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HOVEDSTYRETS INNSTILLING - KONKLUSJON

Hovedstyrethar stort sett fulgt kontaktutvalgets(Sperstadutvalgets)til-
rådinggitt i NOU l983:4lVerneplanforvassdragIIInårdetgjelderde enkel-
te vassdragsobjekter.

Ut fra de innkomneuttalelserhar hovedstyretfor noen objektersvedkommende
funnetdet riktigâ fravikeutvalgetstilråding (I oversiktenover de enkelte
objekternedenforer dissemerketmed *).Hovedstyretgår såledesinnfor kon-
sesjonsbehandlingav 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
Bjerkreimvassdragetog 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 Fjordaneog Nordkjos-
elva i Troms. Utvalgetvar her delt eller anbefaltekonsesjonsbehandling.

Hovedstyretslutterseg til Sperstadutvalgetstilrådingom varig vern av Vefs-
na, Vassdragtil Indre Visten og vassdragtil Hellemofjord.

Dersom hovedstyretsinnstillingblir fulgt vil verneplanenha et omfang som
følgendeoppstillingviser: A 1

Antall vernede vassdragsobjekter med kraftpotensial i TWh

Antall
objekter TWh

Stortingsvedtak1973 og 1980 148 11,7
Hovedstyretsinnstilling 47 8,6

Totalt l95 20,3

For de enkelteobjekterer Hovedstyretsinnstilling:

Fylke Obj. Navn Kraft- Hovedstyrets
nr. potensial innstilling

Gwh

Akershus 3 Hurdalsvassdraget 104 varig vern
og Leira

Hedmark 9 Kynna - varig vern
Hedmark/Oppland II l Imsa/Trya 108 konsesjonsbeh.

" II 2 Grimsa - varig vern
" II Atna 367 varig vern

Oppland 14 Jora og øvre del av
Lågen 458 konsesjonsbeh.

Oppland/Sogn 26 Mørkrid 510 varig vern
og Fjordane



Buskerud

Vestfold/
Telemark
Telemark

Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane
ll

Møre og Romsdal
ll

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag
ll

Nordland

34

36
37
II 5

44
45
46

51

56
60
61
70
76
77
78
80

83
90
91
92
93
97

98
102
105

109
111
114
116
124
II 10
131
131
132
133a
l33b

136
139

II 15
141
146
154
155
162

III 1
III 2

III 3

Vassdrag i Hemsedal

Todøla
Krøderen
Daleelv

Sjåvatnområdet
Lifjellområdet
OmrådetmellomSel-
jordvatnog Flåvatn
Områdetvestfor
Fyresvatn
Vegårdsvassdraget
Lyngdalsvassdraget
Bjerkreimvassdraget
Vikedalselva
Granvinelvi
Fosselv
Eikjedalselv
Vossavassdraget
Raundalsvassdraget
Strandavassdraget
Bordalselv

Ynnesdalsvassdraget
Undredalsvassdraget
Flâmsvassdraget
Utlavassdraget
Feigevassdraget
Storelvam/Lauke-
landsfoss
Jølstram/Huldrefoss
Ørstavassdraget
Vesteråselvm/Stor-
seterfoss
Stordalsvassdraget
Istra m/Stigfoss
Drivavassdraget
Todalselva
Gaula
Garbergelva
Forra
Sona
Snåsavatn
Ogna
Skjækra
Høylandsvassdraget
Sørlivassdraget
Nesåa
Terrákelva
Lomsdalsvassdraget
Langvatn
Valnesvassdraget
Elvegårdselv
(vassdalen)
Vefsnavassdraget
Vassdrag i Indre
Visten
Vassdrag til Helle-
mofjord

I-‘

1

1

2

83

10

33

70
67
22

88
481
718
264
16
130

48
530
220
220
90
53
160
562

644
40

600

10
34

238
37
520
171
190
200
613
300

180
160

68

107
62
508

28
28

152
236

265

2

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

varig vern*
varig vern
varig vern

varig vern

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

konsesjonsbeh.*
varig vern
varig vern
konsesjonsbeh.*
varig vern
varig vern (3 mot 2)*
varig vern
konsesjonsbeh.*
varig vern*

konsesjonsbeh.*
konsesjonsbeh.
varig vern

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

varig vern (4 mot 1)
varig vern

varig vern
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Troms 172 Spansdalsvassdraget — varig vern
" 182 Barduvassdraget

ovenforAltevatn 20 varig vern
" l84a Nordkjoselva 14 varigvern*

191 Reísavassdraget 577 varig vern
l9la Oksfjordvassdraget - varig vern

Finnmark 196 Repparfjordvassdraget 145 varig vern
" 198 Snefjordvassdraget - varigvern

200 Lakselva 185 varig vern
" 204 Julelva - varig vern
" 205 Vesterelvatil 5 varig vern

Syltefjord
" 219 Karpelva 10 varig vern

Hovedstyretmenerman nå har fåttden landsomfattendeverneplanforvassdrag
som Stortingethar bedt om. Gjenværendevassdragbør vurderesved vanlig konse-
sjonsbehandling.Hovedstyrettilrår at VerneplanI, II og III sammenfattestil
ett dokument og vil anbefale at det skaffes en oversikt og bedre dokumentasjon
av verneinteresseneog kraftpotensialetknyttettil vernplanI og II.

Hovedstyrethar i kap 4 kommetmed 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 foreliggendeverne-
planer bare gir rettslig vern mot kraftutbygging.

Hvisdet er ønskeligmed rettsligvernogsåmot andreinngrep,antasdet nød-
vendigå ta opp sakenforhvertenkeltområdeforseg.I så fallblirdet
aktueltmed utredninger,høringsrunderm.v. før slikt eventueltutvidetvern
kan bli vedtatt.Hovedstyretmener verneomfangetmå differensieres,men vil
presisereat vernevedtakenemå formuleresslikat beståendevirksomheterog
forhold i vassdragenesom vernes såvidtmulig ikke blir hindret.

I. GENERELL DEL

1. INNSTILLINGENSFORMELLEGRUNNLAG

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 vassdraggjen-
nopptok sitt arbeid i 1980.

Departementet antok at kontaktutvalgets arbeid ville munne ut i en rapport og
sa om denne:

"Rapporten som skal redegjøre for verneinteressene, skal danne grunn-

lag for den helhetsvurderingsom Vassdragsdirektoratetog Hovedstyret
skal foreta,og hvor det også tas hensyn til samfunnetselektrisitets-
forsyningsbehov.Rapportenskal følge som vedlegg til direktoratets
innstillingtil Hovedstyretog videretil departementetog Stortinget".
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Kontaktutvalgethar ved behandlingenav Verneplan III hatt følgendesammen-
setning:

"l. VassdragsdirektørHans P. Sperstad,Norges vassdrags-og elektrisi-
tetsvesen (NVE), formann, med varamann fagsjef Åge Hjelm-Hansen,
NVE.

. JorddirektørOttar Fjærvoll,Landbruksdepartementet.

. Professordr. Just Gjessing,formann i Det nasjonalekontaktutvalg
forvassdragsreguleringer

. Professordr. Olav Gjærevoll,formann i Statens naturvernråd.

. ByråsjefKjellHauge,Miljøverndepartementet.

. Fagsjef Knut Ove Hillestad, NVE, Natur- og landskapsavdelingen.

. Husmor Marit Wikholm, nestformann i Statens friluftsråd.

. FagsjefBo Wingård,NVE, Avdeling for vasskraftundersøkelser".

LAJIQCXJ\lO\U'lo>

Kontaktutvalgetla i oktober 1983 fram en fyldig rapportnr. 3 om Verneplan
for vassdrag,trykt som NOU l983:4l.

Det framgårav utredningenat

"utvalgetsvurderingerbyggerpå et meget omfattenderegistrerings-
materialesom for en stor del er samlet inn spesieltfor å danne grunn-
lag for denne vurderingen.Registeringerav følgende interesserhar
liggettil 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 til fylkene og berørte kommuner til uttalelse. Det
ble også bedt om uttalelser fra kraftselskaper, universiteter, organisasjoner

og institusjonermed tilknytningtil kraftutbygging,landbruk,reindrift,fri-
luftsliv,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, oppstiltav Industridepartementetog med tilslutningfra stor-
tingets industrikomite, har vært retningsgivende for utvalgets arbeid:

"a) De utvalgtevassdragmed tilstøtendeområderbør representereet
varierttilbud av verneinteresserog typer av vassdragsområder.
Noen av områdene bør være av betydelig størreslse.
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b) Verneplanenmå gi en rimelig fordelingpå de ulike landsdeler,dog
slikat de vassdragsområdersom er sentraltbeliqgändeog som be-
tyr mye for mange menneskergis prioritet.

c) Planen må ikke gis et slikt omfang at dekning av landetselektrisi-
tetsbehovvil medføre for store økonomiskeofre.

Utvalget har presisert enkelte av punktene.

"Enkelteverneinteressertilsierat vassdragblir helt unntattfra
kraftutbygging.Det vil særliggjelde de naturvitenskapeligeinteresser
og de friluftsinteressersombeståri 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
verneplansom tar tilbørlighensyn spesielttil behovet for type- og
referansevassdragi landetsulike geografiskeregioner.I tillegghar
utvalgetlagtvektpå å ta varepå forekomsterav spesiell/sjelden
karakter,både i naturvitenskapeligog kulturvitenskapeligsammenheng.
Hensynettil reindriftsnæringenhar veiet spesielttungt i Nordland,
Troms og Finnmark".

"Utvalgetharogsålagtvektpå ytterligereet moment,nemligvernet
av endel fosser,særlig på Vestlandet.Fjell, fjorderog fosserer
landskapselementsom sammenskaperdet storslåttei norsknaturog har
gjort den verdensberømt. Utvalget anser det som en nasjonal oppgave å
verne dette særpreget.Det presiseresat tilrådingom konsesjonsbe-
handlingikke oppfattessom klarsignalfor utbyggingog at verne-
verdieneer avskrevet".

Fra kulturfaglighold er det reist innvendigermot Sperstadutvalgetsinnstil-
ling. Fra Det historisk-filosofiske fakultet ved universitetet i Bergen sies
det:

"at utvalgethar tatt lite hensyn til de kulturhistoriskeverneverdiene
i sine vurderinger.De peker spesieltpå at 3 av de 14 vassdragenein-
nenforHistoriskMuseums ansvarsområde,som styringsgruppenfor regi-
streringog vurderingav kulturverdierhar gitt høgesteverneverdi,
ikke uforbeholdenter blitt foreslåttvernet av Sperstadutvalget".

Riksantikvarenpåpeker i brev av 31.1.84at Bjerkreimvassdraget,Vosso og
Flåmsvassdrageter vassdragsom 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 ut-
redningen.Det er svært positivtat 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 forskjel-
lige landsdelenerepresentert.Her vil vi spesieltpeke på Trøndelag,
Agder og Vestlandet. Flere av de vassdragene som er foreslått varig
vernet,er dessutenav relativtliten betydningsett fra et kulturmin-
nevern-synspunkt.En må derfori de kommendeår trekkeinnflerevass-
drag for à fylle "hull" i verneplanen".



Vassdragsregulantenesforeningsier om de kriteriersom er lagt til grunn for
utvelgelsen:

"finnerdet galt at hele nedbørfeltetskal tas i betraktningnår vass-
dragsreguleringenesvirkningvurderes.Etter vår mening er det de
direkteberørteeller vassdragsnæreområder som må vurderes.Problemet
er kjent fra vanlig konsesjonsbehandling,fra Samletplan, og er altså
heller ikke unngått i forbindelsemed verneplanarbeidet.De forskjel-
lige faggruppenehar i - en etter vår mening uforsvarliggrad - be-
traktethele nedbørfelteti sine vurderinger.Hvordan dette har slått
ut på den endeligesluttvurderingvites ikke.Verdikriterienesynes
imidlertid å ha fjernet seg vel langt fra realitetenes verden når sand-
avsetningereller nyere tids kulturminnerbeliggendekm-vis fra nærm-
este elv skal ha avgjørendebetydningfor en verneplanfor vassdrag.
Heltuforståeligblirdet nårogsåfunntommeområder- ifølgekultur-
minnegranskerne- bør vurderesm.h.t. verneverdi".

Det nasjonalekontaktutvalgfor vassdragsreguleringerpåpeker i sin uttalelse
av 6.2.84

"Erfaringenhittil tilsierat det er gjennom verneplansvedtakeneat de
vesentligsteav de fagligeverneverdieri vassdrageneer blitt ivare-
tatt. Det nasjonalekontaktutvalgser derfor med bekymringpå den
kobling som nå finner sted mellom Verneplan III og Samlet plan. Det er
nå bestemtat vassdraghvorvernespørsmåleter koblettil behandlingen
av andre navngittevassdrag,skal være med i Samletplan (jfr.Miljø-
verndepartementetsbrev til fylkesmenneneav 5.1.1984).

Slik vi oppfatterSamlet plan skal en her ikke vurderede enkeltevass-
drag i verneplansammenheng.En anbefalerderfor at Sperstadutvalgets
tilrådingog saksdokumenterleggestil grunn for den videre behandling
av verneplanen.Kun ved dette arbeideter det mulig å sikre de faglige
interesserbest mulig ut fra Verneplanensmålsetting.Ved Verneplan
III er det også lagt ned et betydeligarbeid i å dokumenterede fag-
lige verdier,mens det fagligeinnspilli Samlet plan er minimalt i
forhold.En sammenligningav vassdragenevil derfor falle på faglige
forhold".

NorgesNaturvernforbundpåpeker i sin uttalelse

"Den alleredegjennomførte,og for en stor del planløseog omfattende,
vannkraftutbyggingi Norge, har selvsagtumuliggjorten fullgodre-
presentativverneplan.For best mulig å oppfylleStortingetsinten-
sjoner,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 energiøkonomiseringsmeldingenog handlingspro-
grammet til denne".

Sperstadutvalgetpekerpå at VerneplanIIImå sespå somden foreløpigeav-
slutning 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
snartsommuligsammenfattestil ettdokument.Et samletdokumentvil være
sterkereog mer rasjoneltog vil lettepresentasjonenav den. Utvalget antar
også at det i forbindelsemed konsesjonsbehandlingog ved behandlingav
"samletplan for gjennværendevassdrag"vil kunne bli fremmetforslagom utnyt-
telse av vassdragtil andre formålenn vasskraft.

6
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Fylkesmanneni Telemarkkommentererdette tema og sier seg enig i utvalgets
betraktningerog at nye vassdragsom blir vedtatt varig vernet innarbeidesi
verneplanen.Hanpekerogsåpå at en sammenfattingav verneplanenutvilsomt
vil lette presentasjonenav planen og gjøre den mer oversiktligbåde for for-
valtningsorganene,private interessersom berøresog for allmennheten.

Universitetet i Oslo mener om dette:

"etviktigmålmedkonsesjonsbehandlingenmå væreå vurderehvorvidt
aktuellevassdragkan utfylleklare manglerved de vedtatteverne-
planer. Det er derfor viktig at utredningsarbeideti forbindelsemed
framtidigeutbyggingsprosjektertrekkerverneplaneninn i sin
vurdering".

Universiteteti Oslo visertil den storeforskjelli grunnlagsmaterialetfor
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
somUniversiteteti Trondheimog Tromsøgir uttrykkfor i sineuttalelser.De
fremheverogsåat et viktigmål med konsesjonsbehandlingi fremtidenmå væreå
vurderehvorvidtaktuellevassdragkan utfyllemanglerved de vedtatteverne-
planene.

Vassdragsregulantenesforeningviser til Sperstadutvalgetsbehov for at de to
delplaneneså snart som mulig sammenfattestil ett dokumentog forstårdette
slik

"at dette ønsket fremkommermer av formelleenn av reellegrunner.
Foreningenoppfattersåledessåvelutvalgetssomde forskjelligefag-
gruppersanbefalingersom endeligeog fullstendige,idet de oppsum-
merer resultatet av Verneplanene I, II og III. En sammenfatning vil
såledesikkeendrefaggruppenesellerutvalgetsinnstillingpå noe
punkt".

I likhetmed Sperstadutvalgeter også Det nasjonalekontaktutvalgfor vass-
dragsreguleringeropptattav at verneplanarbeidetfullføresog at førstetrinn
er å sammenfattede tredelplaneneså snartsommuligtil ettdokument.For å
oppfylleVerneplanensmålsettinger det ifølgekontaktutvalgetnødvendigå
verneytterligerevassdrag.

Hovedstyretvil peke på at behandlingenav Verneplanfor vassdraghar en annen
saksbehandlingsmåteenn vanlig konsesjonsbehandling.Problemerav landsomfat-
tende karakter- slik som verneplanenhar - kan ikke løses bit for bit slik
det er vanlig ved konsesjonsbehandling.Både av den grunn og ut fra den mål-
settingStortingethar skissertfor verneplanen,slutterHovedstyretseg til
de kriterierSperstadutvalgethar lagt til grunn ved sin vurdering.Naturvern-
og vitenskapeligeinteressermå i de flestetilfellevurderesi lands-eller
landsdelssammenheng.Hovedstyrethar i tilleggvurdertde innkomneuttalelser
fra kommunene,fylkeskommunene,organisasjonerog andre.

Helt siden arbeidetmed en landsplanfor vern av vassdragtok til, har det vært
et håp at når den lå ferdig,skulleden være med å effektiviserebehandlingen
av konsesjonssakene,jfr. f.eks.utvalgetsuttalelsei NOU l983:4lsist i punkt
5.2.Hovedstyretserdet slikat vi nå har fåttden landsomfattendeverneplan
for vassdrag som Stortinget har bedt om. I samsvar med Stortingets forutset-
ninger skal da gjenværendevassdragvurderesved vanlig konsesjonsbehandling



ut fra vassdragsreguleringslovensregler.Skulle Miljøverndepartementetunn-
taksvis mene at en sak også bør vurderes ut fra vernesektorinteresser må de-

partementetsi klart fra tidlig i 43-fasenog ordne med dekningav de til-
leggsutredningersom trengs.Etter Hovedstyretsoppfatninger det få tilfelle
der det siste vil være aktuelt,jfr. utvalgetsinnstillingunder 2.3.2. side
17,3. nedersteavsnitt.

Hovedstyretvil sterktrå til at de tredelplanerVerneplanenbestårav sammen-
fattes til ett dokumentog vil anbefaleat det skaffesen oversiktog bedre
dokumentasjonav verneinteresserog kraftpotensialknyttettil verneplanI og
II. Dette vil letteden videre behandlingav omfangetav vernet som er nærmere
kommentert i kap. 5. En samlet og godt begrunnet Verneplan vil bedre vise i
hvilkengrad verneinteresseneer ivaretatt.Dette vil også bidra til en mer
effektivbehandlingav fremtidigevassdragsom skal konsesjonsbehandles.

3. FORHOLDET TIL KRAFTFORSYNINGEN

3.1. Energipolitikken

Regjeringenhar bebudeten ny energimeldingframlagtfor Stortingetsamtidig
med VerneplanIII. Underlagsmaterialetil energimeldingenblir oversendtfra
Hovedstyretvåren 1984. Sperstadutvalgethar på sidene 26-28 i sin rapportnoen
energipolitiskebetraktningersom Hovedstyrethar visse motforestillingertil.
Hovedstyretfinnerdet imidlertidikke riktigå ta opp noen diskusjonom dette
i verneplansammenheng,men viser i stedet til den uttalelsesom blir gitt i
sammenheng med energimeldingen.

3.2. Nyttbar vasskraftog vernet kraftpotensial

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

Pr. 01.01.84er utbygget99.2 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 ytter-
ligere 2.7 TWh er trukket inn i verneplanvurderingenav Sperstadutvalget.Itil-
legg til det som er tatt med i verneplansammenheng blir det unntatt og i
praksis vernet kraftpotensialersom blir beskåretved 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 kraftenskvalitet (reduksjonav
vinterkraftpga. lite utbygdmagasinkapasitet).

