiskverdi (Bieddjuvaggi/Cuolbmevaggiområdet,
se NOU l983:42
on naturfagligeverdier).Den skissertekanaliseringenvil kanskje ikke
direkte berøre de mest verdifullekvartærgeologiskeformelementeneí området,men fører til ei tørrleggingav elva som renner gjennom Bieddjuvaggi. Dette vil endre landskapsbildet,samtidigsom sammenhengenmellom
fortidasog dagens naturprosesserblir borte".
Plan- og utbyggingsavdelingeni Troms fattet følgendevedtak i møte 9.2.84:
"Verneplanfor vassdrager rettsligbegrensettil å beskyttemot inngrep
i forbindelsemed Kraftutbygging.Plan- og utbyggingsutvalgeter imot enhver ny kraftutbyggingi Reisavassdraget,men mener at vatnet i Kildals-

elvamå tillatesbruktmaksimalt".
Norges

Naturvernforbund

uttaler

i brev av 3. februar

1984:

"Når det gjelder Reisavassdraget,er det i Utvalgetstilrådingnevnt at
"vernet bør også omfatte nedbørsfeltettil sideelvaKildalselva"".
“Naturvernforbundet
vil understrekeat et vernevedtakmå omfatte Kildalselvas nedbørsfeltog også alle andre sidevassdrag".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:

"Storedelerav Resisavassdraget
er sværtgodt egnettil fot-og skiturer

og en stor del av nedbørfeltetkan betegnes som villmark.

Troms Turlag har to hytter og det går merkete ruter gjennom området. I
tillegg finnes en del åpne hytter som kan brukes til overnatting. Området
er meget attraktivt for friluftsliv sommer som vinter.
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Verneinteressenei vassdrageter svært store og såvel naturvitenskap,
kulturvitenskap,fisk og vilt og friluftsliver satt i høyeste verneklasse. NTF vil derfor sterkt støtte utvalgetsforslag om varig vern".
I foreløpighøringsuttalelsefra reindriftsadministrasjonen,
datert 9.3.84,
blir Reisavassdraget

(hele nedbørsfeltet)

trukket

fram som et av de vassdrag

som har svært stor betydningfor reindrifta.Man er enig i varig vern.

I brev av 4.5.84 gir reindriftsstyretsin tilslutningtil reindriftsadministrasjonensuttalelse.
Norske ReindriftsamersLandsforbund,sekretariatet,har i brev av 8. mars 1984
oversendtet forslag til uttalelsesom de har laget for KautokeinoFlyttsamelag, da styret i KFL ikke har hatt anledningtil å behandle saken ennå. De uttaler at de er glad for at Reisavassdragetmed sideelvaKildalselvaer foreslått varig vernet da vassdrageter av stor betygningfor reindriften.
Nord Troms Kraftlag uttaler i brev av 1.2.84:
"Nord Troms KraftlagA/S har fått undersøktSara-Puntavassdragene.
For
alt. I Saravassdraget,er den midlere ârsproduksjonberegnet til 50 GWh.
For alt. II Sara-Puntavassdragene,
er den midlere ârsproduksjonanslått
til ca. 150 GWh. Forsyningsmessigsett ville det vært gunstig for Nord

TromsKraftlagA/S og fått kraftinnpå 66 kV linjentil Kautokeinoi

dette område. Imidlertider verneinteresseneså store for disse to vassdragene, at utbyggingsinteressene
bør vike.
Nord Troms Kraftlag A/S har bygd ut Kildalelvamed Kildal kraftverksom
har to generatorer,den ene satt i drift i 1960 og den andre i 1971. Årsproduksjoneni Kildal kraftverker på ca. 32 GWh. En reguleringav nedslagsfeltettil Kildal kraftverkkan i tillegg gi en produksjonpå ca. 40
GWh, dette ifølgeNVE's Småkraftverkplanlegging
av februar 1981.