Flere fylkerer nå kommet i den situasjonat det bare er få og dyre prosjekter
igjenå byggeut,mensstorekraftressurserer båndlagti formav varigeller
midlertidigvern. Samtidigoperereren der med noen av landetshøyeste kraft-
priser. 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 framoverfra egne kilder.
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Følgendetabell viser fylkeneskraftpotensíale:

OVERSIKT OVER NYTTBAR VASSKRAFT PR 1.1.84 (MIDLERE ÅRSPRODUKSJON I TWh)

FYLKE TOTALT UTBYGD/ VARIG VERN/ REST
UNDERUTB. FORESLÅTT

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

Vestfold 0,2 0,0 0,0 0,2

Telemark 13,3 ll,6 0,6 l,l

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 173,8 105,1 20,3 48,4

I denne oversikten er benyttet tall fra NOU l983:41 vedrørende vernet kraft-

potensial,mens de øvrige talleneer hentet fra "oversiktover nyttbarvass-
kraft 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 byggerpå de virkeligeskader
og ulemperen aktuell kraftutbyggingvil påføre ulike verne-og brukerinteres-
ser. Registreringav verne- og brukerinteresserhar med få unntak vært foretatt
i hele vassdragenesnedbørfeltuten at en har sett dette i forholdtil de be-
grensedeinngrepsom en eventuellkraftutbyggingville medføre.Verneinteres-
sene har derved fått en dimensjonsom ikke står i forholdtil en eventuell
kraftutbygging.

Til dette uttalerVassdragsregulantenesforening (RL) i brev av 27.l.84:

"Slik vi oppfatterdet har arbeidetmed de tre verneplaneri stor ut-
strekninghatt den samme svakhetsom arbeidetmed Samlet plan, idet
konkreteutbyggingsplanerfor vannkraftbare i svært liten utstrekning
dannergrunnlagetfor øvrige interessegruppersvurderinger.Dette har
også resulterti at dialogmellom vannkraftinteresserog andre inter-
esser har vært lite brukt eller helt mangler".

Dette er også et felt som Norske elektrisitetsverkersforening (NEVF)har tatt
opp og i brev av 19.1.84heter det:

"Utvalget understreker nødvendigheten av å betrakte sammenhengende om-
råder som totalt verneverdige. Dette medfører at det i flere tilfelle
er litensammenhengmellom konkreteutbyggingsprosjekterog det enkelte
verneobjekt.

For det enkelte kraftselskapmed interesseri et vassdragkan det være
vanskeligå se berettigelsenav å fredevassdragetfordidetperifert
i nedslagfeltet eller endog i nabodalføret, kan finnes verneinteres-
ser".

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 lavereenn de normaltville vært under en vanlig konse-
sjonsbehandling.I mange vassdrager det utarbeidetflere alternativerog bare
en omfattendekonsesjonsbehandlingvil her kunne avklare ulemperog fordeler
ved å bygge ut vassdrageteller deler av det til kraftverksformål.

Hovedstyrethar forståelsefor den kritikksom er reist av RL og NEVF. På grunn
av knapp tid og begrensederessurserhar det desverre ikke vært mulig å gjenn-
omføre en så grundig analyseog behandlingav det enkelteobjekt 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 tapevernemuligheter.Hvis
det senere viser seg å være prosjekter der varig vern vanskelig kan forsvares,
kanvernevedtaketendrespå vanligmåteav Stortinget.

3.4. Økonomiskekonsekvenserav verneplanen

Norskeelektrisitetsverkersforeningpåpeker i brev av l9.l.84at

"Verdienav kraftutbyggingog kryssendenæringsinteresserkan uttrykkes
både økonomiskog teknisk,mens en for andre verneverdierer henvist
til skjønnog også í noen grad til personliginnstilling.
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Vern av vannkraftkilder har som nevnt et økonomisk aspekt som vil være
avhengigav prisen på vannkrafti forholdtil kraft produsertpå annen
måte. I rapportensies ikke noe om hvilke økonomiskeofre som kan ak-
septeresfor verneplanen.Etter vår mening ville det være vedifulltom
de økonomiskekonsekvenserav verneplanenkunne bli utredet.

Utvalgethar etter NEVF's mening lagt for snever ramme til grunn for
interesseavveiningene.I stedetfordekning av landetselektrisitetsbe-
hov og de næringsøkonomiskefordelerved vannkraften,burde avveiningen
baserespå landetsenergibehgy".

Spørsmåletom hva det kosterå verne mot kraftutbygginger det vanskeligå gi
noeeksaktsvarpå.Noenvassdragpå verneplanener så dyreå byggeut og sam-
tidigså kontroversielleat de muligensaldrivilleblittbyggetut uavhengig
av en verneplan,og da koster det ikke samfunnetnoe â verne dem. Er det deri-
mot rimeligeutbyggingsprosjektermed god samfunnsøkonomisklønnsomhet,vil
kostnadenved varig vern bli betydelig.I tillegg til de generellesamfunns-
økonomiskekonsekvensenevil ogsåvedtakom vernkunnefå direkteøkonomiske
konsekvenserfor de enkelte fylkerog kommunersom, slik systemetfungereri
dag,vil måttedekkeøketforbrukved andreog dyrereanskaffelsesmåter.In-
direktevil ogsåsysselsettingssituasjonenpå kortog langsiktkunneføretil
økt økonomiskbelastningfor fylkerog kommuner.

4 FORSLAG TIL DEFINISJONAV GRENSERFOR UKLARE OBJEKTERVERNET I VERNE-
PLAN I OG II

I St.prp. nr. 77 for 1979-80"VerneplanII for vassdrag"er det trukketopp
retningslinjerfor avgrensningav verneobjektene.Videre er det lagt opp til
at de mest kurante tvilsspørsmålbør kunne løses gjennomdrøftingermellom
Miljøverndepartementetog Olje-og energidepartementet.Til sluttheterdet:

"Tvilsspørsmàlvil bli gjort til gjenstandfor nærmereundersøkelser
og fremlagtfor Stortingetsammenmed de 10 års vernedevassdrag".

Sperstadutvalgeter i sittmandatbedtom å gå igjennomverneplanenog liste
opp objekterhvordet foreliggeruklarheterog â kommemed forslagtildefini-
sjonerpå avgrensning.Det har innenforde tidsrammeren har operert ikke vært
mulig å gå gjennom alle verneplanensca. 200 objektermed tanke på å fange opp
alle uklarheter som måtte finnes. En antar at det fortsatt vil kunne finnes

tilfellehvor det kan bli behov for avklaringav avgrensningsspørsmâl,men
disse bør kunne løses som forutsatti St.prp. nr. 77 for l979-80.I den på-
følgende liste har en forsøkt å gi en kortfattet beskrivelse av hva uklarheten
består i, supplertmed utvalgetstilråding,som hovedstyretslutterseg til.

Uklarhetenedreier seg i første rekke om avgrensningenav enkelteobjekter.I
VerneplanI og II fremgåravgrensningenav verneobjekteneav kartvedleggtil
verneplanene.Dette kartgrunnlagetvar i en del tilfellemangelfulltog unøy-
aktig 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-
holdsvisdetaljertavgrensning.Dette har blant annet vært nødvendigder
vernevedtaketomfattermange vassdraginnenforfjellområdersom vernes av
hensyn til friluftslivog naturvern (f.eks.Norefjellområdet,Lifjellområdet).



12

I St.prp. nr. 77 heter det at "i utgangspunktetomfatterverneobjekteneså vel
hovedvassdrag som sidevassdrag dvs. at det samlede nedbørfelt omfattes av

vernevedtaket".I utgangspunktetvil en avgrensningsom ikke følgernedbørfelt-
grensen,være uheldig i en verneplanfor vassdrag.Der objekteravgrensesetter
andre prinsipper,bør dette uttrykkeligbeskrives.

Mange vassdrag endrer navn ettersom de passerer nedover fra sine kilder mot
sjøen. I slike tilfellehar man forsøktà følge det prinsippat navnetelva
har i den nederstedel av det vernetevassdrag,blir angitt.For "Vassfarelva"
blir dette Urula. I alminneligheter det hele vassdragetinnenfornedbørfeltet
sommenesnår elvernevnes.

Objekt2 @_e_;za.m./V...an_S_3'_<2

Objektet ble vernet "fordi de kjente utbyggingsinteresseneer ube-
tydelige,mens vernehensyneneer vesentlige".Mosseelvaer bare
navnet på vassdragetmellomVansjø 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 utnytt-
else av fallet i Mossefossen.

Forslag:Hele vassdragetsnedbørfeltinngår i objektet.

Objekt 4 Oslomarkavassdragene

I St.prp. nr. 4 (1972-73) står " at det med Oslomarkavassdragene

menes bl.a. (vår understrekning) Sandvikselva, Lysakerelva, Hoffs-
elva, Frognerbekken, Akerselva, Nittelva, Leira og Børteelva, alle

med sidevassdrag".Leira er senere tatt ut og behandleti Verneplan
III. På tidligereverneplankartomfatterobjektetogså de vassdragi
Asker som drenererden vestligedel av marka, mens Ljansbekkenog
Fjellhammerelvasom drenererdeler av Østmarka ikke er inntegnet.

Den opprinneligebeskrivelsenav objekt 27 "Drammen-Nordmark"innbe-
fatter bl.a. Gàsebekken,nedre del av Solbergelvaog Glitra samt As-
døltjernm/Asdøla,Sandungenog selve Lierelva.

Det er gode grunner for å verne Sandungen og Asdøltjern m/Asdøla,
og vi finner det derfor hensiktsmessigå innlemmedette vassdrageti
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 Oslo-
fjorden 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 drenerertilØyern.

Objekt 5 Ljøra

Det synes ikke være noen særlig uklarheteri avgrensningen.Det pre-
siseres at objektet omfatter vassdrag øst for Trysilvassdraget.



Objekt12

Objekt 13

Objekt 24

Objekt 25
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A_s-t_§I.z§.$a_§.<.!£<:9.9.E

Av hensyn til friluftslivetble konsesjonssøknadenavslått.Hele

nedbørfeltetned til utløpeti Glommainngåri objektet.

Moelvvassdragetmed Næren

MoelvamellomNærenog Mjøsaer utbygdmed noenmindrekraftverk
slik at Næren er regulert3 meter. Objektetsynes å omfatte hele
nedbørfeltet.

Forslag: Objektet omfatter hele Moelvas nedbørfelt.

Buvassfaret/Lomsdalselv

Vassdrageneble i 1973vernetpå grunnav små utbyggingsinteres-
ser i forholdtil verneinteressene.Hva som omfattesav betegn-
elsen "Buvassfaret"går imidlertidikke fram av det skrevnema-
terialet.Fra Oppland Fylkesverker det antatt at Buvasselvaer
varig vernet.Det vises også til jubileumsboka"LangsBegna" ut-
gitt av Foreningentil Bægnavassdragetsreguleringi forbindelse
med foreningens75-årsjubileumi 1983.På side148står

"Spørsmåletom Buvassfareter senere ikke fulgt opp av vår
forening,og i dag har nok tiden løpet fra dette prosjektet,
ogsåpå grunnav det vernevedtaksomfor tidengjelder".
"Senereer Buvassfaretblitt varig vernet".

I denne omtalenhvor vassdragetogså er tegnet inn nyttes betegn-
elsen Buvassfaretom det som på nye kart er navnsattmed Buvass-
elva.

Objektet skulle såledesvære avgrensetav nedbørfeltettil elvene
Buvasselva,Tørrsjøelvaog Lomsdalselv

Vassfaret

Vassfaretble vernet i forbindelsemed VerneplanI. Utvalgetut-
talte i sin første rapportat på grunn av de betydeligefrilufts-
og naturverninteresser,utpekerobjektetseg 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, herskerdet liten tvil
om at denneer vernetheltnedtil 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 Lang-
vatnet.Todøla inngårsom objekt nr. 36 i verneplanIII og anbe-
fales frigittfor konsesjonsbehandling.
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Objekt28
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Det som må være avgjørendefor vern eller ikke vern, er hvilke
verneverdiersom finnesved eller i vatnet.Det foreliggerikke i
dag opplysningerom disse,men hvis det blir søkt konsesjonfor
utbyggingav Todøla,må slikefremskaffes.".

Forslag:Objektetomfatternedbørfeltenetil elveneHølera,Mug-
gedøla og Urula. Eventueltvern av Langvatnavgjøresved
konsesjonsbehandlingav Todøla.

Drammen-_Nordmark

Området ble foreslåttvarig vernet under henvisningtil at de
kjente utbyggingsinteresservar ubetydelige,mens vernehensynene
var vesentlige.Vernet ble begrunnetsærligmed de store fri-
luftsinteressene.St.prp. nr. 4 gir ingen holdepunkterom av-
grensningen.Tidligereverneplankarthar tegnet inn nedslags-
feltet til Lierelva.

Forslag:Av hensyn til frilufts-og naturvernhensyneneforeslåsat
vernet omfatterområdeneover kote 200, avgrensetav
Tyrifjorden,Lierelvaog Drammensvassdraget.

Holleia

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

"Gabrielsen-komitéen- (G 16).

Fra innstillingensiteres:

"Komitéenfinnerdet ikke sannsynligat det vil kunne bli spørs-
mål om utbyggingi områdetog har ikkenoe å bemerketilen
eventuellfredning".

Industrikomitéen i Stortinget har ført Holleia (Henoavassdraget

m.v.) i gruppen "Fredningsforslagsom tidligereer vedtatt eller
bør kunne fremmesnå".

Buskerudjeger-og fiskerforeningfremmetverneforslagetsom var
grunnlagetfor Gabrielsen-komitéensbehandlingav området

Nyttbar, ikke utbygd vasskraft:
Det er ingen kjente utbyggingsinteresser.

Utvalgetsvurdering

Utvalget foreslårat området av hensyn til de alminneligefrilufts-
og naturverninteresserblir 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:



Objekt 35

Objekt 38

Objekt39
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Forslag:Objektetomfatterarealeneover kote 200 avgrensetav
Tyrifjorden,veien Sokna - Krøderen,Krøderenog
Snarumselva.

!2§§é£2a_i_§2l
Objektet omfatter nedbørfeltet til tre sideelver som alle er geo-

grafisk adskilt.Liaåní rennerut i Hallingdalselva,Logga og Vola
i Hemsila fra hver sin side. Objektetomfatterdisse tre
sidevassdragsnedbørfelt.

Objektet kunnemed fordelhete: Liaåni, Logga og Vola i Gol.

Norefjellområdet

Objektet ble gitt varig vern i VerneplanI av hensyn til almin-
nelige frilufts-og naturverninteresser.Det ble ikke gitt noen
klar beskrivelseav avgrensingenav verneområdet.

Det herskeruklarhetom avgrensningenav de nordligeområder.Ut
fra verneplankartetsynesGrøslandselviå ligge innenformens
grensen ved Stamnselvi er uklar.

Det foreliggerverneinteresseri Tingsjøområdetog utbyggings-
interesseri Grøslandelvisom kan forenes. .

Forslag:Objekteter i øst avgrensetav Vestbreddenav Krøderenog
Hallingdalselva,i nord av Hallingdalselvafram til nedbør-
feltgrensentil Grøslandselvi,dennes nedbørfeltgrense
sydovertil koteSQQ,derettervestoverlangsdennetil
grensenmot Stamnselviog derettervidere vestoverlangs
denne mot grensen til obj. 39. I vest følgesgrensenmot
objekt nr. 39, og i sør av Bjøreelvassørligenedbørfelt-
grense.Nedre deler av Grøslandselviutelukkesdermed fra
vernet,men ikkeTingsjøområdet.

Vergjedal/Eggedal

Objektet ble í 1973 gitt varig vern under henvisningtil at de
kjente utbyggingsinteresser er ubetydelige, mens vernehensynet er
vesentlig.Utvalgeter av den oppfatningat verneobjektenesnavn så
langt det er mulig, bør betegnevatn eller vassdrag.Dette objektets
navn nevner dalen hvor de vernede vassdrag renner. Utvalget finner
dette lite hensiktsmessig.

Objektetsgrenserer heller ikke beskrevet.En rimeligtolkninger
at objektetomfatternedbørfeltenetil Vergja og Simoa ned til
deres utløp i h.h.v. Lågen og Soneren, inkludert Eiddalselvas ned-
børfelt.

Objektets navn bør være: Vergja - Simoa og Eiddalselv.
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Hovedstyretvil her bemerkeat de ikke er enig i at objektetsnavn
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.

Skrimfjellområdet

I St.prp. (nr. 4 (72-73) er objektets avgrensning beskrevet som
følgerz)"Skrimfjellområdetligger nord for Skien og sør for Kongs-
berg. Innenforområdet finneren de øverste kildertil Siljanvass-
dragetog deler av Ravalsjøvassdragetog Eggarelvvassdraget".

Dette er meget upresistog uklart formulert.Siljanvassdrageter
riktignoken del av Skrim,men er vernet som eget objekt (42).Eg-
garelvvassdrageter vernet i sin helhet ned til Lågen. Kjørstadelva
er ikke nevnt i proposisjonen.Denne må imidlertidhelt klart be-
traktes som en del av objektetda den drenererviktigedeler av
Skrimfjell.Det kan imidlertidreisestvilom hvilkedelerav Kjør-
stadelvaog Ravalsjøvassdragetsom skal regnes inn i objektet.

Forslag:Objektetomfatternedbørfeltenetil Eggarelva,Kjørstad-
elva ned til kote 250 og Ravalsjøvassdragettil samløpet
med Tverrelva.Mot sør grenserobjektetmot det varig
vernedeSiljanvassdraget(Farrisvatnm/tilløp).

Rukkeåi/Dalåi

Det er store reguleringeri nedbørfeltet,men det foreliggerifølge
Sperstadutvalgetsrapportnr. l ikke planer om ytterligereregu-
leringer.Det ble likevelgitt varig vern. Avgrensingenomfatter
de to elvenes nedbørfelt som begge renner ut i Tokkeelva rett oven-
for Bandak.

Åmdalsvassdraget

Utvalget sier i sin vurderingav vassdrageti VerneplanI: "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 beskrevetutgjøren relativtlitendel av Åmdals-
vassdragetsnedbørfelt.Dette bør gå fram av objektetsnavn.

Forslag:Objektetomfatternedbørfeltettilelvene:Fyråi,elvai
Vegardalenog Folurdalen.

Objektetsnavn endres til "ÅmdalsvassdragetovenforBorsæ og Urd-
vatn.
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Grensene i sør, vest og øst er greie. Vestgrensenbør derimotgis
en slags definisjon som tilfredsstiller de krav som nevnes i St.prp.
nr. 4 hvor det står:

"D e p a r t e m e n t e t foreslårat områdetangittav Kontakt-
utvalgetog Hovedstyretblir vernet i l0 år mot kraftutbyggíng.
Verneområdetskal likevel ikke være til hinder for eksisterendeog
planlagtutbyggingfor Brokke kraftverkmed reguleringav Bossvatn,
for flyttingav kraftverketsinntaktil Bossvatnetssydbreddeller
forutnyttelseav Holsebekkene-Faråa-Vestelandsåa-Fjellskaråaneden-
for kote 570. Såvidt angår utvidelsesforslagetfra StavangerTurist-
forening,finneren at det vil gi en lite hensiktsmessigarron-
deringav verneområdet".

"K o n t a k t u t v a 1 g e t foreslårav hensyntil de alminne-
lige naturvern-og friluftslivinteresserat et områdemed følgende
grenser blir unntatt fra videre kraftutbygging:Fra Storstraumen
ved Bjåfjordeni Setesdali vestlig retningtil Kyrrauga,herfra
videre langs fylkesgrensentil Kvifjordenhvor østbreddenfølges
til Kvina turiststasjon.Herfra langs østbredden(høyesteregulerte
vannstand) til Langlona, Øysevatn (skal være Øyarvatn) og Rosskrepp-
fjordenfram til fylkesgrensennord i fjorden.Herfra langs fylkes-
grensen til Store Auravatnethvorfra vassdragetfølges nordovertil
Djupetjørn.Fra Djupetjørntil Bratteliog langsBotsvatnetssyd-
bredd til Setesdalen.Langs Setesdalentilbaketil Storsstraumen".

Inntakettil kraftverketvil ligge i Litle Myklevatnpå kote 580.

Grensen beholdes som beskrevet ovenfor, men i stedet for
nedenforkote 570 foreslåsnedenforkote 600, siste setning
i avgrensningenbør endres til: Langs Otras vestbreddi
Setesdalentilbaketil Storstraumen.

Forslag:

Langfoss

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

Lærdalsvassdraget

Vernet omfatterbare deler av vassdraget.I stortingsvedtaketfra
1973 heter det: "Objektnr. 86 Lærdalsvassdraget,greinerav vass-
draget mot Filefjellbør vernastvarig".At vernet må omfatteSmed-
dølas nedbørfeltovenfor samløpetmed Mørkedølasynes klart.

Navnet endres til "Smeddølai Lærdalsvassdraget".Objektetdefin-
eres som Smeddølaovenfor samløpetmed Mørkedøla.
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Ålvunda,Innerdalen

Utvalget sier i sin vurdering (1970):"Når nå landskapeti Inner-
dalen er fredet,finner utvalgetdet naturligat fredningenblir
utvidettil ogsåvarigå omfattevassdraget,og at dennefred-
ningen blir gjennomførtetter naturvernloven".Det herskernoe
tvil om dette må oppfattessom en tilrådingom vern av hele Ålv-
undavassdraget,eller om det utelukkendegjelderden del av vass-
draget som ligger innenforlandskapsvernområdet.Den beskrivende
tekstengir få holdepunkteri den anledning.I beskrivelsenav de
naturvitenskapeligeinteresseneer Ålvundavassdragetbetegnetsom
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 3.4.83tilKristiansundE.verk
skriverat de ikke har merknadertil MD's brev. Det er imidlertid
gjortvissereguleringeri vassdraget,bl.a.ovenforlandskapsvern-
områdetsomselvfølgeligfårvirkningerlengerned.Det må være
greitå la objektetomfattehelenedbørfeltet.Det bør sidenbli
et prinsipieltspørsmålhvilke nye tiltak som kan tillates i vass-
draget.

Objekt II 14 Holderen/Jævsjø/Grønningen

Objekte144

Objekt 148

Objekt155

Objekt 157

En rimeligtolkningav NOU l976:l5må være at objektetomfatter
Holderenog Jævsjømed alletilløppå norskside.Detteharogså
vært inntegnetpå verneplankartene.Dette inkludereri så fall de
store vatna Langvatn og Grønningen.

Verneobjektetsnavn foreslâsendret til "Holderen,Jævsjø,Grøn-
ningen og Langvatnmed tilløpselver“.

Sausvatn

Det er uklart hvordanobjektethar fått navnet Sausvatn
det er benevnt i Sperstadutvalgetsoversikter.Objektet
hele Sausvassdraget.Stortingsvedtaketfastslårvern av
draget.Navnet må rettes selv om vedtaketer klart nok.

slik som
omfatter
Sausvass-

Sørvassdalen

Objektet omfatter hele nedbørfeltet til elva i Sørvassdalen. Elva
heter Sørvassdalselvaog objektetbør gis dette navnet. l

Skuortavatn/Villumvatn

Vannenemed vassdragble vernet under VerneplanII. Det presiseres
at vernet gjelderSkuortavatnm/vassdragned til samløpetmed
Skjønstâaog Villumvatnm/vassdragned til Langvatn

Vassdrag i øvre Valnesfjord

Objekteter ikke gitt noen beskrivelsei St.prp.nr. 4, men i
uttalelsene til verneforslaget sier Fauske friluftsnemnd:
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“Vannenei det planlagtefriluftsområdei Ø. Valnesfjord.

Ved en forglemmelseer ikke disse vassdragenetatt med i første
forslag,men det skullevære ganske naturligat vannene i dette
flotte,ettertraktedefriområdeburde bevares.Etter planene vil
en her,når det heleer utbygget,få et eneståendetilbudfor
friluftsaktivíteterbådesommerog vinter,særligforbefolk-
ningen i Bodø og Fauske".

Nordland fylkes friluftsnemnd vil anbefale at vannene í det plan-

lagte friluftsområdei Øvre Valnesfjordblir bevart uberørtav
kraftutbyggíng.

En rimeligtolkninger at objektetomfatternedbørfeltettil
Lakselva i Valnesfjord.Dette er i overensstemmelsemed verne-
plankartet.Objektetgis navnetLakselva i Valnesfjord.

Xê§§§Ãä9-i_§ÉEêÉÆÉX2Éâ

Objektetsavgrensninger ikke beskreveti teksten i St.prp. nr. 4

(72-73).Det er vernet under henvisningtil at de kjente utbyg-
gingsinteressene er ubetydelige, mens vernehensynene er

vesentlige.Verneplankartetviser Straumdalselvasnedbørfelt.

Forslag:ObjektetomfatterStraumdalselvasnedbørfeltog betegnes
Straumdalsvassdraget.

Sulitjelma- Skjomen

Objektet omfattet opprinnelig store deler av nordre Nordland fylke.
Utvalgetfantikkeå kunnegâ inn forvernav mer ennen mindre
del av detteområdet.Laksågavassdragetble unntattfrakraftut-
byggingi den utstrekningdet varpåkrevetforå gjennomføre
planeneforRagonasjonalpark.Verneområdeter i realitetenen
liten del av det som beskrivesi objektetsnavn. Ved behandlingen
i Stortingetble følgendeavgrensninggitt: "Laksåvassdrageti og
ovenfor nasjonalparken bør vernast varig".

Navnet bør være: Laksåvassdrageti og ovenforRago.

Salangselva

Fra St.prp. nr. 4 (l972-73) hitsettes:

hensyn
varig unn-

"K o n t a k t u t v a 1 g e t foreslårat vassdragetav
til de alminneligefrilufts-og naturverninteresserblir
tatt fra kraftutbyggíng.

H o v e d s t y r e t har ført Salangselvaopp på listenover
objekterhvor det ikke kjennertil utbyggingsinteresser.
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Objekt 193

Objekt218

ObjektDagali

ObjektVeig
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Salangen k o m m u n e slutterseg til Kontaktutvalgetskonklu-
sjon vedrørendeSalangselva.

D e p a r t e m e n t e t har ikke noe imot varig vern av Salangs-
elva".

I Forhandlingeri Stortingetnr. 331 den 6. april 1973 har det
sneket seg inn en feil. Objekt nr. l73 ble feilaktigbetegnetsom
Salangsvatn. Det presiseres at navnet skal være "Salangselva".

Ånderdalmed tilliggende_strgk

Departementetsier i sin kommentari St.pr. nr. 4 (72-73):"De-
partementetviser til at det er opprettetnasjonalparki 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.

Badderjåkka

Kvænangselvable frigittfor konsesjonsbehandlingved behandlingen
av VerneplanI i 1973. Det samme gjelderobjekt nr. 193 a Badder-
jåkka.En haddepå det tidspunktikketilstrekkeliggrunnlagforå
foreslå objektene vernet. I forbindelse med behandlingen av Alta-
saken i 1978-79foresloet flertalli Stortingetsindustrikomite
at alle de tre elvene Badderjåkka,Bærbetjåkkaog Bâdajåkkamåtte
gis varig vern. Dette ble da også foreslåtti 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:Objektetomfatterelvene "Badderelva/Badderjåkka,Nord-
botnelva/Bærbetjåkkaog Kvænangselva/Bâdajåkka".

De gis hvert sitt nummer.193 Kvænangselva,l93a Badder-
elva, l93b Nordbotnelva.

Ellen- og Øydevassdrgget

Det presiseresat vernet omfatterEllenelvatil samløpetmed Vars-
saljokkaog Øydeelva til samløpetmed Pasvikelva.

LandskapsvernområdetMøsvatnAustfjeller ikke tegnet inn på
verneplankartet.Vernereglenefor dette forbyr bl.a. vassdrags-
reguleringer.Det presiseresat vassdrageneinnen landskapsvern-
området er vernet mot kraftutbygging.

VernetavVeiggjeldernedtilutløpeti 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 In-
dustridepartementethar lagt opp hovedforutsetningenesom skal leggestil
grunn for utvelgelseav de enkeltevassdragene.Der er ordlyden:

"Andreinngrep i de sikredeområder som kan reduserederes verdi for
naturvern,friluftslivog vitenskapmå søkesunngått".

Spørsmåleter her formet som en henstilling/oppfordring,men i Innst.S nr.
101980-81nevnesspørsmåletom å skafferettsligvern:

"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 vernedevassdragog som redusererområdenesverne-
verdi.Miljøverndepartementetvil i samrådmed de forskjelligefagde-
partementervurderehvordandet best kan gis rettsliggrunnlagfor et
slikvern.K o m i t é e n slutterseg tildette".

Sperstadutvalgettilrårat det skaffesen særliglovhjemmelforå kunneverne
vassdragmot kraftutbyggingog mot annen utnyttelsesom berørerde
verneinteressenesom lå til grunn for beslutningenom varig vern. En utvid-
else av Naturvernlovenble antydetsom hensiktsmessig.

MedlemmetFjærvollsier i en særuttalelse:

"Forlandbruketer det derforheltavgjørendeom vassdragsfredningen
er, eller ønskes gjort til, et argumentfor fredningav hele eller
deler av nedbørfeltetetter reglene i naturvernloven(elleretter
reglene i den planlov som forberedesav Regjeringen).Er dette til-
felle,dreier saken seg om så fundamentalelandbruks-og erstatnings-
spørsmålat den må gjennomgåspå nytt fra grunnenav og under den for-
utsetning".

Landbruksdepartementethar hatt rapportentil høringhos fylkeslandbruks-
kontorene og reindriftskontorene. I sin uttalelse av 8.2.84 påpekes at kom-
mentareneer dominertav tilslutningtil jorddirektørFjærvollsvotum.Land-
bruksdepartementeter enig i det.

Fem av fylkesmennenekommentererdette punkt og støtterforslagetom en hen-
siktsmessiglovhjemmel.Fylkesmanneni Rogalandgår inn for at dette må komme
i forbindelsemed den revisjonav naturvernlovendet nå arbeidesmed.
Fylkesmanneni Troms stillerseg også i utgangspunktetpositivttil et slik
forslag og uttaler:

"...mendet reisersamtidigkompliserteavveiningsspørsmål.Forslaget
om lovfestetvern av vassdragmot annen utnyttingenn kraftutbyggingmå
derfor bli gjenstand for en særskilt utredning".

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

"Stortingetsvedtakom verneplanforvassdragI og II var i hovedsaket
vern mot kraftutbygging.I tillegghar Miljøverndepartementeti
rundskrivT-28/74 av 02.01.1975anmodetom at det ikke gjøres andre
naturinngrepi disse vassdragene.Dette har imidlertidikke vært til-
strekkeligog både offentligog private interesserhar i noen
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tilfellerkunne realisereulike inngrepinnen vernedevassdragsned-
slagsfeltuten at miljøvernmyndighetenehar hatt særligepåvirknings-
muligheter.

Jeg er på denne bakgrunnenig med utvalget i at det er behov for en
lovhjemmelfor vernav vassdragog finnerdet hensiktsmessigat en
slikhjemmelinngåri naturvernloven.

I naturinngrepssaker savnes dessuten de påvirkningsmuligheter som na-
turvernlovens§ 2 kunne gitt dersom den ble satt i kraft".

Riksantikvaren bemerker i brev av 31.1.84:

"GjennomVerneplanI, II og III er viktige kulturlandskapmed et be-
tydeligantall kulturminnersikretmot vasskraftutbygging.De er
imidlertidikke sikretmot andre inngrep,f.eks.veiutbyggingog hyt-
tebygging,som kan være til like stor eller større skade.Verneplanen
må derforfølgesopp med forskjelligetiltaksom kan sikrekulturmin-
nene. Dette må dels skje ved fredningav enkeltobjekterog dels ved
vern av større området. Den nære sammenhengen mellom natur- og kultur-

vern har i den senere tiden kommet stadig sterkere frem. Det er der-
for rimeligat disse to fagområdeneblir sett under ett. Samarbeidet
med de ulike verneinteressenei prosjektet,spesieltnaturverninter-
essene, synes å ha vært fruktbart. Vurderingene er ofte sammenfal-
lende.

Mange av kulturminnene i de midlertidig vernede vassdragene som er
tillagtstor verdi i delutredningerfor kulturminnevern,er i dag
truet av forfall.Dette gjelder ikke minst bygningerog andre kon-
struksjonerlaget av tre. Disse har en i dag ikke midler eller kapasi-
tet til å sikre.Ogsåpå detteområdeter det nødvendigå følgeopp
Verneplanenslik at kulturminnene- eller et utvalg av dem - i praksis
blir sikretmot ødeleggelse".

Både Universitetenei Oslo, Bergen og Trondheim,Norges Landbrukshøgskole,
Norske TuristforeningersForbundog Norges Naturvernforbundpeker på betyd-
ningen av en særlig lovhjemmelsom kan sikre de verneinteressersom ligger
til grunn for beslutningenom varig vern.

Norges Naturvernforbunduttalerellers:

"Naturvernforbundetmå avvise særmerknadenfra medlemmetFjærvoll.
Det er urimeligå tilleggepkt. 5.l.b en slik negativtolkningsom
Fjærvollhar gjort. Et annet argumentfor dette standpunkteter at
Fjærvolloverdimensjonererde problemenesom kan oppstå for landbruket
i vernede nedbørsfelt i forhold til de problemene som landbruket har
i næringsfattigedistrikterav helt andre årsaker".

Norske ElektrisitetsverkersForeninguttaler i brev av 19.1.84:

"Vi er enig i den vurderingutvalgethar foretattav vern av områder
mot andre inngrepenn kraftutbyggíng.Det kan ikke være riktigå fore-
slå varig vern mot vassdragsutbyggingut fra hensyn til områdets
verneverdi,dersom de samme verdier kan gå tapt ved utviklingav an-
nen næringsvirksomhet,f.eks. turisme".
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VassdragsregulantenesForeninguttalerom dette tema:

"Dersomhele nedbørfeltetskal telle i vernesammenheng,må vi si oss
enig med Sperstadutvalgetog flere av faggruppenei deres utsagn når
det gjeldervern ut over det rene vassdragsvern.Et vassdragsvernhar
i en slik sammenhengliten verdi dersom en ikke snarestskafferlov-
hjemmel for vern også mot andre typer inngrep".

Hovedstyretvil peke på de problemeret vernevedtakkan føre med seg for
næringsvirksomhetav forskjelligslag,og viserforsåvidttil særuttalelsen
fra utvalgetsmedlem jorddirektørFjærvoll.

Verneplaneneer rettsligbegrensettil beskyttelsemot inngrepi forbindelse
med kraftutbygging.Men under behandlingenav VerneplanI og II er det pre-
sisert,også fra Stortingetsside, at det ikke bør tillatesandre tiltak
som kan gripe inn i de vernedevassdragog som redusererområdenesverne-
verdi.

Dennehenstillingom å søkeunngåttandreinngrephar førttil at interesse-
grupper i noen tilfellehar tøyd vernevedtaksvært langt.To saker fra det
varig vernedeTrysilvassdragetillustrererproblemet.Den første gjelder
planer om tiltak for sikringmot 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 kanalensom fører vatn fra Femundentil Feragen/Hådals-
vassdraget.Ogsåher bledetpåståttat vernevedtaketbleundergravet.
Dokumentasjoni disse to saker er gitt i egen dokumentmappe
som følgervedlagt.

I

Disse eksempleneviser at det er behov for en entydigpresiseringav hva
vedtak om vern mot kraftutbygginginnebæreri forholdettil andre tiltak.
Framtidigsaksbehandlingfor annen næringsvirksomhetkan ellers bli unødig
vanskeliggjort.

Når det gjelderhovedsaken- vern mot kraftutbygging- er omfangetav vernet
entydignok, og har hittil ikke medført større tolkningsvansker.I prinsip-
pet 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 inngrepantas det nødvendigå ta opp saken for hvert enkelt
område for seg. I så fall blir det aktueltmed utredninger,høringsrunder
m.v. før slikt eventueltutvidetvern 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 objektenei 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 nårVerneplanIIIer vedtatt,arbeidesvideremed
spørsmåletom rettsligvern av de interessenesom har vært lagt til grunn
for forbudet mot kraftutbygging. Det kan da tenkes at det f.eks. legges opp
til en tredelt gruppering etter følgende skisse:
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Gruppe 1 omfattervassdrag,deler av vassdrageller særlig verne-
verdigeobjekteri 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 endringav vassføringsfor-
holdene).

Hovedstyretvil presisereat vernevedtakenemå formuleresslik at bestående
virksomheterog forhold i vassdragenesom vernes, såvidtmulig ikke blir
hindret.

Av hovedhensynsom bør ligge til grunn ved avgjørelsenav hva som kan til-
lates eller ikke i vernedevassdragvil Hovedstyretpeke på følgende:

l.

2.

3.

Eksisterendekraftverkog reguleringeri vassdragsom 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 produksjoni
mer enn 5 år kan tillatelsegis for samme omfang etter grundig
saksbehandlingder det leggesstor vekt på verneinteressene.

Direkte inngrepi de vernedevassdragmed merkbar virkningpå vass-
føringsforholdtillatesikke,bortsettfra flomsikringstiltakder
det dog må tas spesielthensyn til verneinteressene.

Endringerav manøvreringsreglementeller av manøvreringspraksismå
ikke finne sted til skade for verneinteressene.

Vern mot kraftutbygginggjelder ikke kraftledninger,men ved trasé-
valg må stor vekt legges på vernehensynene.



II S P E S I E L L E L

1. OVERSIKT OVER DE ENKELTE OBJEKTER

Fylke

Akershus

Hedmark
Hedmark/Oppland

Oppland

Oppland/Sogn
og Fjordane
Buskerud

Vestfold/
Telemark

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder
Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Obj.
nr.

3

9

II l
II 2

II
14

26

34

36
37
II 5

44

45
46

51

56

60
61
70
76
77
78
80

83
90
91

92
93
97

98

Navn

Hurdalsvassdraget
og Leira
Kynna
Imsa/Trya
Grimsa
Atna
Jora og øvre del
av Lågen
Mørkrid

Vassdrag i Hemsedal

Todøla
Krøderen

Daleelv

Sjåvatnområdet
Lifjellområdet
Området mellom Sel-
jordvatn- Flåvatn
Områdetvestfor
Fyresvatn
Vegårdsvassdraget
Lyngdalsvassdraget
Bjerkreimvassdraget
Vikedalselva
Granvinelvi
Fosselv
Eikjedalselv
Vossavassdraget

Raundalsvassdraget

Strandavassdraget
Bordalselv

Ynnesdalsvassdraget
Undredalsvassdraget
Flåmsvassdraget

Utlavassdraget
Feigevassdraget
Storelvam/Lauke-
landsfoss
Jølstram/Huldrefoss

potensial

f-‘

l

Kraft-

GWh

104

108

367
458

510

83

10

33

70
67
22

88
481
718
264

16
130
48
530
220
220
90
53
160
562

644
40

600

Utvalgets
tilrådning

varig vern

varig vern
konsesjonsbeh.
varig vern
varig vern
konsesjonsbeh.

varig vern

varig vern/
konsesjonsbeh.
konsesjonsbeh.
tas ut
varig vern

konsesjonsbeh.
varig vern
varig vern

varig vern

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

varig vern
varig vern
dissens

varig vern
varig vern
konsesjonsbeh.

varig vern
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Hovedstyrets
innstilling

varig vern

varig vern
konsesjonsbeh.
varig vern
varig vern
konsesjonsbeh.

varig vern

varig vern/
konsesjonsbeh.
konsesjonsbeh.
tas ut
konsesjonsbeh.

Vern

vern

Vern

varig
varig
varig

varig vern

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

konsesjonsbeh.
varig vern
varig vern
konsesjonsbeh.
varig vern
varig vern
(3 mot 2)
varig vern
konsesjonsbeh.
varig vern

konsesjonsbeh.



Møre og Romsdal 102 Ørstavassdraget 10 konsesjonsbeh. konsesjonsbeh.
" 105 Vesterâselvm/Stor- 34 varigvern varigvern

seterfoss
" 109 Stordalsvassdraget 238 varig vern varig vern

111 Istram/Stigfoss 37 varigvern varigvern
" 114 Drivavassdraget 520 varigvern varigvern
" 116 Todalselva 171 varig vern konsesjonsbeh.