Nord TromsKraftlagA/S har også fåttvurderten eventuellutbyggingav

Bæssejokkaog Sagelva.Kraftverketfor disse elvene som er kalt Bakkemo,

vil få en midlereârsproduksjon
på 21 Gwh. Kraftverket
er klassifisert
i

kostnadsklasseII B, og er slik sett et av de rimeligstekraftverksom
kan bygges ut i Troms. Utløpet fra Bakkemo kraftverkforenes med Kildalselva hvor den renner ut i Reisaelva

utløp.

på kote 1,0 ca. 2,5 km fra Reisaelvas

Vi anmoder herved om at Kildalselva,Bæssejokkaog Sagelva med nedslagsfelter tas ut av verneplanenog blir frigitt for konsesjonsbehandling".
Troms Kraftforsyningviser i brev av 29.12.83til at de i 1971 søkte om å overføre et 12 km2 stort nedbørfeltfra Reisavassdragettil Suolosjavrii Kåfjord
kommune.

"Overføringen
er beregnetå øke kraftproduksjonen
i Guolasjåkka
med 15.
mill.kWh pr. âr.
Utbyggingskostnadenvar i 1971 beregnet til kr. 0.076 pr. kWh. (tilsvarende

ca. kr. 0,30 pr. kWh i 1983).

Landsskapsmessigvil kanalen være et beskjedentterrenginngrepog lite
dominerendei landskapsbildeti forhold til den etablertesperredam.
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Den omsøkte overføringvil reduserevassføringeni Reisaelv ved Mosdodalen

vannmerket
med ca. 0,6 %. Prosjektetsynesikkeå kommei konfliktmed de

interessenesom er beskrevet i verneplanen.Vi anmoder derfor om at den
omsøkte overføringtas ut av verneplanenog den blir frigitt for konsesjonsbehandling".
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at hele Reisavassdraget
med sideelverbør gis varig vern.

OBJEKT NR. l9la
OKSFJORDVÁSSDRAGET/GOULLEJÅKKA
vassdrag nr. 827
Fylke:
Kommuner:

Troms.
Nordreisa,Kvænangen.

Skoggrense:

ca. 400 m o.h.

Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Kraftpotensial:

25 %.
14,1 m3/s.
0-l 337 m o.h.
-

Nedborfelt:

268km2.

Utvalgetsvurdering
Det er registrertrelativt store verdier for vilt- og fiskeinteressenei Vassdraget. Blant annet er det et betydeligsjørøyefiskei Oksfjordvatnet.Objektet
utgjør et sentraltområde for reindriftenmed intens beiteutnyttelse.Utvalget

tilrårat objektetgis varigvern.
Innkomneuttalelser

Nordreisa formannskaputtaler i brev av 2.2.84:
"Nordreisaformannskaphar ingen merknadertil innstillingeni NOU

l983:4lnår det gjeldervarigvern av Oksfjordvassdraget/Goullejâkka
i
Nordreisa".
Plan- og utbyggingsavdelingeni Troms sier i brev mottatt 20.2.84:
"Objekt nr. l9la Oksfjordvassdraget/Goullejâkka
bør gis varig vern".
Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt 13.3.84:
"Nedbørfeltettil Oksfjordvassdragetgrenser i sørvest til Reisavassdraget. Det er gode muligheter

for ski- og fotturer

i området.

Det er ingenturistforeningshytter
ellermerketeruteri nedbørfeltet.

Området kan imidlertidvære et utgangspunktfor lengre turer mot Reisa-

dalenellerfjellomrâdet
nordenfor.
Områdetbrukesi dag mest til tur-

gåing og fiske av lokalbefolkningen.

NTF vil støtte utvalgetsforslag om varig vern".
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Norske ReindriftsamersLandsforbund,sekretariatet,har i brev av 8. mars 1984
oversendtet forslag til uttalelsesom de har laget for KautokeinoFlyttsame-

lag,da styreti KFL ikkeharhattanledning
tilå behandle
sakenennå.De ut-

taler at de er glad for'at Oksfjordvassdrageter foreslåttvarig vernet da
vassdrageter av stor betydningfor reindriften.
Styret for Nord Troms KraftlagA/S vedtok i møte 28.l.84:

"Med bakgrunn i verneplanensbeskrivelseav interessenesom knytter seg
til området, finner vi at det er riktig at vassdragetgis varig vern".
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Oksfjordvassdragetbør
gis varig vern.
‘

OBJEKT NR. 196
REPPARFJORDVASSDRAGET/RIEPPUVUONJAKKA
vassdrag nr. 867
Fylke:

Finnmark.

Kommuner:

Kvalsund,

Skoggrense:

300-369

Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkningsjord:
Kraftpotensial:

45 %.
19 m3/s.
0-713 m o.h.
520 da.
10 000 da.
145 GWh, kostnadsklasseIII.