Sør-Trøndelag 124 Gaula 1 190 konsesjonsbeh. konsesjonsbeh.
" II 10 Garbergelva 200 varigvern varigvern

Nord-Trøndelag 131 Forra 613 varig vern konsesjonsbeh.
" 131 Sona 300 varig vern varig vern
" 132 Snâsavatn - tas ut tas ut
" 133a Ogna 180 varig vern varig vern
" 133b Skjækra 160 varigvern varigvern

136 Høylandsvassdraget 68 varig vern varig vern
139 Sørlivassdraget 6 varig vern varig vern

" II 15 Nesåa 107 konsesjonsbeh.konsesjonsbeh.
Nordland 141 Terrâkelva 62 konsesjonsbeh. konsesjonsbeh.

" 146 Lomsdalsvassdraget 508 konsesjonsbeh. konsesjonsbeh.
" 154 Langvatn — tas ut tas ut

155 Valnesvassdraget 28 varig vern varig vern
162 Elvegårdselv 28 varigvern varigvern

(vassdalen)
" III 1 Vefsnavassdraget 2 152 varig vern varig vern
" III 2 Vassdrag i Indre 236 varig vern varig vern

Visten
" III 3 Vassdragtil Helle- 265 varig vern varig vern

mofjord
Troms 172 Spansdalsvassdraget - varig vern varig vern

" 182 Barduvassdraget
ovenfor Altevatn 20 varig vern varig vern

" 184a Nordkjoselva 14 konsesjonsbeh. varig vern
" 191 Reísavassdraget 577 varig vern varig vern
" 191a Oksfjordvassdraget - varig vern varig vern

Finnmark 196 Repparfjordvassdraget 145 varig vern varig vern
" 198 Snefjordvassdraget - varig vern varig vern
" 200 Lakselva 185 varig vern varig vern
" 204 Julelva - varig vern varig vern
" 205 Vesterelvatil 5 varig vern varig vern

Syltefjord
" 219 Karpelva 10 varig vern varig vern

26
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2. OMTALE AV DE ENKELTEOBJEKTERMD 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 enkeltevassdrag.Alle som har gitt uttalelse
til utvalgetsinnstillinger tatt med, selv om de formeltikke kan betraktes
som direkte høringsberettigede.De instansersom har uttryktseg genereltenige
med de verneforslagutvalgethar gått inn for er samlet foran for hvert fylke.
De uttalelsersom er generellefor hele landeter samlet nedenfor.

Norges Landbrukshøgskoleuttaler i brev av l0.l.84at de er enige i de frem-
satte forslagtil vern, som alle anses vel dokumentertut fra helhetligevur-
deringerav verneverdi.

Venstresmiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar1984 at de støtter
Sperstadutvalgetsforslagom vern i samtligetilfelledette er foreslått.

Norske Reindriftssamers Landsforbund uttaler i sitt brev av 23.2.1984:

"l.NRL gir sin tilslutningtil at de vassdragsomberørerreindriftenog
som utvalgetforeslårvernet,gis varig vern.

2. NRL krever at de vassdrag som blir frigitttil 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:

"NorskSamerådsierseg tilfredsmed at utvalgeti sittarbeidhar søktå
få klarleggehvilkeskadevirkningerpå samiskekulturminnerog samisk
reindriften eventuellutbyggingav det enkeltevassdragvil ha,og at
utvalget i sine forslagtil verneplanhar tatt også dette med i vurder-
1ngene.

Likevel registrererman at de flesteav vassdragenei Trøndelagfylkene,
Nordlandog Troms, som foreslåsfrigitttil konsesjonsbehandlingi stor
grad berørersamisk reindriftog til dels også samiskekulturminner.De
fleste kraftutbyggingerfinner sted i fjellområdenehvor det foregårrein-
drift og såledesvil sentralereindriftsområderbli berørtog reineiere
påførtbådetap,ulempeog mangeandreproblemer".

"Rådetforstårimidlertidat de foreslåttefrigittevassdragtil konse-
sjonsbehandlingikke er ensbetydendemed at vassdragskal utbygges.Og
rådet forutsetterderfor at reindriftsnæringensinteresseri hver enkelt
tilfelleblir søkt klarlagtpå forhåndfør eventuelleplaner om utbygging
iverksettes".

VASSDRAG I AKERSHUS

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk støtter i brev av 3.2.84 Sperstadut-

valgetstilrådningtilVerneplanIII forvassdragi Akershusfylke.
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HURDALSVASSDRAGETOG LEIRA

Vassdragnr. 6 og 5

Fylker:
Kommuner:

Nedbørfelt:
Skoggrense:

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

Utvalgetsvurdering

Akershusog Oppland.
Nannestad,Hurdal,Gran, Østre Toten, Gjerdrum,Eids-
voll, Ullensaker, Lunner, Nittedal, Sørum, Skedsmo, Fet.

Hurdalsvassdraget720 kmz. Leira 642 kmz.
Begge felteneligger under.
15 m3/s og 14 m3/s.
122-213m o.h., og 102-812m o.h.
183 000 da.
150 000 da.
l 017 000 da.
104 GWh, kostn.kl. III.

De høyereliggendeskogàsenei norder typiskeforØstlandetsbarskogsområder
og gjør objektetegnet 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- og industriminnene i
direkte funksjonelltilknytningtil elvene.

Store friluftsinteresser er knyttet til vassdragene, og brukeromlandet omfatter
deler av Osloområdet.Jakt og fiskeinteresseneer betydelige,særlig i Hurdals-
vassdragetog Leiras øvre deler. Leiras nedre del er viktig gyteområdefor
fisk.Utvalget har i tillegg lagt spesiellvekt på de store friluftsinteressene
i disse områdene.Utvalgettilrår varig vern av Leira og Hurdalssjøenstilløps-
elver. - '

Innkomneuttalelser

Gran formannskapbehandletsaken i møte 24. januar 1984 og vedtok enstemmig:

"Opplandfylke er av de fylkeskommuneri landet som har byggetut minst
del av sin nyttbarevasskraft.På Hadelander det idag 3 mindre kraftverk
som i 1982 bare leverteca. ll % av brutto strømforbruki disse 3 kom-
muner. Det hadde derfor vært ønskeligmed en noe større selvforsyningenn
tilfelleter i dag.

Fallrettigheteri vassdrageter i privat eie og vil ikke kunne bli utnyt-
tet hvis området skal varig fredes mot kraftutbygging.

Med unntak av nedtappingav Vassbråaog Øyangen synes kraftutbyggingeni
liten grad â berøre naturverninteresser.Landbruksinteresserer lite be-
rørt.
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Den del av Leiras nedslagsfeltog Hurdalsvassdragetsnedslagsfeltsom lig-
ger i Gran kommune, anbefales derfor trukket ut av Verneplan for vassdrag
III (NOU l983:4l)".

Vedtaket ble gjort under forutsetningav at eventuellkraftutbyggingikke fører
til større naturinngrepenn det som er anført.

Nannestadkommuneredegjøri sin enstemmigeuttalelseav 5. april 1984 for de
investeringerkommunenhar gjort i vassdraget,bl.a. i forbindelsemed drikke-
vannsforsyning,forurensningsbegrensendetiltak og vannforsyningtil landbruk-
et, og uttalervidere:

"Ut fra det som er nevnt forut vil Nannestadkommuneavvise forslagetom
varig vern av Leira.Tidligereer det vedtatt verneplanfor ravineområdet
ved Gardermoensom berørerdeler av bygda.Ved en eventuellverneplanfor
Leiravil skadevirkningeneforbygdasnæringslivblibetydelige,samtat
kommunensmålsettingom utbyggingvil blivanskeligå gjennomføre.Kom-
munens målsettingfor sysselsettingi områdetog planeneom økt aktivitet
på Gardermoener ikkeforenligmed 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.Frilufts-
interessene 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 land-
skapet.

Utvalgethar spesieltnevnt naturvitenskapeligeinteressersom argument
for verning. Men ut fra det som konkret er nevnt er det lite av de utbygg-
ingsalternativenesom berørerNannestadsom vil forringemiljøet ved
Leiras innløptil Øyeren.

Området ved Leira er som tidligerenevnt viktig for jord og skog, men også
for kommunensvidere utvikling.En verneplanut fra naturvitenskapelige
interessermå ettervår vurderingvikeforhensynettilet aktivtbygde-
samfunn.Vi er av den oppfatningat her vil hensynettil forskningog
undervisningvære best ivaretattved utøvelseav et aktivtnæringsliv".

I tilleggpåpekes at flomsikringeni elva i dag ikke er tilfredsstillende.
Bådevårog høstoversvømmesjordbruksarealer.I tilleggtil skadenepå avling
og jord øker disse flommene erosjon og faren for ras.

Skedsmo formannskapbehandletVerneplanIII i møte 20.2.84og vedtok:

“Vi gir vern av Leira-vassdragetvår fulle støtte.Arealene langs våre
vassdrager av stor betydningfor friluftsliveti Skedsmo.Langs Leira's
delta har vi bl.a. et fredetområde,Holmen,og forslagom ulike vernetil-
tak for resten av strekningen.

Sørum fritidsgård,som idag bl.a. drives som en ridegårdfor ungdom, lig-
ger i tilknytningtil Leira og Stilla.Hele Leiradeltaeter lagt ut til
jordbruk/skogbruk/friluftslivi Skedsmosgeneralplan".
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Friluftsnemndai Hurdal uttaler i møte 31. januar 1984:

"Friluftsnemndai Hurdalsermed stortilfredshetpå 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 kommetmed. Vi vil understrekeat
hele Hurdalsområdeter et viktigog svært mye brukt frilufts-og rekrea-
sjonsområdeførst og fremst for lokalbefolkningenog de institusjonenei
bygda som har basertmye av drifta si nettopppå de muligheterfor fri-
luftslivområdeti seg sjøltilbyr,men vi må ogsåfå pekepå at den
store befolkningsgruppasom Oslo og de tettbygdestrøk av Akershus rep-
resenterer,i stadig økende grad søker til Hurdalsområdetog de muligheter
for friluftslivvi her hargledenav å ha".

Lunner formannskapbehandletsaken i møte 13.2.84og det var enighetom følg-
ende uttalelse:

"Lunnerkommunekan på det nåværendetidspunktikke ta noe klart stand-
punkt for eller imot kraftutbyggingi Leiravassdraget.Til det er hørings-
fristenfor kort.

Vi forstår at Akershus Energiverks planer for utbygging av Leira-vass-
draget omfatter et mindre kraftverk her i kommunen (mellom Åklangen og
Avalsjøen),uten at vi kjennernærmeretil hva denne planen går ut på.

På mange måter kan et slikt kraftverkvirke interessantfor Lunner, blant
annet med tanke på potensielleinntektskilderfor kommunen,muligheten
for lokaltengasjementi utbyggingenog sikkerhetenfor strømforsyningen
i distriktet.Verneinteresseneer imidlertidsterke.

Dette er et viktig spørsmålfor oss, og det vil etter vår mening ikke
væreriktigå utelukkeen utbyggingved fredningav Leiravassdragetnå.
Fordeleneog ulempenebør avveiesgjennom en grundighøringsrundei kom-
munen,eventueltgjennomen konsesjonsbehandling".

Akershusfylkestingvedtok i møte den 27. mars 1984 med 62 mot 9 stemmer:

"For de to objektenesom angår energiforsyningeni Akershusdirekte,er
fylkestingetav den oppfatningat utbyggingsalternativeneskonsekvenser
for verneinteresseneikke er tilstrekkeligvurdert.Fylkestingetvil til-
rå at spørsmålet om varig vern av Hurdalsvassdraget og Leira vurderes
nærmere i forbindelsemed konsesjonsbehandling.Dette vil gi muligheter
for en konkretbehandlingav hvordande aktuelleutbyggingsalternativer
virker inn på verneinteressene".

Mindretallet stemte for:

"Fylkestinget 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 Verneplanfor Vassdrag III".
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Fylkesmanneni Oppland støttertilrådningenom varig vern og uttalerom
objektet i brev av 7.2.84:

Universitetet i Oslo sier i sin uttalelse av 25.

"Hurdalsvassdraget og Leira er plassert i verneklasse 2 til 1, dvs. at
objektethar høg til meget høg verneverdi.Det er de naturvitenskapelige
interessenesom er av særlig stor verdi, men det er også betydeligefri-
lufts-,vilt- og fiskeinteresseri området.Spesieltvil vi her under-
streke at Totenåsenog Hadelandsåsenehar stor betydningsom tur- og ut-
fartsområderbådei lokalog regionalsammenheng.Hadelandsåseneer bl.a.
mye brukt av folk fra Oslo-området.

Verneobjekteter et av de få vassdragsom foreslåsvernet som dekkerde
lågereliggendedeler av Østlandet.Kraftpotensialeti vassdrageter på
104 GWh, og utbyggingskostnadeneer store (høgestekostnadsklasse).Med
bakgrunn i den høge verneverdienvil vi støtteSperstadutvalgetstil-
rådingom varig vern av Hurdalsvassdragetog Leira".

januar 1984 at:

“Vi er overveiendegodt fornøydmed den foreliggendeinnstilling,som
retter opp en rekke svakheter ved Verneplanene I og II. Dersom verne-
planensmålsetningskal oppfylles,vil vi spesieltstøtte 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)".

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar1984 at de ser det som
gledeligat Hurdalsvassdragetog Leira foreslåsvernet.

Norske Turistforeningerforbunduttaler i brev mottat 13.3.84:

Oslo

Statens forurensningstilsynuttaler

"NTF vil peke på at disse vassdrageneomfattersentraltfriluftsområder
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".

og Omland Friluftsråduttaler i brev av 20.3.84:

"Friluftsrådetvil gi sin tilslutningtil Sperstadutvalgetsenstemmige
tilrådingom vern av Leira-vassdraget".

"Rådetviser bl.a. til at denne delen av Marka, Romeriksåsene,som omfat-
ter en stor del av Leiras nedbørsfelt,er et meget brukt friluftsområde.
Stadig størredeler 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-
elsevilFriluftsrådetpekepå Regjeringenspressemeldingom Markaav
l7.9.82hvor det heter at vern av Marka fortsattskal ha høy prioritet,
og at dette skal skje innenforgjeldendelover og bestemmelser".

om objektet i brev av 14. februar 1984:

"Leiraer tydeligpåvirketav utslipp fra husholdningerog avrenningfra
jordbruksaktiviteter (næringssalter). Partikkeltransporten er i flom-

periodermeget stor. Dette skyldeserosjon.Reduksjoni sommervannføringen
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vil medføre at Leira får langt dårligereresipientkapasitetslik at for-
urensningsforholdeneblir dårligereenn i dag. Det er vanskeligå kompen-
sere for redusertsommervannføringved tiltak,da det meste av nærings-
salttilførslenekommer fra jordbruksaktiviteter.SFT er derfor enig i
verneplanensinnstillingom varig vern av Leira".

Energistyreti Akershus behandletverneplaneni møte 8.2.84og fra flertalls-
vedtakethitsettesom 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%. Heggjäsfeltutgjørimidlertidbareca. 60 km av
Hurdalssjøenssamledefeltpå 585kmz.

Det er vanskeligå se at denneendringenav nåværendetilløpsforholdkan
ha noen registrerbarvirkningpå Hurdalssjøenog vassdragetnedenfor.

OverforØyangen og utløpet av Skrukkelisjøenblir heller ikke de to side-
elveneberørtav den foreslåtteutbyggingen.

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 litenendring av
vannføringen".

Om Leira uttalerenergistyret:

"I den utbyggingsplanensom er lagt til grunn for Sperstadutvalgets
vurderinger er forutsatt at ingen av de tidligere reguleringene i vass-
draget i forbindelse med tømmerfløtingen skal benyttes, bortsett fra to.

I Skjelbreiaer forutsattbeholdtden nåværendesenking forutsattøkt fra
2,0 m til 4,0 m. Magasinvolumeti % av midlere årlig avløp av Kringlerdal
vannmerke, som ligger ca. 49 km fra utløpet i Øyeren, vil øke fra nåvær-
ende 5 % til 7,8 %. Endringenei vannføringenvil derfor bli helt margi-
nale.

Dettegår ogsåframav kurveneforvannføringenførog etterutbygging
som følgerutbyggingsplanen.

Det som er anført ovenfor, gjelder for de strekninger av elven hvor vann-

føringenikke blir redusertmed driftsvannføringentil de forutsatte
kraftverkene.

I alt vil kun 9 km av elvens totale lengdepå 79 km fra Øyeren til Vass-
bråa få sin vannføringredusertmed drifts-vannføringtil 6 kraftverk.
Bortsett fra 3 strekningerpå tilsammenca. 350 m i forbindelsemed Kring-
lerfoss, Låkefoss og Krokfoss kraftverk, ligger de berørte 9 km i øvre
del av vassdraget.

Det er vanskeligå se at de marginaleendringersomden foreslåtteutbyg-
gingvil få på vannføringeni nedredel av Leira,vil ha noenmerkbarinn-
virkningpå leirbakkelandskapet,naturreservaterved Øyeren og gytefor-
holdene.De kulturminnersom har tilknytningtil vassdraget,er fløtnings-
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dammer, 2 møller og 2 kraftverk.Bortsett fra fløtningsdammenesom er i
bruk i forbindelsemed reguleringav Skjelbreiaog Vassbråa,er de øvrige
anleggeneute av bruk og står til nedfalls.I sin nåværendetilstandre-
presentereranleggeneet 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 eventuellkonsesjonsbehandlingville også
en reduksjonav de utbygdestrekningenekunne vurderes".

Energistyretskonklusjonble:

"Vår konklusjoner at Hurdalsvassdragetog Leira bør frigis for konse-
sjonsbehandling.Dette innebærerjo ikke at en har tatt standpunkttil at
vassdragetskal utbygges.

Det er først gjennom en konsesjonsbehandlingen kan få en forsvarlig
vurderingav mulige alternativeutbyggingerog de konsekvenserdisse vil
få forverneinteressene.

Spørsmåletom i hvilkengrad verneverdienei vassdragetblir berørt av
den foreslåtteutbyggingener utilstrekkeligbelyst.Virkningenesynes
små, men en konsesjonsbehandlingbør kunne gi et fyldestgjørendesvar.

Det bør også tilleggesvesentligvekt at vassdragenerepresentererde
eneste gjenværendeutbyggingsmuligheteri Akershus.

Haldenvassdrageter tidligerefredet slik at den eneste gjenværendemulig-
het for byggingav småkraftverken har i Akershus ligger i Leira og Hur-
dalsvassdraget".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Hurdalsvassdragetog
Leira bør gis varig vern. Med Hurdalsvassdragetmenes Hurdalssjøenstilløps-
elver.

VASSDRAG I HEDMARKOG OPPLAND

Oppland fylkesutvalg behandlet saken 15. februar 1984 og gjorde følgende ved-
tak:

"Opplandfylkesutvalghar ingen spesiellemerknadertil de konklusjoner
som er gitt i Verneplanfor vassdrag III".

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84Sperstadut-
valgets tilrådningtil VerneplanIII for vassdragi Hedmarkog Oppland fylker
bortsettfra Jora/Øvredel av Lågen.
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OBJEKT NR. 9

KYNNA vassdragnr. 14

Fylke: Hedmark.
Kommuner: Våler, Åsnes, Elverum.
Nedberfelt: 341km2.
Skoggrense: Hele feltet ligger under.
Middelvassføring: 5,1 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 216-705m o.h.
Jordbruksareal: 4 600 da.
Dyrkingsjord: 45 000 da.
Produktivtskogbruksareal:272 000 da.
Kraftpotensial: Potensialfor pumpeverk.

Utvalgets vurdering

Bortsettfra tømmerfløtningsanleggene,som er av kulturhistoriskverdi,er
vassdragetrelativtlite berørt av inngrep.Kynna er et typisk skogsvassdrag
som benyttesmye av lokalbefolkningentil jakt og annet friluftsliv,spesielt
kanopadling.Store natur-og kulturfagligeinteresserknytterseg også til
objektetsom bl.a. inneholderet hydrologisksystem av spesiellkarakter.
Verdien for vilt- og fiskeinteresseneer meget stor. For landbruketvil et
eventueltpumpemagasini dalen få meget alvorligekonsekvenser.Utvalgettil-
rår varig vern.

Innkomne uttalelser

Kommuner: Ingen kommentarer innkommet.

Verneplanenble behandleti Hedmark fylkesutvalgi møte 21. februarsom slutter
seg til verneplanensinnstillingom varig vern.

HedmarkFylkes friluftsnemnduttalerfra møte 10. januar 1984:

"Kynnaer et typiskstilleflytendeskogsvassdragi et områdemed en rekke
myrer og tjern.Det knytterseg betydeligenaturverninteressertil vass-
dragetsomogsåer et potensieltviktigfriluftsområdei en del av fylket
hvor ingen vassdragtidligereer vernet mot kraftutbygging.Nemnda slutter
seg derfor til forslaget om varig vern av dette vassdraget".

Fylkesmannen i Hedmark sier i sin uttalelse av 1. februar 1984:

Behandlingenav denne saken i styret for HedmarkEnergiverki Hedmark
fylkeskommunesnærings-og sysselsettingsstyreog i Hedmark fylkes fri-
luftsnemnder kjent for fylkesmannensom har følgendekommentarertil de
enkeltevassdragene:

"Kynnaer et typisk skogsvassdragsom benyttesmye av lokalbefolkningen
til jakt og friluftsliv.En kraftutbyggingetter de foreliggendeplanene
ville kunne få betydeligeskadevirkningerfor landbruksinteressene.Ut-
byggingsprosjektetvirker i dag økonomisklite interessant.Fylkesmannen
slutterseg til innstillingenom varig vern av Kynna".
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Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottattden 13.3.84:

"Dettevassdragetligger 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 i styremøte den 8. desember 1983 og bemerker
til Sperstadutvalgetsvurdering:

"Etterdagens forholder det ikke aktuelta bygge pumpekraftverki Hed-
mark. Dersom dette noen gang skulle bli aktuelt, vil det utvilsomt finnes
andre steder der konsekvenseneer mindre enn ved bygging i Kynna-vass-
draget".

HedmarkEnergiverksluttersegtil utvalgetsinnstillingom varigVernav
Kynna.

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Kynnabørgis varig
vern.

OBJEKT NR. II l

IMSA/TRYAvassdragnr. 17, 4

Fylker: Hedmark,Oppland.
Kommuner: Stor-Elvdal, Ringebu, Øyer.
Nedbørfelt: 580 kmz.

Imsa 505 km2 og Trya 75 km2.
Skoggrense: 950-1 050 m o.h.
Middelvassføringz Imsa 8,2 m3/s, Trya 1,3 m3/s.
Laveste-høyeste punkt: 253-1 350 m o.h.

Jordbruksareal: 2 000 da.
Dyrkingsjord: 7 500 da.
Produktivtskogareal: 170 000 da.
Kraftpotensialz 108 GWh, kostn.kl.III/IV.

Utvalgets vurdering

Det vises til at verneinteressenesom er påvist i Imsas og Tryas felt med visse
unntak vil ivaretasved eventueltvern av tilgrensendeverneobjekterslik ut-
valget foreslår.Utvalget foreslo i 1976 varig vern av objektet,mens det nær-
liggendeobjekt nr. 8 Mistra ble tilråddkonsesjonsbehandlet.Ved stortingsbe-
handlingen av Verneplan II høsten 1980 ble Mistra gitt varig vern. Imsa og

Trya ble derimotvedtattmidlertidigvernet.Utfra en helhetsvurderingav vass-
dragene i regionen, vil utvalget tilrå at de spesielle verneinteresser i

objektet ivaretasved konsesjonsbehandling.

Innkomne uttalelser

Ingen kommunerhar uttalt seg.
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Verneplanenblebehandleti Hedmarkfylkesutvalg21. februarl984som slutter
seg til verneplanensinnstillingom konsesjonsbehandlingav Imsa/Trya.

HedmarkFylkesfriluftsnemndbehandletsaken i møte 10. januar 1984 og uttaler:

"Imsa/Tryaer vassdragsom det også knytterseg naturvern-og frilufts-
livsinteressertil, om enn i noe mindre grad enn Atna og Grímsa.Nemnda
finnerå kunne akseptereat det midlertidigevernet av vassdrageneikke
følgesopp med et forslagom 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 friluftslivsinteressenesom er knyttettil dem - senere blir
vurdert i forholdtil andre vassdrag".

Fylkesmannen i Hedmark sier i sin uttalelse av l. februar 1984:

"Imsa/Tryaer vassdragsom det knytterseg til dels store naturvern-,
friluftslivs-,vilt- og fiskeinteressertil. En gjennomføringav de fore-
liggendekraftutbyggingsplanenevil kunne medføre skadevirkningerfor
landbruksinteressene. En utbygging av Imsa, eventuelt i kombinasjon med

andre vassdrag,er et interessantprosjekt.Fylkesmannenslutterseg 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 forholdtil andre vassdrag i fylketog i
landet for øvrig".

Fylkesmanneni Oppland uttaler i sitt svar av 7. februar1984:

"I Imsa/Tryaer vilt- og fiskeinteresseneog de kulturvitenskapelige
verdieneplassert i verneklasse2, mens frilufts-og naturfagligeinter-
esser har fått prioritet3. Vassdrageter altså karakterisertsom viktig/
tildelsmeget viktig for å oppfyllemålsettingenmed verneplanen.Mye av
årsaken til at Imsa/Tryaikke har blitt rangertenda høgere, ligger í at
nabovassdrageti nord, Atna, er bedre egnet som type- og referanseområde,
samtidigsom nabovassdrageti sør, Åsta, er varig vernet.Det foreligger
imidlertidikke undersøkelsersom viser hvilke verneverdierÅsta har.
Slike undersøkelserbør imidlertidgjøres før en eventuellkonsesjonsbe-
handlingeller utbyggingav Imsa/Trya.

Når sammenligningenmellomAtnaog Imsa/Tryablirså avgjørendeforpri-
oriteringenav 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 eventuellkonsesjonsbehandlingav Imsa/
Trya vil bli konfliktfylt,idet en eventuellutbyggingtrolig nødvendig-
gjør et magasin i Imssjøen, et område som har spesielle kvaliteter".

Venstresmiljøvernutvalgsier 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 grunnlagfor å hevde at verne-
interessene 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 flesteav de kulturhistoriskviktigevassdragenei Oldsaksamlingens
distrikter foreslåttvarig vernet aksepteresen behandlingsom medførerat
Imsa/Tryaforeslåskonsesjonsbehandlet.

Statensforurensningstilsynuttaleri sittsvarav 14. februar1984:

"Trya er vannforsyningskildefor en del gårdsbruk.Etter utbyggingvil
restfeltettil Trya være for lite til å gi en sikkervannforsyning.Ut-
byggingav Trya vil derfor komme i konfliktmed vannforsyningsinteres-
sene".

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskuttaler i sitt svar av 3. februar1984
om Imsa/Trya:

"Utvalgethenvisertil at type-og referanseverdienestortsettivaretas
av det varigvernedeobjekt8 Mistraog detmidlertidigvernedeobjektll
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
segogsåstørrebrukerinteressertil jaktog fiskei Atna.Vi serdet
videre som viktigereå ivaretaet større nedbørfeltsom Atna, da dette
gir større spennviddei kvaliteter.Imsa/Tryaog Atna er dessutennabovas-
sdrag og dekker dermed noenlundesamme opplandav 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 sterkthensyn
til under en konsesjonsbehandling.Likeledesde særdelesstore interesser
som er knyttettil utøvelseav friluftslivi vassdragetsnedslagsfelt".

Norges naturvernforbundsier i sitt svar av 3. februar 1984:

"I Imsa/Tryaer både kulturminneverdieneog vilt- og fiskeverdieneplas-
sert i verneklasse2 som omfattervassdragmed høg verneverdieller som
er meget viktige for den enkelte interesse. Under den naturvitenskapelige
vurderingaer det sagt at Imsa/Tryaskvalitetersannsynligviser ivare-
tatt gjennomdet varige vernet av Åsta og et eventueltvarig vern av Atna.
Det er ikkegjortnaturvitenskapeligeundersøkelseri Åstasomviserdet-
te. Uansett kan det ikke godtas konsesjonsbehandlingi et vassdragmed
verneinteresser både innen naturvitenskap og friluftsliv og med særlige
interesserinnenforkulturminnevernog vilt og fisk. Vi vil slå fast at
Imsa/Tryaer viktig og tildelsmeget 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 ut-
kantenav nedbørfeltetog neppe vil bli berørt av en eventuellutbygging,
er likevelstørstedelenav nedbørfeltetviktig for friluftslivet.Imsdalen
brukes i stor grad til ulike friluftsaktiviteterbåde av lokalbefolkning
og tilreisende".
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LillehammerTuristforeninghargått innforvarigvernav vassdragetnoeogså
NTF gir sin tilslutning.

Universiteteti Oslo uttaler i brev av 25. januar 1984:

"Styringsgruppenfor det naturvitenskapeligeundersøkelsesarbeídeti 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 knyttettil 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 tilfellerblirtaleom tildelssværtomfattende
skader for landbruket. Dette gjelder objektene nr. II l Imsa/Trya og nr.
14 Jora/¢Vredel av Lågen".

Hedmark energiverkbehandletsaken 8. desember1983 og sier om objektet:

"Vi må si oss meget tilfredsmed at innstillingengår ut på at Imsa-vass-
draget kan konsesjonsbehandles.Det vil umiddelbartbli satt i gang arbeid

med utredningav prosjekteti forbindelsemed Samlet Plan.

Forøvrig kan vi ikke si oss enig med utvalgeti at skadevirkningenepå
landbruketved en eventuellutbyggingvil bli omfattende".

Égvedstyretsinnstillipg

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at verneinteressenebør
ivaretasved konsesjonsbehandling.

OBJEKT NR. II 2

GRIMSA vassdrag nr. 19

Fylker: Hedmark, Oppland.

Kommuner: Dovre, Folldal, Alvdal, Sel.
Nedbørfelt: 535 kmz.
Skoggrense: 1 000-1 150 m o.h.

Areal under denne: 20 %.
Middelvassføring: 8,9 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 665-l 858 m o.h.
Jordbruksareal: 2 000 da.
Dyrkingsjord: 8 800 da.
Produktivtskogareal: 50 000 da.
Kraftpotensial: -

Utvalgetsvurdering

Det knytterseg meget store verneverdiertil Grimsa.Utvalgetviser spesielt
til de betydeligenatur-og kulturvitenskapeligekvalitetersom er påvist i
området.Storvektmå ogsåtilleggesfriluftsinteresseneog vilt-og fiske-
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interessene.I utbyggingssammenhenghører vassdragetsammenmed objekt nr ll
Atna, og er som dette nær knyttet til Rondane nasjonalpark. Utvalget mener
derfor det er naturlig å se disse vassdragene i sammenheng, og tilrår varig
vern av Grimsa.

I_mJs2"_rr19_u£E_a.l2£Ser

Alvdal kommunebehandletsaken i møte 19. januar 1984 og slutterseg enstemmig
til tilrådningom varigvernav Grimsa.

Verneplanenble behandleti Hedmark fylkesutvalgi møte 21. februar 1984.
Fylkesutvalgetsluttetseg til verneplanensinnstillingom varig vern av Grim-
sa.

Hedmark fylkes friluftsnemndpåpeker i sin behandling10. januar 1984 at:
"Grimsa ligger i et område med store naturverninteresserav flere slag,
noe somgjenspeilesi de eksisterendeog foreslåtteverneområdeneved
vassdraget.Vassdragetliggersentralti det store natur-og friluftslivs-
området fra Rondane til Dovrefjellsom også inneholderrike kulturminner.
Grimsa peker seg ut som et naturlig verneobjekt og nemnda anbefaler at
forslagetom å gi vassdragetvarig vern blir vedtatt".

Fylkesmanneni Hedmark uttaler i sitt svar av 1. februar 1984:

"Grimsa ligger sentralti det store natur-og friluftslivsområdetmellom
Rondaneog Dovrefjellsom også inneholderrike kulturminner.Med de be-
tydelige naturvern- og friluftslivsinteressene som er knyttet til vass-

draget,vil nytteverdienav en eventuellutbyggingikkestå i forholdtil
skadevirkningene.Fylkesmannenslutterseg til innstillingenom varig
vern av Grimsa".

Fylkesmannen i Oppland uttaler i sitt svar av 7. februar 1984:

"Grimsakan ikke erstatteAtna som typevassdragfordi de representerer
forskjelligeregionerog naturforhold.I det hele er verneinteressenei
Grimsa mer knyttettil de spesielleforholdeneenn de typiske.

Store deler av Rondane nasjonalparkligger innenfornedbørfeltenetil Atna
og Grimsa. Sammenmed den alleredevarig vernedeFrya vil nasjonalparken
og disse to vassdrageneutgjøreet stort sentraltbeliggendevernet om-
råde.

Utbyggingsmessiger Atna og Grimsa knyttetsammen,og utbyggingaer plas-
sert i den høgestekostnadsklassen.Verneinteressenetilsiervarig vern
av vassdragene.......".

Universiteteti Oslo sier i uttalelsenav 25. januar 1984:

"Dersomverneplanenesmålsetningskal oppfylles,vil vi spesieltstøtte
forslaget til varig vern av Lyngdalsvassdraget (obj. nr. 60), Lifjellom-

rådet(obj.nr. 45),Atna (obj.nr. 11),Grimsa(obj.nr. II 2) og Hur-
dalsvassdraget(obj.nr. 3)".

Norges Naturvernforbund uttaler i brev av 3. februar 1984 at de ser det som
gledeligat Grimsaforeslåsvernet.
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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 Sperstadutvalgetsforslagom varig
vern av vassdragetblir fulgt".

Hedmarkenergiverkbehandletsaken i møte 8. desember1983 og uttaler:

"Under arbeidetmed Atna/Grimsai forbindelsemed midlertidigvern valgte
vi å holde Grimsa utenforutbygningsplanene.Dette har sin bakgrunni at
det kunnefå uforholdsmessigstorekonsekvenserå overføreGrimsatil
Atna. På den andre siden ville det vært interessantå kunne etablerere-
guleringsmagasini Grimsa for Folla-utbyggingen,som utredes i forbind-
else med Samlet Plan. Imidlertidhar vi ut fra en samletvurderingvalgt
å sløyfe dette i utredningenefor Folla/Sølna.Nytteverdienav dette
magasinetville ikke stå i forholdtil skadevirkningene.Vi slutteross
derfor til innstillingen".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Grimsa bør gis varig
Vern.

OBJEKT NR. 11

ATNA vassdragnr. 18

Fylker:

Kommuner:

Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne
Middelvassføring:
Laveste-høyeste punkt:

Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensíal:

Utvalgetsvurdering

Hedmark, Oppland.

Stor-Elvdal,Folldal,Sør-Fron,Dovre, Ringebu,
Rendalen, Nord-Fron, Sel, Alvdal.

1 300kmz.
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.

Det er dokumentertmeget store verneinteresseri området,som er nært tilknyt-
tet Rondane nasjonalpark.For forskninginnengeofagenehar de øvre deler av
områdetinternasjonaltry.Ogsåsterkebotaniskeog ornitologiskeinteresser
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er knyttettil nedbørfeltet.Det ligger både vitenskapeligeog opplevelsesmes-
sige verdier i det store mangfoldetav kulturminneri området.Nærhetentil
nasjonalparkenbidrar til å gjøre feltet spesieltverdifulltfor friluftslivet,
og brukes mye av såvel alminneligefotturister,som av jegereog sportsfiskere.
Vassdragetvil være et verdifullttypevassdragfor sin region,og er godt egnet
som referansevassdrag.Det vises til konklusjonenfor objekt II 2 Grimsa.Ut-
valget er oppmerksom på den betydning Hira har for en eventuell utbygging av
Imsa-Trya,men hensynettil Atna som referansevassdragtilsiervarig vern ned
til samløpetmed Glomma.

lnnkomneuuttalelser

Alvdal kommunebehandletsaken 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 bakgrunnav de økonomiskefordelerog beskjedneskadevirkningeranbe-
faler fylkesutvalgetat øvre del av Hira frigis for konsesjonsbehandling".

Hedmark fylkes friluftsnemndbehandletverneplaneni møte 10. januar 1984 og
uttaler:

"Atna er det av de omtaltevassdragenei Hedmark som har de største
verdienebåde i naturvern-og friluftslivssammenheng.Vassdrageter et
nesten selvsagtverneobjektog nemnda anbefalerat forslagetom varig
vern av Atna blir vedtatt.Nemnda er særlig tilfredsmed at det i for-
slaget er presisertat vassdragetskal vernes i sin helhet,det vil si
ned til samløpetmed Glomma. Både sideelvaHiras egenverdi- som delvis
er dokumenterti nemndasutredningom småkraftverki Hedmark- og verdien
av Atna som et viktig referansevassdrag tilsier at Atnavassdraget med
sidevassdragbør vernes helt ned til Glomma".

Fylkesmanneni Hedmark sier i sin uttalelseav l. februar:

"Atna er det av de omtaltevassdragenei Hedmark som det knytterseg
størst naturvern-,friluftslivs-,vilt- og fiskeinteressertil. Fylkes-
mannen 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 fullstendigreferansevassdragtilsierat Atnavassdragetbør
vernes helt ned til Glomma slik det er foreslåtti innstillingen".

Fylkesmanneni Oppland sier om Atna i sin uttalelseav 7. februar:

"Atna har fått høgesteverneprioritetfor alle verneinteressene(naturfag-
lige, friluftsliv,vilt/fiskog kulturvitenskapelige).Verneinteressenei
disse vassdragene(Grimsaog Atna) er derfor vel dokumenterte.Atna peker
seg ut som et særlig velegnettype- 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 knyttettil de spesielleforholdeneenn
de typiske.
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Store deler av Rondane nasjonalpark ligger innenfor nedbørfeltene til Atna
og Grimsa. Sammen med den alleredevarig vernedeFrya vil nasjonalparken
og disse to vassdragene utgjøre et stort sentralt beliggende vernet
område.

Utbyggingsmessiger Atna og Grimsa knyttetsammen,og utbyggingaer plas-
sert i den høgestekostnadsklassen.Verneinteressenetilsiervarig vern
av vassdragene,og det er i denne sammenhengpositivtog viktig når ut-
valget 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 fornøydmed den foreliggendeinnstilling,som ret-
ter opp en rekke svakheterved VerneplaneneI og II. Dersom verneplanenes
målsetningskal oppfylles,vil vi spesieltstøtte 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 forutenstore fagligeverdierogså store verdierpå
grunn av sin nærhet til Rondane nasjonalpark.Vi vil her spesieltframheve
viktighetenav at hele Atna's nedbørfelt,ned til samløpmed Glomma, gis
varig vern. Styringsgruppenfor det naturvitenskapeligeundersøkelsesar-
beidet i de 10-årsvernedevassdragenehar i sin innstilling(NOU l983:42)
prioritert Atna framfor Imsa/Trya (obj. nr. II 1). Vesentlige deler av de
antattenaturvitenskapeligeverdierknyttettil Imsa/Tryavil væreivare-
tatt ved varig vern av hele Atna".

Norges Naturvernforbund uttaler i brev av 3. februar 1984 at de ser det som
gledeligat Atna foreslåsvernet.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:

"Dette vassdraget utgjør sammen med nedbørfeltet til Grimsa og resten av
Rondanenasjonalparket av Norgesviktigstefriluftsområder.Heleområdet
er godt egnet til fotturer og skiturer og det er et godt utbygd hytte- og
rutenett. DNT har drevet sin virksomhet i området i over hundre år. Ned-
børfeltettil Atna er svært viktig for foreningensvirksomhet.

NTF vil derforpå det sterkestegå innforat Sperstadutvalgetsanbefaling
om varig vern blir fulgt".

Hedmark energiverkbehandletverneplaneni møte 8. desember1983 og uttalerom
Atna:

"Det er utvilsomtstore verneverdieri Atnas nedbørfeltovenforAtnasjøen.
Også omkring sjøen er verneverdierav en slik art at reguleringutover
sjøens naturlige vannstandsvariasjoner ikke ville være akseptable. På den-

ne bakgrunn utarbeidet vi planer for Atna-vassdraget med alternativer som
bare i liten grad berørtesjøen,h.h.v. som ikke berørtesjøen i det hele.