Nedbørfe1t=

781kmz.

Alta,

Porsanger.

m o.h.

Utvalgetsvurdering
Nedbørfeltetutgjør et meget verdifulltområde for vilt-, fiske- og friluftsinteresser.Særlig for befolkningeni Hammerfestog kommunenerundt er området
av meget stor rekreativverdi. Rekreasjonsverdiener i stor grad knyttet til
det rike laksefisketi elva. Også kultur-og naturvitenskapeligeinteresser
har dokumentertstore verdier i objektet.Utvalget tilrår vassdragetvarig
vernet.

Innkomne

uttalelser

I foreløpighøringsuttalelsefra reindriftsadministrasjonen,
datert 9.3.84,
blir Repparfjordvassdraget
trukket fram som et av de vassdrag som har svært
stor betydningfor reindrifta.Man er enig i varig vern.
I brev av 4.5.84 gir reindriftsstyretsin tilslutningtil reindriftsadministrasjonensuttalelse.
Styret i Samenes Landsforbundvedtok enstemmigpå møte den 10. og ll. februar
1984 å gi sin fulle tilslutningtil forslagetfra verneplanutvalgetom varig
vern av Reppärfjordvassdraget.
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Norske ReindriftsamersLandsforbund,sekretariatet,har i brev av 8. mars 1984
oversendt

et forslag

til uttalelse

som de har laget

for Kautokeino

Flyttsame-

lag,da styreti KFL ikkehar hatt anledningtil å behandlesakenennå.De ut-

taler at de er glad for at utvalget foreslårvarig vern av Repparfjordvassdraget, da vassdrageter av stor betydningfor reindriften.

Styret i Karasjok Flyttsamelagvedtok i sak 12/84 a kreve varig vern av Repparfjordvassdraget.
Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Repparfjordvassdraget
bør gis varig vern.

OBJEKT NR. 198
SNEFJORDVÁSSDRAGET/MUORRALJÅKKA

Fylke:

vassdrag

Finnmark.

Kommune:

Måsøy.

Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkningsjord:

70 m o.h.
5 %.
2,3 m3/s.
0-557 m o.h.
60 da.
80 da.

Nedbzrfelt
:

Kraftpotensial:

nr. 880

75km2.

-

Utvalgetsvurdering
De naturvitenskapelige
og kulturvitenskapelige
kvaliteteri området er betydelige. Vassdrageter et godt naturfagligreferanseobjekt.Kulturminneneer meget
verdifullefor forskningog undervisning.Verneinteresseneer så store at utvalget tilrår vassdragetvarig vernet.
Innkomneuttalelser
Styret i Samenes Landsforbundvedtok enstemmigpå møte den 10. og ll. februar
1984 å gi sin fulle tilslutningtil forslagetfra verneplanutvalgetom varig
vern av Snefjordvassdraget.
Styret i Karasjok Flyttsamelagvedtok å kreve varig vern av Snefjordvassdraget.

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Snefjordvassdragetbør
gis varig vern.
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OBJEKT NR. 200

LAKSELVVASSDRAGET/LEV‘DNJAJAKKA
vassdragnr. 886
Fylke:

Finnmark.

Kommuner:

Porsanger,

Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:

300-400m o.h.
45 %.
28 m3/s.
0-1 117 m o.h.

Nedberfelt:

Karasjok,

1 509kmz.

Jordbruksareal:

4

Dyrkningsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

14

Tana.

800 da.

000 da.
40 000 da.
185 GWh, kostn.kl.III.

U.t.v§_1_22§§_.22£§.§£.i.2a
Vassdrageter meget høyt prioritertav de fire vernegruppenevilt og fisk,
friluftsliv,

naturvitenskap

og kulturvitenskap.

For naturvitenskap

har objektet

stor typeverdisamtidig som det inneholdersæregne områder og mange spesielle
bevarigsverdige

forekomster.