Spesieltfinnervi det uheldigog unødvendigå verne Hira. Dersom man ser
på hovedvassdraget,kommerHirabareinnmed en beskjedendelpå de
nederste 3 km av Atna. En overføringav øvre del av Hira til Imsa redu-
serer Atnas nedbørsfelt med omlag 2,8 %. På den andre siden vil en slik

overføringgi en kraftproduksjonpå ca. 20 GWh/år og dermed redusereut-
bygningspriseni Imsa med ca. kr. 0,30 pr. års-kWh".
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Styret i HEV slutterseg til utvalgetsinnstillingom vern av Atna ned til Hi-
ras utløp. Om Hira uttaler HEV:

"På bakgrunn av de økonomiske fordeler og ubetydelige skadevirkninger an-
befaler styret i HEV at øvre del av Hira frigis for konsesjonsbehandling".

Hgvedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom varig vern av Atna ned til
sidevassdraget Hira, men mener de interesser som er knyttet til Hira bør av-
klares ved konsesjonsbehandling.

OBJEKTNR. 14

JORA/ØVREDEL AV LÁGENvassdragnr. 9

Fylker: Oppland,Møre og Romsdal,Sør-Trøndelag.
Kommuner: Lesja, Dovre, Sunndal,Oppdal.
Nedbszrfeltz 492km2.
Skoggrense: l 000-l l00 m o.h.
Areal under denne: 20 %.
Bredekt areal: 0,3 %.
Middelvassføring: 7,5 m3/s.
Jordbruksareal: 1 500 da.

Dyrkingsjord: l 400 da.
Produktivt skogareal: 16 400 da.
Kraftpotensial: 458 GWh, kostnadsklasseIIB/III.

Qtvalgetsvurdering

Øvredelerav Lågener fra førmye påvirketav menneskeligaktivitet,blant
annet er det utført betydelige forbygníngsarbeider. Denne delen er etter ut-
valgetsmening av svært begrensetbetydningi vernesammenheng.En kraftutbyg'
ging i Lågen synes uaktuelluten at det samtidigskapesmagasineringsmuligheter
i Aursjøeneller i Joras felt.Utvalgetmener en utbyggingi Jora vil få
relativtsmå konsekvenserfor verneinteressene.For at kraftressursenesom lig-
ger i Lågens øvre deler skal kunne utnyttes,vil utvalgettilrå at verneinter-
essene søkes ivaretattgjennomen eventuellkonsesjonsbehandling.Utvalgets
tilrådinggjelder imidlertidunder den forutsetningat det velges et utbyg-
gingsalternativsom ikke innebærermagasineri Joras nedbørfeltbl.a. av hensyn
til kulturminnenei 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. februar1984:

"Også Jora/Øvredel av Lågen blir av Sperstadutvalgetforeslåttfrigitt
til konsesjonsbehandling.Utvalgetstilrådinggjelderimidlertidunder
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den forutsetning at det velges et utbyggingsalternativ som ikke innebærer
magasineri Jorasnedbørfelt.Jora/Øvredel av Lågenharfåttnesthøgeste
verneprioritetfor interessenenaturfaglige,friluftslivog vilt og fisk
og høgeste prioritet for de kulturvitenskapelige interessene. Vassdraget

har derfor meget til særdeles stor betydning for å oppfylle verneplanens
målsetting.

I utvalgetsinnstillinger 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.Samtidighar utvalgettrukket inn en
del negative forhold fra Øvre del av Lågen, bl.a. er de store kanali-
serings-og forbyggingsprosjektenenevnt. Spørsmåleter derfor om objektet
Jora/Øvredel av Lågenhaddefåtten annenverneprioriteringdersomJora
hadde blitt vurdertuavhengigav Øvre del av Lågen.

De vurderingenevi kommermed nedenforom verneinteresseneer knyttettil
Joras nedbørfelt.Vi vil likevelunderstrekeden betydningJora har for
forurensningssituasjonenog resipientforholdenei Lågen. Spesieltgjelder
dette for strekningenmellom samløpetJora - Lågen og ned til Otta, men
Jora har også betydningfor hva som kan tillatesav reguleringer/utbyg-
ginger videre nedover i vassdraget.For resipientinteressenemå derfor
Jora sees i sammenhengmed en samletplan for brukerinteresseneknyttet
til hele Lågenvassdraget,og det er behov for omfattendevassdragsunder-
søkelserog -vurderingeri denne forbindelse.

Det er fra kulturvernsynspunktstore hull i verneplanensom helhet.Ut-
valget fastslårderfor sjøl at for Øst-Norgevil ingen av objektene,
verken varig eller midlertidigvernede,erstatteJora som verneobjekt.
Samtidigblir det påpekt at mange av kulturminneneer svært nært knyttet
til elver og vatn. For å ivaretadisse interesseneer det av denne grunn
mye som taler for å verne Jora".

Fylkesmannenutdypervidere de store verneinteresserinnen de naturfagligefor-
hold, 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 knyttettil
begge regionerog hver region for seg. På samme måten er Jora det eneste
nedbørfeltetuten reguleringsinngrepi nordredel av Gudbrandsdalen,som
har viktige funksjonerfor en villreinstamme,samtidigsom det innehar
store verneverdierinnen fagfeltenebotanikkog ornitologi.

I tillegghar Jora stor verdi som sportsfiskeelvog i forholdtil andre
vassdrag i regionener Jora kanskjedet viktigstefiskeområdetbåde 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 skandi-
naviskefjellområder.Dette utbredelsesmønstereter 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 forut-
setningat det ikke blir magasineri nedbørfeltet.Dette synes å stride
mot utvalgetsegen argumentasjonellers i innstillinga,der det som prin-
sipp, under den generelle omtalen av de naturvitenskapelige interessene,
blir sagt at vassdragbør vurderesog vernes i sin helhet som et sammen-
hengende,dynamiskog intaktsystem, knyttet sammenav vass-systemet.

Når vi vet at 32 av de tilsammen60 midlertidigvernede vassdrageneal-
lerede er berørt av reguleringsinngreptil et eller annet formål,bør en
gjennomverneplanIIIta siktepå å sikreet representativtutvalgav
helt uberørtevassdrag.Jora er her et slikt nedbørfelt.

Ved en eventuellkonsesjonsbehandlingav Jora er det i prinsippetmulig
at konsesjonkan nektes p.g.a. vesentligeverneinteresser.Dette har
imidlertidvist seg å være vanskeligi praksis.Under alle omstendigheter
vilen 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 ovenforom vern av hele vassdragog de store verneinteressene
som også knytterseg til de nedre deler av vassdraget,bør en nøye vurdere
et varig vern av hele Jora. Dette understrekesvidereved at alle vass-
drag som i sum har fått verneverdi2 eller høgerebør vernes,og ved at
ingen vassdragfullt ut kan erstatteJora som type- og referanseområde.

Utbyggingsmessiger Jora knyttet sammenmed eventuellutbyggingav Dombås-
falleneog Rosten.Dette er ifølge innstillingenet kraftpotensialpå 458
GWh med en pris som faller i den nest høgestetil høgestekostnadsklasse
av ialt4 klasser".

Venstres miljøvernutvalg uttaler i brev av 12. februar 1984 om Sperstadut-
valgets forslag:

"Forslagom konsesjonsbehandlingav dettevassdrageter megetsvaktbe-
grunnet.Vassdrageter plassert i verneklassel for kulturvitenskapelige
interesserog i verneklasse2 forde øvrigeinteresser,og må derfor
naturlig gis varig vern. Det understrekes i utredningen (s. 45) at m.h.t.
kulturvitenskapligeinteresservil for Øst-Norgeingen 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. februar1984
tilSperstadutvalgetstilrådning:

"Utvalgetmenerat verneinteressenei detteobjektetkan ivaretasved
konsesjonsbehandlingunder forutsetningav at det velges et utbyggings-
alternativuten magasineringi Joras nedbørsfelt.Vi kan ikke støtte denne
tilrådningenda vi mener at selv det utbyggingsalternativsom er aktuelt
uten magasineringi Jora, ikke lar seg forenemed 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-
interessenei områdetå verneen liteberørtdel somJora.Detminsteut-
byggingsalternativetberørerogsåviktigeviltbiotoperlangsvassdrageti
uforsvarliggrad".
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Statens forurensningstilsynuttaler i brev av 14. februar 1984:

"I forbindelsemed utbyggingsplanenefor Øvre Otta skrev vi 14. oktober
1976 til Miljøverndepartementetat 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 imidlertidikkeså godeat SFT kantilrå
størreendringeri vannføringentil Mjøsa. Fremdelesstår 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 Mjøsasnedbørfelter treprosjektermed regulerings-
magasineraktuelle:Øvre Otta, Finna og Jora. Foreløpigevurderingerav
utbyggingav Finnatyderpå at dennealeneneppevil få storekonsekvenser
for vannføringsforholdeneog dermed forurensningsforholdenei Mjøsa.
Vurderingav virkningav reguleringi Jora og Otta i tillegg til
reguleringav Finna er ikke gjort.

SFT mener at eventuellplanleggingav reguleringav Jora må ses i sammen-
heng med eventuellutbyggingav Øvre Otta og Finna og den virkningregu-
leringvil få på forholdenei Mjøsa".

Riksantikvarenuttaler i brev av 31. januar 1984:

"Jora/Øvredel av Lågen(obj.14)som av prosjektet"10års vernedevass-
drag" er satt i verneklasse1, er foreslåtttil konsesjonsbehandling.Det
tilrås riktignokat det ikke byggesmagasineri Joras nedbørsfelt,bl.a.
av hensyn til kulturminnene.Riksantikvarenmå påpeke at en utbygging
likevelvil få meget skadeligekonsekvenserfor dette viktige kulturland-
skapet".

Riksantikvarenpåpeker videre betydningenav at det foretasnye og omfattende
arkeologiskeundersøkelseri og omkringAursjømagasinet,både av alleredened-
demte soner og eventuell ny oppdemningssone.

"Ødeleggelseneav kulturminneneved Aursjøenved utbyggingender er et
viktig argumentfor å verne lignendekulturminneri 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 kulturminneinteresserforeslâskonsesjonsbehandlet.De uttalervidere:

"Jora/Øvredel av Lågen har et stort mangfold av kulturminner,som rep-
resenterermange ulike aktiviteterog tidsperioder.Det er registrert32
steinalderboplasser som er nært knyttet til vannene, - antallet er trolig
langt større enn det som er registrert. Mange av dyregravene og også andre
kulturminnerliggerved vann. Viktig er det også at sambandetmellom vill-
reintrekkog 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 nedbørfelttroligvil føre
til neddemmingav et større antall fornminnerog andre kulturminner.
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Utvalget foreslårheller at vann fra Jora overførestil magasin i
Aursjøen.En slikløsningvil imidlertidogsåfå negativekonsekvenser
for fornminnene.Det vil føre til redusertvannføringí Jora og sideelver
i den nedre delen av vassdraget.Her er det registrertflere fornminner,
hovedsakeligdyregraverog kullgroper,i forbindelsemed en nydyrkings-
plan, i 1983. Flere fornminnerkan finnesher da de nedre delene av vass-
draget ble utilstrekkeligregistrerti forbindelsemed VerneplanIII i
l979".

Universiteteti Oslo beklageri brev av 25. januar 1984 forslagetom konse-
sjonsbehandlingav Jora og uttalervidere:

"Dettevassdragetinneholderstorefagligeverdier,og vi haddehelst
sett vassdragetvarig vernet.Sperstadutvalgetsinnstillingtil konse-
sjonsbehandlinger imidlertidgitt under forutsetningav at en eventuell
utbyggingskjer uten magasineri 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 kanakseptereat Jora/Øvredel av Lågenblirfrigitttil
konsesjonsbehandling.Objektetbør gis varig vern og begrunnerdette med
følgendeuttalelse:

"NJFF tilleggerspesieltnedslagsfeltetsstore og til dels svært store
verdi som produksjonsområdefor vilt og fisk stor betydning.Spesieltvil
vi få påpeke områdetsverdi for Snøhettavillreinstamme,som har viktige
arealer innen nedslagsfeltet, dette være seg beitearealer og livsviktige
trekkveier.Dette bør tilleggesstor vekt for et villreinområdehvor
beitene alleredei dag er sterkt begrenset.Villreinener for øvrig en
megetviktigart i ressurssammenheng,som i betydeliggradhar fåttsine
leveområdersterktbegrenseti det sisteårhundre,ikkeminstp.g.a.vass-
dragsreguleringer.

For øvrig omfatternedbørfeltetviktigebiotoperfor en rekke andre
arter, bl.a. elg, hjort, rådyr, rype,orrfuglog 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 spesieltinteressant,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 ut-
strakt kortsalg.

Også for det øvrige friluftslivliggermulighetenemeget godt til rette,
bådeforturgåingog padling".

Norges naturvernforbund er ikke tilfreds med utvalgets innstilling når det

gjelderobjekt nr. 14 og påpeker i brev av 3. februar 1984 de høge verneverdier
objektethar fått for alle fagområderog sier videre:

"Vassdragethar derformeget til særdelesstor betydningfor å oppfylle
verneplanensmålsetting.Likevel tilråraltså utvalgetvassdragetkonse-
sjonsbehandlet.Samtidigfastslårutvalgetsjølv at for Øst-Norgevil
ingen av objektene,verken varig eller midlertidigvernete,erstatteJora
som verneobjekti kulturminnesammenheng.
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Utvalgetmener dessutenat en utbyggingi Jora vil få relativtsmå konse-
kvenserfor verneinteressene.Utvalgetgår med dette mot sin egen argu-
mentasjonom at vassdragbør vurderesog vernes i sin helhet, noe som ut-
valget understrekersom et prinsippunder den generelleomtalen av de na-
turvitenskapelige interessene i vassdragene.

Vi understrekerogså at utvalgethar trukket sine konklusjoneruten at
det er gjort grundigeundersøkelseri Øvre del av Lågen.

Verdiene i dette vassdragettilsieren tilrådingom varig vern. Ved en
eventuellutbyggingrisikereren ellers at Aursjøenblir magasinog 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-
områdeforRondaneog Jotunheimen.

NTF vil derfor sterkt gå inn for at dette området blir vernetmot kraft-
utbygging. Vi vil derfor fraråde Sperstadutvalgets forslag om konsesjons-
behandling".

Norsk Naturforvalterforeninguttaler i brev av l7.2.84:

"I Opplander Jora/øvredelav Lågentilråddfrigjortforkonsesjonsbe-
handling, riktignok under bestemte forutsetninger. Jora har fått nest

høgesteverneprioritetinnenforalle fagfelt,unntattkulturminnevernet,
der det har fått høgesteverneprioritet.For sistnevnteinteresseer det
ingen vassdrag,hverkenvarig eller midlertidigvernede,som kan erstatte
Jora".

"Sammenmed Dovrefjellnasjonalparkog en varig vernetDriva vil Jora ut-
gjøreet stort,sentraltbeliggendevernetområde.Joraharogsåbetyd-
ning for resipient-og forurensningssituasjoneni Lågen og Mjøsa.Et
varig vern av Jora er det eneste som kan aksepteres".

Norges Bondelaguttaler 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 gjelder objektene nr. II 1 Imsa/Trya og nr.
14 Jora/Øvredel av Lågen".

Oppland fylkes elektrisitetsverk bemerker i brev av 7. desember 1983:

"Innstillingensforutsetningom en utbygginguten "magasineri Joras ned-
børsfelt"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
liggertil grunn for utvalgetsuttalelse.Vi forutsetterimidlertidat
det innen restenav området er lokalevariasjonerhva gjelderviktigheten
m.h.p. kultur-og naturvitenskapeligeinteresserm.v.

Det kan også være grunnlagfor en nærmerepresiseringhva gjelder ut-
valgets 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 konkreteutbyggingsprosjektergjennom en eventuellkonse-
sjonsbehandling".

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.

Hovedstyretsinnstilling

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 verne-
verdienebevares.Hovedstyretslutterseg til utvalgetskonklusjon.

VASSDRAG I BUSKERUD

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84Sperstadut-
valgets tilrådningtil VerneplanIII for vassdrag i Buskerudfylke.

OBJEKT NR. 34

VASSDRAG I HEMSEDAL vassdrag nr. 51, 58

Fylker: Buskerud,Oppland,Sogn og Fjordane.
Kommuner: Hemsedal, Vang, Lærdal, Ål, Vestre Slidre, Gol.

nedbørfelt: 356kmz.
Skoggrense: 880-1 100 m o.h.
Areal under denne: 30 %.
Middelvassføring: Mørkedøla (nedbørfelt 150 km2) 4,5 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 575-l 818 m o.h.
Jordbruksareal: 5 700 da.
Dyrkingsjord: ll 000 da.
Produktivtskogareal: ll 000 da.
Kraftpotensíal: 83 GWh, kostn.kl.I.

Utvalgetsvurdering

Kraftutbyggingsinteressene er her i første rekke rettet mot Mørkedøla. Inn-

grepene vil sannsynligvis bli svært små. Grøndølas felt er uberørt av tekniske
inngrep og friluftsinteressene taler her for vern. Skogshornfeltet inneholder

botaniskeverdierog er dessutenet attraktivtfriluftsområde.Utvalgettilrår
at Mørkedølasnedbørfeltfrigis for konsesjonsbehandling.De øvrige deler av
objektettilrådesvarigvernet.
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Innkomneuttalelser

Ål formannskapvedtok enstemmigi møte l6.l.84:

"Ål kommuneseier seg samd i uttalen frå Gyrinosvatnetog Flævatnetgrunn-
eigarlagav 1984 og vil understrekaat Gyrinosvatnetikkjemå senkastom
Mørkedølavert overførttil dette magasinet".

Grunneierlagenefor Gyrinos-og Flævatnpeker på de skaderpå fiske en
senkningav Gyrinosvatnvil ha, og sier videre:

"...atein i staden må beda om at det magasinvolumsom trengstblir
skaffatil vegars ved ei høgdingav 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 utbyggingsavdelingener i prisnippetenig med Hemsedal kommune-
styre i at Bjøbergbekkenog Råskarånitrengs som tilsig til Mørkedølaog
Hemsil, dersom disse vassdragsavsnittskal kunne fungeresom nødvendige
turistattraksjoner (jfr. f.eks. Rjukanfossen) og gi et brukbart fiske.
Vassdragenei Hemsedaler alleredesterktpåvirketgjennomden kraftut-
byggingsomhar skjeddde siste20 år.Bygdenesnæringsliver i sterk
gradavhengigeav at den reíselivsutbyggingsom er underutvikling,kan
få voksevidere".

Buskerud fylkeskommuneshovedutvalgfor nærings-,ressurs-og miljøspørsmål
behandletsaken 7.2.84og fattet følgendevedtak:

"Hovedutvalget tilrår at de angitte vassdrag i Hemsedal gis varig vern

mot kraftutbygging".

Oppland fylkesutvalg behandlet saken l5.2.84 og vedtok:

"Opplandfylkesutvalghar ingenspesiellemerknadertilde konklusjoner
somer gitt i VerneplanforVassdragIII".

Fylkesmannen i Buskerud mener i brev av 23.2.84 at viltforholdene, jaktutnytt-
elsen og fiskeinteressenei objekteter 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 negativevirk-
ninger for fiske, viltstell, friluftsliv og naturvern. Dette er vesentlig

verdier for kommunenog fylket som har turismeog reiselivsom en meget
viktig næring.I fylkesplanenfor Buskerud 1984-87er reiselivsnæringen
vurdert som en av de få næringerhvor en kan håpe på en ekspansjon.
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Kommunen er i en situasjon hvor de viktigste vassdrag allerede er utbyg-
get,noe somgjørdet endamerpåkrevetå vernede gjenstående.Kommunen
går da også klart imot en utbyggingav Mørkedøla.Mørkedøla,Grøndølaog
Hemsil bør etter fylkesmannensvurderingbetraktesunder ett.

En samletvurderingav viktigebrukerinteressersom er omtalt i dette brev
tilsiervarig vern av objekt 34 Vassdrag i Hemsedal".

Norges Jeger og Fiskeforbundsier i brev av 23.l.84at man kan akseptere
objektet frigittfor konsesjonsbehandlingpå de betingelserat vassdragets
kvaliteterfor friluftslivblir tatt spesielthensyn til ved en eventuellkon-
sesjonsbehandling.

Norges Naturvernforbund uttaler i brev 3.2.84:

"Med den omfattendekraftutbyggingvi har hatt i Buskerudmener BNM
(Buskerudnatur og miljøvernforening)at det må uvanligsterkegrunner
til for å vedta ytterligerevasskraftutbygginger.Her må vi få skyte inn
at de tidligerevernevedtakenefor vassdragi Buskerudhar med en rekke
vassdragsom er berørt".