Kulturvitenskapelig

er vassdraget

meget

betyd-

níngsfulltmed en lang forskningstradisjon.
Det drives jakt og fiske i nedbørfeltet i meget utstraktgrad. Den rekreativeverdien av laksefisketer meget
stor.
Lakselvasnedbørfelter dessuten rangert som et særdelesviktig reinbeiteområde. Utvalget vil tilrå at objektetgis varig vern.
Innkomneuttalelser
Porsangerformannskapvedtok enstemmigi møte den 6. desember 1983:
"Porsangerformannskaphar merket seg at utvalget tilrår at Lakseelvagis
varig vern, og formannskapetsier seg tilfredsmed dette.
Ut over dette har formannskapetingen merknadertil verneplanen".
Finnmark fylkesutvalgvedtok enstemmigi møte den 24.l.84 å slutte seg til
næringsutvalgetsvedtak i saken som lyder:
"Næringsutvalgeter enig med styret i Finnmark Kraftforsyningom at Lakselv-vassdragetrepresentereret betydeligkraftpotensiale.Utvalget vil
imidlertidfremholdede sterke verneínteressenesom er til stede i det
aktuelleomrâdet.
Næringsutvalgetvil her særlig peke på den betydningLakselvas nedbørsfelt har for reindriftsnæringen.
Området nyttes som beitelandfor rein
hele året og berører tre reinbeitedistriktmed tilsammenca. 75 driftsenheter. En eventuellframtidigutbyggingav vassdragetvil også medføre
betydeligeulemper for jordbruket.
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Næringsutvalgetvil også vise til at Lakselv-vassdrageter et attraktivt

friluftsområde
for såvellokalesom regionalebrukerinteresser.
I området
finnes dessuten en mangfoldighetav kulturvitenskapeligeinteresser,som

i høy gradmå betraktessom verneverdige.

Avslutningsvisvil næringsutvalgetvise til at det i Porsangerkommune er

lagtut betydelige
områdertil naturpark,
og at også forsvaretleggerbeslag på vesentligearealer til militære formål.

På bakgrunnav foranstående
finnernæringsutvalget
å villegå inn for at
Lakselv-vassdragetblir gitt varig vern og at det ikke tillateskonsesjonsbehandlet".
Norges

Naturvernforbund

uttaler

i brev av 3. februar

l984:

"Naturvernforbundet
vil ellersunderstreke
verneverdiene
til Lakselvvassdrageti Finnmark".
I foreløpighøringsuttalelsefra reindriftsadministrasjonen,
datert 9.3.84,
blir Lakselva trukket fram som et av de vassdrag som har svært stor betydning
for reindrifta.Man er enig i varig vern.
I brev av 4.5.84 gir reindriftsstyretsin tilslutningtil reindriftsadministrasjonensuttalelse.
Styret i Samenes Landsforbundvedtok enstemmigpå møte den l0.og ll. februar
1984 å gi sin fulle tilslutningtil forslagetfra verneplanutvalgetom varig
vern av Lakselvvassdraget.
De uttaler

videre:

"Lakselvvassdraget
er meget høyt prioritertav de fire vernegruppenevilt
og fisk,

friluftsliv,

naturvitenskap

og kulturvitenskap.

SLF er enig med

verneplanutvalgetat det i Lakselvvassdragetfinnes naturvitenskapelige
interesserav stor betydning.Vassdragethar også særegne områder og forekomsterav stor verneverdi.Videre er SLF enig med verneplanutvalgetat
vassdraget er av stor betydning også sett fra kulturvitenskapelig
punkt. Området kan derfor være av stor pedagogisk verdi.

syns-

Lakselvasnedbørsfelt
er et av Finnmarksviktigstevilt,jaktog fiskeom-

råder.Med sin allsidigheti vegetasjonog dyreliv danner det et meget
godt viltbiologisktypeområdefor Finnmark.Laksefisketi elva utgjør en
betydeligrekreasjonsverdibåde for lokalbefolkningenog andre. Elvas
produksjonanses av stor betydningfor sjøfiske etter laks, spesielt i
Porsangerfjorden".
Styret i Karasjok Flyttsamelagvedtok å kreve varig vern av Lakselva.De ut-

talerogså:

"Det er oppmuntrendeog det er viktig for reindriftsnæringaat utvalget
foreslårverneklasseI for Lakselva.I området er det tidligeregjort
flere store inngrepog reindriftavil ikke kunne tåle flere store inngrep.
Disse inngrephar alleredefått ringvirkningerfor nabodistrikterog det
er helt uforsvarligat områdene blir enda mere innsnevret".
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Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Lakselvvassdragetbør
gis varig vern.