Videre sies det om Mørkedøla:

"Sideelvtil Hemsil.Objektetomfatterkun det av Mørkedølasom er over
møtet med sideelvaLauvdøla.Lauvdølaer regulert (Gyrinosvatn- Flævatn)
og tørr nedaformagasinet.Hemsila trengervannet fra Mørkedølashøytlig-
gendefeltforå ha tilstrekkeligvassføringutoversommeren,nårsnø-
smeltingener forbi i de lave feltene.Hemsila kan nå ikke reduseresmer
uten at skadeneblir store for jordbruk,turistnæringog miljøet i bygda.
Lokalt er det bastantmotstandmot prosjektet.Hemsedaler så preget av
utbyggingerog reguleringeri Hemsila,Tisleia og Lærdalselvaat enda
flere inngrepikke kan tåles.

På denne bakgrunnstøtterBNM (BuskerudNatur og Miljøvernforening)ut-
valgets verneforslagfor Buskerud,og ber om vern også av Mørkedølaog
Todøla".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:

"Forturistforeningeneer detsærlignedbørfeltenetilGrøndølaog Mørke-
døla som er av stor viktighet.Innenfordette området er det tre turist-
hytter hvorav DNT eier Kljåenseter.Det går flere merkete ruter gjennom
området.Det er viktigå se detteområdeti sammenhengmed de omkringlig-
gende områder.Fjellpartietmellom Bygdin og Finse er fra før hardt be-
lastetmed kraftutbygging.Grøndalenog ruta langsBjøbergbekkener den
uberørtepassasjegjennom den nordre delen av dette området.Fra før er
dessverreområdeneomkringEldrevatnog Øljusjøenblitt kraftigødelagt
ved en omfattendekraftutbygging.Det er derfor svært viktig å bevare
Grøndalenog Mørkedalen (medBjøbergbekken)urørt av kraftutbygging.

NTF vil også peke på at turismener den viktigstenæringsveifor Hemsedal
kommune.For at dalen fortsattskal være attraktivogså om sommerener
det viktig at de resterende naturområder bevares urørt.

NTF vil derforsterktgå innforat Grøndølaog Mørkedølafårvarigvern.

I
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Når det gjelderde to andre feltenevil NTF slutte seg til Sperstadut-
valgets anbefalingom varig vern".

Hovedstyrets innstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom varig vern av objektetmed
unntak av Mørkedølas felt hvor interessene bør avklares ved konsesjonsbe-
handling.

OBJEKT NR. 36

TODØLA vassdragnr. 49

Fylke: Buskerud.
Kommuner: Nes, Gol.

Nedbzrfelt: 123kmz.
Skoggrense: 1 000-1 050 m o.h.
Areal under denne: 90 %.
Middelvassføring: 2,7 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 151-l 182 m o.h.
Jordbruksareal: l 400 da.
Drykingsjord: l 000 da.
Produktivtskogareal: 75 000 da.
Kraftpotensial: Ca. 10 GWh, kostn,kl.III.

Utvalgetsvurdering

Utvalgetanserverneinteresseneforå værebeskjedneog foreslårat vassdraget
frigis for konsesjonsbehandling.

Innkomne uttalelser

Hovedutvalgetfor kultur i Nes kommunebehandletsaken i møte 9.2.84 og peker
i uttalelsenpå betydningenav områdesom frilufts-,jakt-og fiskeområdefor
lokalbefolkningen.Kommunestyretvedtok i 1983 i sin generalplanat Todalen
med tilhørendevassdragskullevurderesvernet 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
nærmesteer fri for hyttebebyggelse.

Buskerudfylkeskommuneshovedutvalgfor nærings-,ressurs-og miljøspørsmål
behandlet saken 7.2.84 og vedtok:

"Hovedutvalgettilrår at vassdragetfrigis for konsesjonsbehandling".

Fylkesmanneni Buskerudslutterseg i brevav 23.2.84til utvalgetskonklusjon.

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3.2.84:

"Detteobjektetsynes å ha fått mindre ressurseri forarbeidet.Plas-
seringeni lav verneklassehar derfor et svakt grunnlag.Vi fremheverat
områdetbrukesmye til friluftsliv,bådeav bygdefolkog besøkendepå
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de mange hyttene i feltetog særlig i tilgrensendeområder.Fiske- og
viltinteresseneer også store.Heller ikke finnervi i dokumenteneat
elvapå langestrekningerer 15 til 20 meterbred,og dermedsværtsårbar
for redusertvassføring.Alternativerer det vanskeligå finne i nedre
Hallingdal.Todøla er langt den størsteav uregulerteelver".

"På denne bakgrunnstøtterBNM (BuskerudNatur og Miljøvernforening)ut-
valgets 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 bevareområdetforfriluftsliv.NTF vil derforgå innfor
at områdetblirvernet".

Hovedstyretâkinnstilling

Hovedstyretsluttersegtil utvalgetstilrådningom konsesjonsbehandlingav
Todøla.

OBJEKT NR. 37

KRØDERENvassdragnr. 49

Fylke: Buskerud.

Kommuner: Krødsherad,Flå.
Nedbzrfeltz 5 995kmz.
Innsjøareal: 43 km2.
Høyde over havet: l32 m o.h.

Største lengde: 38 km.
Største bredde: 2,1 km.
Størstedyp: 130 m.
Middeldypzi 33 m.
Kraftpotensial: -

Utvalgetsvurdering

Innsjøener allerederegulert2,6m, og et eventueltvernevedtakmå i så fall
rette seg mot en ytterligereregulering.Utvalgeter imidlertidav den opp-
fatningat objektetikkenaturlighørerhjemmei en verneplanforvassdrag.
Objektet tilrådestatt ut av verneplanen.

Innkomneuttalelser

Flå formannskapbehandletsaken i møte 30.11.83og vedtok:

"Formannskapettar saken til orientering".

Buskerudfylkeskommuneshovedutvalgfornærings-,ressurs-og miljøspørsmål
behandletsaken 7.2.84og vedtok:

"Hovedutvalgettilrår at prosjektettas ut av verneplanen".
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Fylkesmanneni Buskerudslutterseg i brev av 23.2.84til utvalgetskonklusjon.

Norges Naturvernforbund sier i brev av 3.2.84:

"Krøderener regulert2,6 m og bør ikke reguleresytterligere,hverken
ved større reguleringshøydeeller hyppigerevannstandsendringer".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:

“NTF er enig med utvalgeti at Krøderen ikke naturlighører med i verne-
planen".

Oldsaksamlingen,Universiteteti Oslo påpeker i brev av 16. januar 1984 at
Krøderenvar gitt verneklasse2 for kulturvitenskapeligeinteresser.Ut fra at
de flesteav de kulturhistoriskviktigevassdragenei Oldsaksamlingensdistrikt
er foreslåttvarig vernet aksepteresen behandlingsom medførerat Krøderen
foreslåstattut av Verneplanen.

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Krøderen bør tas ut av
Verneplanen.

VASSDRAG I VESTFOLD OG TELEMARK

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk støtter i brev av 3.2.84 Sperstadut—

valgets tilrådningtil VerneplanIII for vassdrag i Vestfoldog Telemark
fylker.

OBJEKT NR. II 5

DALEELVAvassdragnr. 73

Fylker: Vestfold, Telemark, Buskerud.

Kommuner: Lardal, Siljan, Kongsberg.
Nedbcarfelt: 87km2.
Skoggrense: Hele feltet ligger under.

Middelvassføring: 1,9 m3/s
Laveste-høyestepunkt: 15-651m o.h.
Jordbruksareal: 160da. _
Dyrkingsjord: 230 da.

Produktivtskogareal: 80 000 da.
Kraftpotensial: 33 GWh, kostn.kl. III

Utvalgetsvurdering

Utvalget viser til at vassdragets sentrale beliggenhet mellom flere større be-
folkningssentra i Vestfold og Telemark tilsier at det i størst mulig grad bør
holdes fri fra ytterligeretekniske inngrep,med tanke på rekreasjonog fri-
luftsliv.Noen inngreper alleredegjort i forbindelsemed tidligeretiders
tømmerfløtning,men mye av dette har nå kulturvitenskapeligverdi.Utvalget
tilrår at vassdraget gis varig vern mot kraftutbygging.
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Innkomne_gtta1el§g£

Lardal kommunestyrevedtok enstemmigi møte den 20. februar 1984:

"I tråd med bygningsrådetsvedtak vil Lardal kommunestyreanbefaleat
Daleelvatas ut av verneplanenfor å kunne underleggeskonsesjonsbe-
handling i henhold til utbyggingsplanerframlagtfra VestfoldKraftsel-
skap".

Bygningsrådetsvedtak var:

"Selv om kostnadeneved utbyggingav kraftpotensialeter i høyeste klas-
se, er verneverdien av områdene i utvalgets forberedelse og beskrivelse
satt svært lavt. Skadevirkningenefor landbruketmå bli små etter den
plan VestfoldKraft har lagt fram.

Bygningsrådet vil derfor anbefale at Daleelva tas ut av verneplanen og at

vern av vassdragetvurderesunder en eventuellkonsesjonsbehandling".

Fylkesutvalget i Vestfold gjorde i møte 20. februar 1984 følgende vedtak med

l0 mot l stemme:

"l. Daleelvenbør tas ut av Verneplanfor vassdragIII. Spørsmåletom ut-
byggingbør vurderesved konsesjonsbehandling,herundermå Vannbruks-
planen for Lågen tillegges vekt.

2. Det forutsettesat nærmereprognoserfor fremtidigkraftbehovog V
kraftdekning i Vestfold dokumenteres".

Mindretalletgikk inn for:

"Daleelvenbør gis varig vern slik som foreslåtti Verneplanfor vassdrag
III.

Buskerud fylkeskommune, hovedutvalg for nærings-, ressurs- og miljøspørsmål

behandletsaken 7.2.84og 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 berørtekom-
munar og andre interessentar".

Telemarkfylkesfriluftsnemndvedtok enstemmigi møte den l0.l.84å:

slutte seg til Sperstadutvalgetstilrådingom varig vern av Daleelv.

Fylkesmannen i Vestfold uttaler følgende i brev av 25.l.84:

"Viderevil vi peke på at de undersøkelserog rapportersom foreligger
vedrørendeeventuellekonsekvenserfor naturverninteresseri en utbygging
av Daleelvasynes ikke å være så grundigeat de kan aksepteressom grunn-
lag forå vedtavarigvernav vassdragetpå det nåværendetidspunkt.Kon-
fliktenemot natur-og friluftsinteressenesynes 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 fullklarheti dettespørsmålsyneskonsesjonsbehandlingå væreden
mest betryggendefremgangsmåte,noe som anbefales".
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I et notat av l7.l.84 fra fylkesmannens miljøvernavdeling uttaler fagkonsul-
entene seg.

Frilufts- og naturvernkonsulenten:

"Ut fra hensynettil naturvern-og friluftsinteressenei vassdragetvil
vi fullt ut slutteoss til utvalgetstilrådingom varig vern mot kraftut-
bygging"-

Viltkonsulenten:

"Selv om viltinteressenebare er klassifiserttil prioritet3 i region
Østlandet,kan vi godt slutteoss til forslagetom varig vern av området".

Fiskerikonsulenten:

"Ingen merknader til det som fremkommer i verneplanen om ovennevnte fag-
Iomrade".

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

Venstresmiljøutvalguttaler 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".

TelemarkBonde- og Småbrukarlagslutterseg til verneplanensforslagom varig
vern av Daleelva i brev av 27. januar 1984.

NorskeTuristforeningersForbunduttaleri 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 pekepå at Vestfoldhar
sværtfå områdersomer egnetforfotturerog skiturer.Det er derfor
viktig at dette området blir urørt av kraftutbygging.

Vestfold kraftselskaphar utarbeidetplaner for utbyggingav Daleelvaog
regnermed å ha konsesjonssøknadenekspedisjonsklarvåren 1984. De uttaler i
brev av l9.l.84:

"VKs kraftbehovog den beredskapsmessigesikringav strøm til visse
vitale formål i Vestfoldtilsierat Daleelvenbør bygges ut".

"I det særskilte bilag til Sperstadutvalgets rapport i NOU l983:45 - Fri-
luftsliv 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,anmodeHovedstyretom å
foreslåDaleelven-objektII 5 - Vassdragnr. 73 - tatt ut av Verneplan
nr. III og frigitt for konsesjonsbehandling".
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§9xe§§äz§s§§_á2n§§illina
Ved behandlingav VerneplanII sluttethovedstyretseg til forslagetom varig
vernav Daleelva.De nå framlagteutbygningsplanervil ikkeberøreområdene
ovenforSvartangenog i betydeligmindre grad skade verneinteresseneenn tid-
ligereplaner.

Hovedstyretmener en avveiningmellom verne-og kraftinteressenebest kan av-
klaresved konsesjonsbehandlingav Daleelva.

OBJEKT NR. 44

SJÅVATNOMRÅDETvassdragnr. 88 og 89

Fylke: Telemark.
Kommuner: Hjartdal, Notodden, Tinn.
Areal: 240km2.
Skoggrense: 1 000-1 100 m o.h.
Areal under denne: 75 %.
Middelvassføring: Kåla: (nedbørfelt53 kmz) 1,3 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 175-l 883 m o.h.
Jordbruksareal: 1 400 da.
Dyrkingsjord: 2 400 da.
Produktívtskogareal: 38 000 da.
Kraftpotensial: 70 GWh, kostn.kl. IIA.

Hzzslseäärxazêsaima
Utvalgethar tidligereforeslåttobjektetvernet.Området er siden den gang
blittgrundigundersøktfor å få påvisthvilkeverneverdíersomgjørseg
gjeldende.Utvalgetmener at disse og kraftutbyggingsinteressenebør kunne
ivaretasved en konsesjonsbehandling.

Innkomne uttalelser

Hjartdalformannskapbehandletsaken i møte den 19. januar 1984 og uttalte:

"Sjåvassområdeter omtalapå side79-81,men detteområdetvertoverført
til "samlaplan",og vil verta handsamasærskildi løpet av våren 1984".

Telemark fylkeskommune,næringsog sysselsettingsstyretvedtok i møte den 14.
mars 1984 mot 2 stemmerat de ikke hadde merknadertil objekt 44 Sjåvatnom-
rådet"avdei grunnarsomgår framav Sperstadrapportenog uttalefråberørte
kommunarog andre interessentar".

Mindretalletgikk inn for:

"Avomsyntilm.a.dei storefriluftsinteressaneog turistnæringa,finn
ein å måtterå tilvarigvernav området".

H
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Fylkesmanneni Telemarkuttaler i brev av 18. januar 1984:

"Også når det gjelderSjåvatnområdetder utvalgethar foreslåttkonse-
sjonsbehandling, mener fylkesmannen det foreligger gode grunner for varig
vern. En har inntrykkav at utvalgether har lagt for liten vekt på verne-
interesseneog særligpå områdetsstore verdi for allmennhetensbruk av
området til friluftslivog rekreasjon.Fylkesmannenvil anbefaleat varig
vern av Sjåvatnområdetgjøres til gjenstandfor en inngåendevurderingi
forbindelsemed den videre behandlingav verneplanen".

Telemarkfylkesfriluftsnemnduttaler:

"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 populærtturmål.Områdethar verdi både lokalt,regionaltog for lands-
delen, og er ogsà en del besøkt av utlendingeri forbindelsemed eksi-
sterendeturistetablissementeri nærheten.Også disse forholdtaler for
vern. I tillegg kommer vilt- og fiskeinteresser og kulturvitenskapelige
og naturvitenskapeligeinteresser".

Fylkesfriluftsnemndagjorde følgendeenstemmigevedtak i møte den 10.1.84:

"Sett på bakgrunnav de betydeligefriluftsinteresseneog øvrige verne-
interessersom gjør seg gjeldendei Sjåvatnområdetvil nemnda anbefaleat
også dette områdetgis varig vern. Det bør i denne forbindelsetas i be-
traktningat Telemarkhar en langt større andel utbygdevassdragog en
mindre andel vernetevassdragenn 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 vassdragetssjølv-
rensandeevne 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 øydeleggjandeverk-
nader for turismennår vatnet vert forsumpa,gror til og fisken blir
bortepå grunnav forureininga.

Gardane langs desse 2 elvane er heilt avhengigeav vatningsanleggsumars-
tid. Gjuvåa er dessutanså 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 Småbrukarlagetsiertil slutt:

"Tuddalharofraså mykjepå kraftutbyggingaat nå må det setjastei
grense.Vi kanhellerikkjetåleat Sjâvatnvertutnyttai nabokommunane".

"HjartdalBonde-og Småbrukarlagmå be om at Sjåvatnområdetmå varig
vernastmot kraftutbygging".

TelemarkBonde- og Småbrukarlagslutter i brev av 27. januar seg til uttalelsen
fraHjartdalBonde-og Småbrukarlagog "råraltsåtilat ogsåSjåvatnområdet
blirgjevevarigvern".

Skiensfjordenskommunalekraftselskappåpeker i brev av 7. mars til uttalelsen
fra HjartdalBonde- og Småbrukerlagat:

"Så vidt oss bekjenter det i forbindelsemed disse prosjekterutarbeidet
av Hjartdølakraftverkintet alternativsom forutsetteroppdemmingav
Sjâvatnmed neddemmingav områder.Samtligealternativerfor regulering
av Sjâvatner basertpå senkning".

Tuddal Bondelagpeker i brev av 2. februar 1984 på de ulemperen utbyggingvil
medføre for turisme,fiske og landbrukog går imot videre kraftutbyggingi om-
rådetog konkluderer:

"TuddalBondelagmå be om at Sjåvatnområdetvertvarigvernamot kraftut-
bygging"-

Norges jeger- og fiskerforbund uttaler i brev av 23.l.84:

"Objektetliggeri et regionaltområdemed enormeinngrepi forbindelse
med vassdragsutbyggingtidligere.Regionaltså er Sjåvatnområdetet 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 lokalbe-
folkningeni Notodden-området.Skien/TelemarkTuristforeningdriver
Gaustahytta ved Gaustatoppen.

NTF vil pekepå betydningenav å holdeområdetomkringGaustatoppenmest
mulig fri for tekniskeinngrep.Vi vil derfor anbefaleat området blir
vernet".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyremener verneinteresseneer av en slik karakterat vassdragi Sjåvatn-
områdetbør gis varig vern.



60

OBJEKT NR. 45

LIFJELLOMRÅDETvassdragnr. 87

Fylke: Telemark.
Kommuner: Bø, Notodden, Seljord, Hjartdal, Sauherad.
Areal: 725km2.
Skoggrense: 900-1 080 m o.h.
Areal under denne: 80 %.
Middelvassføring: Hørteelva (nedbørfelt160 kmz) 5,1 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: l6-1 415 m o.h.
Jordbruksareal: 49 000 da.
Dyrkingsjord: 14 000 da.
Produktivtskogareal: 421 000 da.
Kraftpotensial: 67 GWh, kostn.kl. III.

Utvalgets vurdering

Lifjellområdetliggervel til rette for friluftslivog liggergunstig til i
forholdtil relativtstore befolkningskonsentrasjoner.Det er registrertmeget
storekulturvitenskapeligeverneverdieri området.Også de naturvitenskapelige
kvaliteterer av betydeligomfang.Utvalgetser det som viktig å beholdedette
ettertraktetefriluftsområdetmest mulig uberørtog tilrårderfor at objektet
gis varig vern.

Innkomneuttalelser

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 barmark i området,finnkommunestyretat det
må vere eit absoluttkrav overfor styresmakteneat saka blir utsett til
ein fårhøvetil synfaringpå barmark.

Kommunestyretvil handsamesaka innan hausten 1984".

Formannskapetvedtok i møte den 14. februar 1984 følgendetilrådingtil kom-
munestyretmed 6 mot 1 stemme:

"Kommunestyrettilrårat Lifjell-områdetgis varigvernmed unnatakav
Grunnåi og dens naturlege nedslagsfelt.

Ei overføringav Grunnåi til Sundsbarmbør konsesjonshandsamastpå vanleg
måte.