OBJEKT NR. 204

vassdragnr. 908
JULELVA/JUOVLAJAKKA
Finnmark.

Fylke:
Kommuner:

Tana, Nesseby,

Skoggrense:
Areal under denne:

ca. 200 m o.h.
15 %.

Laveste-høyestepunkt:

0-604 m o.h.

338km2.

Nedbarfeltz

Berlevåg,

Vadsø.

7,8 m3/s.

Middelvassføring:

3 500 da.

Jordbruksareal:

l 500 da.

Dyrkingsjord:
Kraftpotensial:

-

Utvalgetsvurdering
Objektet inneholderbetydeligeverdier for de kulturvitenskapeligeinteresser.
Blant annet har det en sentral betydningfor studier av samisk jakt- og fangstverneverdieri vassdraget.Utvalget
kultur.Det er dessuten naturvitenskapelige
vern.
varig
tilrår at Julelva gis
Innkomne

uttalelser

Vadsø kommune,Hovedutvalgetfor Kultur og Miljø vedtok i møte den 25. januar
1984 med 5 mot 2 stemmer å slutte seg til Sperstadutvalgetsvurderingom varig
vern av Julelva.Mindretalletstemte for å ta Sperstadutvalgetsvurderingom
varig vern av vassdraget

til orientering.

Fylkesmanneni Finnmark uttaler i brev av 16. januar 1984:
"Fylkesmannen

slutter

seg til de tilrådinger

utvalget

har gitt

for vass-

dragene i Finnmark".
For Julelva

har han følgende

merknader:

"Verneinteressenei vassdrageter sterkt forringetved at den øvre delen
av Juleelva er overført til Kongsfjordvassdraget(Kongsfjordkraftverk).
Overføringahar redusertsommervassføringai Juleelva sterkt, og dette
har bl.a. ført til at elva stort sett har mistet sin verdi som lakse- og
sjøaureelv.
Et vernevedtakfor vassdragethar begrensetverdi dersom den øvre delen
av elva ikke føres tilbake.
i vassdragetå være vurdert for lavt.
Forøvrig synes friluftsinteressene
Til forskjell

fra det meste

av Varangerhalvøya

forøvrig

har området

variert landskapog vegetasjon,og er et utmerket turterrengbåde sommer
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og vinter. Særlig etter at tettstedeneBerlevågog Båtsfjordhar fått
helårs vegforbindelse,ligger forholdenetil rette for økt bruk av om-

rådet.

En slik utviklingkommer alt til uttrykk gjennom en økt interessefor
hyttebyggingi området".
Styret i Samenes Landsforbundvedtok enstemmigpå møte den 10. og ll. februar
1984 â gi sin fulle tilslutningtil forslagetfra verneplanutvalgetom varig
vern av Julelva.
Polmak Flyttsamelagvedtok på styremøteden 2.2.84:
"PolmakFlyttsamelager svært tilfredsmed at Sperstad-utv.i sin innstillingtilrår varig vern av Juleelva.Det er allerede foretatt reguleringeri dette området,og eventuelleflere reguleringerher ville ført

til uboteligeskaderfor reindrifta
i området".
Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Julelva bør gis varig
vern.

OBJEKT

I

NR. 205

VESTERELVA

TIL SYLTEFJORD/OARDUJAKKA

Vassdrag

nr. 916

Fylke:
Kommuner:

Finnmark.
Båtsfjord,Vadsø, Tana.

Skoggrense:
Areal under denne:

100-200
5 %.

Laveste-høyeste
Jordbruksareal:

0-633

Nedberfelt:

Middelvassføring:
punkt:

466kmz.

14,2 m3/S.

m o.h.
300 da.

Drykingsareal:

0.

Produktivt

14 da.
5 Gwh.

skogareal:

Kraftpotensial:

m o.h.

Utvalgetsvurdering
Vesterelva

representerer

store verneverdier.

For natur-

og kulturvitenskap

er

objektetav megethøy verdi,blantannetpå grunnav sin uberørthet.
Også viltog fiskeinteresserog friluftsinteresserhar dokumentertbetydeligeverdier

her.Utvalgetvil derfortilråvarigvernav Vesterelva.
Innkomne

uttalelser

Båtsfjordformannskap
vedtokenstemmigi møte den 13. januar1984:
"Båtsfjordkommune er enig i kontaktutvalgetsvurdering/konklusjon".
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Vadsø kommune,Hovedutvalgetfor Kultur og Miljø vedtok enstemmig i møte den

25. januarå gå inn for varigvern av Vesterelva.

Styret i Samenes Landsforbundvedtok enstemmigpå møte den 10. og ll. februar
1984 å gi sin fulle tilslutningtil forslagetfra verneplanutvalgetom varig
vern av Vesterelva.

Polmak Flyttsamelagvedtok på Styremøteden 2.2.84:
"PolmakFlyttsamelager svært tilfredsmed at Sperstad-utv.i sin innstillingtilrår varig vern av Vesterelva.Det er allerede foretatt reguleringeri dette omrdået,og eventuelleflere reguleringerher ville

førttil uboteligeskaderfor reindriftai området

Polmak Flyttsamelagvil ellers føye til at det vil gi uheldige ringvirkninger for Ragonjargareinbeitedistriktdersom Vesterelvaevt. skulle bli
oppdemmet,selvom Vesterelvageografiskligger innenforVárjatnjargga
beitedistrikt".

Hovedstyrets
innstilling
Hovedstyret

slutter

seg til utvalgets

tilrådning

om at Vesterelva

bør gis

varig vern.

OBJEKT NR. 219

KARPELVA/SII'DEJAKKA
vassdragnr 946
Fylke:

Finnmark.

Kommune:

Sør-Varanger.

Nedbørfeltz
Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Kraftpotensial:

126 km2, hvorav ca. 15 kmz i Sovjet.
275 m o.h.
90 %.
3,1 m3/s.
0-405 m o.h.
190 da.
3 400 da.
10 GWh, kostnadsklasseIII.

Utvalgetsvurdering
Karpelvas nedbørfeltinneholderviktige viltbiologiskekvaliteter,blant annet
på grunn av sin østlige beliggenhet.Den nære tilknytningtil det verdifulle

Pasvik-området
er med på å øke verneverdien.
Objektetinneholder
også visse

verdier for interessegruppenefriluftsliv,kulturvitenskapog naturvitenskap.

Utvalgettilrårat objektetgis varigvern.
Innkomneuttalelser

Sør-Varangerformannskapvedtok i møte den ll.l.84:
"Sør-Varangerformannskapslutter seg til forslageti NOU l983:4l "Verneplan for vassdrag III" om varig vern av Karpelvvassdraget".
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Fylkesmanneni Finnmark uttaler i brev av 16. januar 1984:
"Fylkesmannenslutter seg til de tilrâdingerutvalgethar gitt for Vassdragene i Finnmark".
For Karpelva har han følgendemerknader:
"Det fagligegrunnlagetfor vurderingenav de naturvitenskapeligeinteressene i vassdragetsynes svakt. Bl.a. er det neppe riktig å hevde at
Grense Jakobselvkan erstatteKarpelva i vernesammenheng,da de to vassdrageneer forskjelligebåde m.h.t. landskap,kulturellpåvirkning,og

delsogså vegetasjon.
De naturvitenskapelige
interessene
synesâ være

evaluertfor lavt, både p.g.a. de interessanteøstlige faunaelementersom
finnes i dalføret,og p.g.a. områdets urørte preg.
Også friluftsinteressene
synes å være noe for lite verdsatt.Karpelva er
mye brukt og ligger gunstig til for utfart fra Kirkenes,og omrâdet be-

søkesogså en del av tilreisende(kanskjesærligeutenlandske
turister)".

Styret i Samenes Landsforbundvedtok enstemmigpå møte den 10. og ll. februar
1984 å gi sin fulle tilslutningtil forslagetfra verneplanutvalgetom varig
vern av Karpelva.

Hovedstyretsinnstilling
Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Karpelva bør gis varig
vern.

Innstillingener behandlet i Hovedstryetsmøter 27. januar, 24. februar,
23 mars, 6. april og 14. mai 1984. Hovedstyrethar vært pâ befaring i
Flâmsvassdraget22.8.82,Forra 28.6.l977,Vosso 28. juni 1983, Atna, Imsa,
Grimsa, Gaula og Driva 16.-18. august l983, og Vefsna ll. oktober 1983.
Innstillingener med unntak av Flâmsvassdragetog Vefsnavassdragetenstemmig.

Sigmund Larsen

Hans Sperstad