Kommunestyreter samd med utvaletnår det gjeld grensene for varig vern
av Lifjellområdet.Grunnåiliggimidlertidi ytterkantenav området,og
ein kan ikkje sjå at ei utbyggingi samsvarmed SkiensfjordensKommunale
Kraftselskapsplanar kan vere til skade for restenav området".

Mindretallet stemte for at hele objekt nr. 45 - Lifjellområdet (inkl. Grunnåi
gis varig vern).
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Sauheradkommunestyrevedtok enstemmigi møte den 2. februar1984:

"Sauheradkommunestyrehar ikkje merknadertil NOU l983:4l".

Hjartdalformannskapvedtok enstemmigi møte den l9.l.84:

"Einsluttarsegtil framleggettilSperstad-utvaletom varigvernav Li-
fjellområdet"

og gir følgende begrunnelse:

"Storeområde av Hjartdal kommuneer alt merkt av kraftutbygging,dei
størstevatna er regulerte,ein har rikelegmed damanleggog kraftover-
føringsliner.Det er elles planar om utbyggingav andre område innan kom-
munen.

Ein finndet av avgjerandetydingat generasjonari framtidakanfinne
område i Hjartdalfri for utbygging.Det er da naturlegå halde Lifjell-
områdetverna,sidandetteutgjereit naturlegavgrensaområde,og høver
godt somutfartsmålfor sværtmange.

Områdethar forHjartdalverdisombeiteområdeog hytteutbyggingsområde.
(ISlåkaområdeter eit hyttefeltunderutbygging).

Mjella er drikkevass-/vatningskjelde for Sauland nå, og vil i framtida
vera vassreserve-og vatningskjelde.Det er såleisav stor tyding for
Hjartdalat ikkjeMjella misser tilsig".

Bø kommunestyrevedtok enstemmigi møte den 30. januar 1984:

"Medbakgrunni NOU l983:4lVerneplanforvassdragIII,kulturstyrets
fråsegnog saksomtalefråelverksjefen,vedtekBø kommunestyreå slutte
seg til verneplan III objekt 45 og 46.

Dette under den utrykkelegeføresetnadat den noverandereguleringav
Seljordsvatn,samt avtalemed Sundsbarmkraftverkav 30.12.1983kan nyt-
tast fullt ut for å oppretthaldeminstevassføringai Bø-elvaog ei god
utnyttingav kraftverketi Oterholtfossen- samrøystes".

Telemark fylkeskommune,nærings-og sysselsettingsstyretvedtok enstemmigi
møte den 14. mars 1984:

"Nårdet gjeldobjektnr. 45 Lifjell-områdetvil eg peikepå einmogleg
utnyttingav Grunnåi til Sundsbarmkraftverk.Ifølgjeuttale frâ Skiens-
fjordenskommunalekraftselskapkan Grunnåi utnyttasti sambandmed Sunds-
barmkraftverkutannemneverdiginngrepi Lifjellområdet.Visarher til
uttalefråSeljordkommunestyreav 23.februard.å.og tiluttalefra
Skiensfjordenskommunalekraftselskapav 5. desember1983. Eg meiner at
Grunnåi bør tas ut av planen for varig vern og eventueltvurderastnærare
i sambandmed ei konsesjonsbehandling.Ved å utnytteGrunnåivedover-
føringtil Sundsbarmkraftverkvil dette kunne gi ein produksjonpå 61,5
GWh".

Fylkesmannení Telemark støtter í brev av 18. januar 1984 utvalgetsforslagom
varigvernav Lifjellområdet,og uttaler:

"Avdisseområdenevil det væreav særligbetydningå bevareLifjellom-
rådetmed Grunnåi,Mjellaog Hørteåi,jfr.detomfattendeutrednings-
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arbeidetsom belyserde betydeligeverne-og friluftsinteressene.
Kraftpotensialeter beskjedentog forholdsviskostnadskrevendeå bygge
ut".

Telemarkfylkesfriluftsnemndvedtok enstemmigi møte den l0.l.84å:

"slutteseg til Sperstadutvalgetstilrådingom varig vern av Lifjellom-
rådet".

Universitetet i Oslo uttaler i brev av 25. januar 1984:

"Dersomverneplanenesmålsetningskal 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 fylkenehvor vannkraftressurseneer mest utnyttet,
og hvor verneplanenefra tidligereinneholderfå egnedeobjekter.Det er
derforviktigat Lifjellområdetgis varigvern".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:

"Lifjellområdeter et av de viktigstefriluftsområdenei Telemark.Belig-
genheten forholdsvisnær store befolkningskonsentrasjonergjør 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 utvalgetsforslagom varig vern for dette området".

TelemarkBonde-og Småbrukarlaggår i et brevav 25.1.84innforvarigvernav
Lifjellområdetog uttaler:

"Med bakgrunni dei omfattandevassdragsreguleringanesom er gjennomførde
i fylket,meiner TelemarkBonde- og Småbrukarlagprinsipieltat verne-
alternativetmå stå svært sterkt for dei få vassdragasom framleiser
urørde.Ogsåut ifråsamfunnsmessigeomsynmå ein kunneslå fastat Tele-
mark har ytt sin store del til den felles kraftforsyninga.I tida framover
bør det veraei viktigareoppgåvefor lokaleog sentralestyresmakterå
auke sjølvbergingsevnagjennom ei betra utnyttingav jordbruksressursane
i utkantbygdene,og såleisogså tryggjebusetnadenog 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 vannenepå Lifjell.Videre vil vi
understrekeat en utnyttelseav vannet i Sundsbarmkraftverkgjør at man
unngårytterligerekraftlinjeri distriktet.Dessuten kan opplysesat 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 Sundsbarmkraftverk,best kunne avgjøre
hvorvidtdette prosjektkan gjennomføresuten at det skadermiljøinteres-
sene".
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"Vitillateross å foreslåat Grunnåi-Grunningsdalen,tas ut av verne-
objekt nr. 45 - Lifjellområdet,og at en eventuellplan for overføringav
Grunnåitil Sundsbarmkraftverkgjøres til gjenstandfor konsesjonsbe-
handling".

Skiensfjordenkommunalekraftselskaputtaler i brev av 2.1.84:

"Vigår ut ifraat de rettighetersomer erverveti Hjartsjåved de tid-
ligereog rettskraftigevassdragsskjønnikke berøres av fredníngsfor-
slaget.

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 denneforbindelseogsåsettpå mulig-
heter for overføringav vassdragenetil Tinnelva.

I forbindelse
vil det kunne
sjå med tanke
av fremtidige
kjøringen ved

Vi tillateross på denne bakgrunna

med en eventuellutnyttelseav fallene i Hjartdøla~Heddøla
være ønskeligå foretaen ytterligerereguleringav Hjart-
på et døgnutjevningsmagasinfor en hensiktsmessigkjøring
anlegg i Hjartdøla-Heddøla,i noen grad uavhengigav
Hjartdølakraftverk.

foreslåat Hjartsjå ikke tas med i
fredningsobjektnr. 45".

V

Hovedstyrets_innstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at vassdragi Lifjellom-
rådetbørgis varigvern.

OBJEKT NR. 46

OMRADETMELLOMSELJORDVATNOG FLAVATNvassdragnr. 86

Fylke:
Kommuner:
Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyeste punkt:
Kraftpotensial:

Utvalgetsvurdering

Det er dokumentert

Telemark.
Kviteseid, Seljord, Bø, Nome.
425km2.
800-950 m o.h.
95 %.
Kileåi(nedberfelt118kmz)2,7m3/s.
60-1074mo.h.
22 GWh, kostn.kl. III.

store kulturvitenskapeligeinteresseri området.Særlig er
minnene fra nyere tid av stor kunnskaps- og opplevelsesmessig verdi. Også de
naturvitenskapeligeinteresserog friluftsinteressenehar dokumentertverdier
i området.Utvalgetviser til at Telemarkfra før har lite varig vernedevass-
drag og tilrår objektet varig vernet.
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Innkomneuttalelser

Seljordkommunestyrevedtok enstemmigi møte den 16. februar 1984:

"Kommunestyreter samd med Sperstadutvaleti at vassdragai objekt nr. 46
fårvarigvern".

Bø kommunestyrevedtok enstemmigi møte den 30. januar 1984:

"Med bakgrunn i NOU l983:4lVerneplanfor vassdrag III, kulturstyrets
fråsegnog saksomtalefråelverksjefen,vedtekBø kommunestyreå slutte
seg til verneplanIII objekt 45 og 46.

Dette under den utrykkelegeføresetnadat den novernadereguleringav
Seljordsvatn,samt avtalemed Sundsbarmkraftverkav 30.12.1983kan nyt-
tast fullt ut for å oppretthaldeminstevassføríngai Bø-elva og ei god
utnyttingav kraftverketi Oterholtfossen- samrøystes".

Kviteseidkommunestyrevedtok enstemmigpå møte den 15.12.83formannskapets
forslagsom lød:

"Formannskapetviser til generalplanenfor Kviteseidkommune,og rår kom-
munestyrettil 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".

Telemarkfylkeskommune,nærings-og sysselsettingsstyretvedtok enstemmigi
møte den 14. mars 1984:

"Nårdet gjeldobjektnr. 46 OmrådetmellomSeljordsvatnog Flåvatnhar
Seljordkommunestyreuttala seg og gått inn for varig vern. Ifølgjesaks-
framleggettil Seljord kommunestyrehar Aall-Ulefossplanar om å byggje
ut fallet i Kileåi mellom Dalsvatnog Flåvatn.

Kraftstasjonenvil da liggje i Kilen og produksjonenblir på omlag 20
GWh. Kviteseidformannskaphar og gjeve uttale.Dei går imot vernefor-
slaget og meiner at vassdraget kan utnyttast.

Med bakgrunn 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
konsesjonsbehandlingeventueltvurderasti 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 utvalgetsforslagom
varig vern av omrâdet mellom Seljordsvatn og Flåvatn.

Telemarkfylkesfriluftsnemndvedtok enstemmigi møte den l0.l.84å slutte seg
til Sperstadutvalgetstilrådingom varig vern av områdetmellom Seljordvatnog
Flåvatn.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:

“Detteområdethar førstog fremstbetydningfor lokalbefolkningeni
distriktet.Turistforeningenehar ingen aktiviteti området.

På bakgrunnav at Telemarkfra før har lite varig vernetevassdragvil
NTF støtte forslagetom vern av dette området".
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TelemarkBonde- og Småbrukarlaggår i et brev av 25.1.84inn for varig vern av
områdetmellomSeljordvatnog Flåvatn.

Grunneier Olav Dale uttaler i et brev av 20.2.84:

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

"Objekteter som kjent enstemmigtilråddvarig vernet av utvalget,og en
håperNVE går inn fordet samme".

Karin Herdis Haave Antonsen uttaler i et brev av 26.2.84:

"Underteikna,som er født og oppvaksenpå Dale, nabogardentil Olav Dale,
sermed bekymringpå plananeom å byggeut falleti Kileåiog regulere
Dalsvatnet.Eg meinar skadevirkninganeblir relativtstore" (for land-
bruket).

Lat oss få behalde "Dalen" ved Dalsvatnet slik den er frå Skaparens hånd.
Gå innforvarigvern".

Aall-Ulefosuttaler i brev av 31. januar 1984:

“Aldelesuventetog uforståeligforeslårutvalgetvarig fredningav hele
områdetmellom Lifjell/Seljordsvatnog Flåvatn".

"Dettetil tross for at Det nasjonalekontaktutvalgfor Vassdragsregu-
leringerhar gitt området en lav karaktermed hensyn til verneverdi,nem-
lig verneklasse3.

Vår interesseknytterseg til Kileåi som vi eier alene".

"I forholdtil utvalgetsverneinteresserkan bemerkes:

Ingen av disse vil bli berørtved utbygningav Kileåi

Fordi:

l. Området rundtKileåi berøreskun av Flåvatn,som alleredeer 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 redusereflomtapetfor nedenforliggendeverk. Sidevassdragethører
naturligmed til reguleringenav hovedvassdraget,og eventuellfredning
vil stoppeen slik naturligutvikling".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at vassdragi områdetmel-
lom Seljordvatnog Flåvatn bør gis varig vern. Hovedstyretvil presisereat
grensen for området bør følge sydbredden av Seljordvatn, dvs. Seljordvatn og
Bøelvainngårikkei objektet.
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OBJEKTNR. 51

OMRÁDETVESTFORFYRESVATNvassdragnr. 105

Fylke: Telemark.
Kommune: Fyresdal.
Nedbarfeltz 248kmz.
Skoggrense: 750-850m o.h.
Areal under denne: 60 %.
Middelvassføring: Fardøla (nedbørfelt62 km2) 1,9 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 279-1 023 m o.h.
Kraftpotensial: -

Utvalgetsvurdering

Utvalget viser til de vesentlige fornminneinteresser som knytter seg til dette
området. Det er også av stor betydning for friluftslivet lokalt og for folk i
Arendalsområdet.Utvalgettilrår at objektetgis varig vern.

Innkomne uttalelser

Telemarkfylkeskommune,nærings-og sysselsettingsstyretvedtok enstemmigi
møte den 14. mars 1984 at de ikke hadde merknader til objekt 51, området vest
for Fyresvatn.

Telemarkfylkesfriluftsnemndvedtokenstemmigi møteden l0.l.84å:

slutte seg til Sperstadutvalgetstilrådingom varig vern av områdetvest
for Fyresvatn.

Fylkesmanneni Telemark støtter i brev av 18. januar 1984 utvalgetsforslagom
varigvernav områdetvestforFyresvatn.

NorskeTuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den 13.3.84:

"Detteområdeter en delav et størresammenhengendeheiomràdepå øst-
siden av Setesdal.Arendal og OpplandTuristforening(AOT)har et sammen-
hengenderutenettgjennomhele Austheíområdet.Innenfordette nedbørfeltet
har AOT to selvbetjeníngshytterog merkede rutergjennom feltet.Området
brukesav lokalbefolkningog tilreisendefra Arendalog Grenlands-
distriktet. ~

NTF vil sterktstøtteutvalgetstilrådingom varigvernav detteområdet".

TelemarkBonde- og Smâbrukarlaggår i et brev av 25.l.84inn for varig vern av
områdetvest for Fyresvatn.

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at vassdragi områdetvest
for Fyresvatnbør gis varig vern.
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VASSDRAGI AUST- OG VEST~AGDER

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84
Sperstadutvalgetstilrådningtil VerneplanIII for vassdrag i Aust- og
Vest-Agder.

Venstresmiljøvernutvalguttaleri brevav 12. februar1984at de støtter
Sperstadutvalgetsforslagom verni samtligetilfelledetteer foreslått.De
uttalervidere:

"Aust-AgderVenstremenerat Tovdalsvassdragetburdeværtvurderti
forbindelsemed verneplanIII p.g.a. de særlig store verneverdierdette
vassdragethar.Det pekesi den forbindelsepå at områdetlikeøst for
ØvreTovdalstårpå verneplanen(Objektnr. 51)".

OBJEKT NR. 55

VEGÅRSVASSDRAGETvassdragnr. 101,102.

Fylker: Aust-Agder, Telemark.
Kommuner: Vegårshei, Tvedestrand, Gjerstad, Risør, Åmli,

Moland,Nissedal,Froland.
Nedbcarfelt:« 495km2.
Skoggrense: Hele feltet liggerunder.
Middelvassføring: 15m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-491 m o.h.
Jordbruksareal: 13 000 da.
Dyrkningsareal: 3 200 da.
Produktivtskogareal: 336 000 da.
Kraftpotensial: 88 GWh, kostnadsklasse III.

Utvalgetsvurdering

Utvalgetvisertil at kulturvitenskapeligeverdieri områdeter særdeles
store, både fra forhistoriskog nyere tid. Kulturminneneer i meget stor grad
tilknyttetvannsystemet.I vilt- og fiskesammenhengog friluftssammenhenger
objektetogså av stor verdi. Det brukes som friluftsområdeav folk fra
kystkommunenefra Kragerø til Arendal.Utvalgetvil tilrå Vegårsvassdraget
varig vernet.

Innkomneuttalelser

Tvedestrandkommunestyrevedtok i møte den 14. februar 1984 enstemmig:

"l. Tvedestrandkommunestyregår imot varig vern av vassdragetog vil
henledeoppmerksomhetenpå de fall- og reguleringsrettighetersom
innehasav bl.a.:

A/S Jacob Aall & Søn '
A/S Fostvedtv/ØyvindBjorvatn
VegårsheiFellesfløtíng
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2. Eventuellkraftutbyggingi vassdragetmå kunne finne sted innenfor
rammenav nåværendemoderate regulering.

3. Tvedestrand kommunestyre går imot enhver overføring av vann fra Vegår
til Arendalsvassdraget

4. Vegårsvassdrageter en viktig resipientfor distriktenenedovervass-
draget,og reguleringmå derfor kunne foretas slik at det sikres en
forholdsvisjevn vannføring.

Det pekesogsåpå at vedr.Vegårsheikommuneskonsesjonfor kloakkan-
leggi bygdassentrumforutsettesbl.a.at reguleringav vassdraget
skjer som hittil".

Vegårsheikommunestyrevedtok i møte den l7.l.84enstemmig:

"Kommunestyretvil med utgangspunktí NOU l983:4l "Verneplanfor vass-
drag", anbefaleat Vegårsvassdragetvernes.

Kommunestyreter klar over at planen kun omfattervern 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. Brukav vassdragetmå bli slikdet í dag er lagtopp til bl.a.i god-
kjent "Delgeneralplanfor fritidsbebyggelse".

b. Ved utforming/utviklingav bl.a. kommunensboligutbygging,nærings-
virksomhetog sentrumsutvikling,er Vegårvassdrageti deler meget
viktig som resipient.Bruken av vassdragetmå derfor ikke føre til
vanskeliggjøringav ovennevntebruk".

Fylkesutvalget i Aust-Agder ga i møte den 24.l.84 følgende enstemmige uttal-
else:

"Fylkesutvalgetser på Vegårsvassdragetsom et vassdragav betydeligkul-
turhistoriskverdi.Vassdragethar en rekke friluftsområderav kommunal
og regionalbetydning.Fiskeriinteressenesom knytterseg til vassdraget
er også store.Under forutsetningav at nåværendereguleringopprettholdes
ser fylkesutvalgetpositivtpå forslagetom varig vern av vassdragetmot
kraftutbygging.

En verningmot kraftutbyggingmå imidlertidikkeskjepå bekostningav
næringsinteressenesom er knyttettil 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 aktivekulturarbeidsom foregår i vassdraget,og de mulighetenesom
eksistererfor å restaurerevassdragettilsieren oppvurderingav følgende
verneklasser.

Naturvitenskapeligeinteresser: Verneklasse2
Vilt- og fiskeinteresser: Verneklassel"
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Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt 13.3.84:

"Detteområdetbrukessom friluftsområdeforkystkommunenefraKragerø
til Arendal.

NTF vil derfor støtte utvalgets tilråding om varig vern".

A/S Jacob Aall & Søn uttaler i brev av 22. februar 1984:

"Eteventueltforbudmot utnyttelseav vannkrafteni Vegårselvavil få
betydeligekonsekvenserfor vårt firma.Vi kan ikke se at en kraftutbyg-
ginginnenforrammenav den nåværendereguleringi vassdragetpå noe
punktvil virkenegativtinnpå de forskjelligeverneobjektersom inngår
i vurderingsgrunnlagetfor verneforslaget“.

"Vedå byggefleresmåkraftverknedoverVegårselvavilman kunneutnytte
en vesentligdel av det totalekraftpotensiali vassdraget.I dennefor-
bindelse ser vi det som vesentlig at denne utnyttelse vil kunne skje in-
nenforrammenav den nåværendereguleringog utenat det på noenmåtevil
være nødvendigmed skjemmendenaturinngrep".

"Vivil i sammeforbindelsenevnede kraftplanersom baserersegpå over-
føringav vann gjennomtunnel fra Vegår til Arendalsvassdraget.Disse
planervilværesværtødeleggendeformiljøetrundtVegårog dertilogså
for restenav 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 utvalgettilrådetgitt varig vern. Vi tillater
oss hermedå foreslåav vassdragetfrigisforkonsesjonsbehandlingnår
det gjelderen overføringav øvre del av vassdragettil Nelaug i Arendals-
vassdraget".

"En overføringvil ha liten eller moderat virkningfor de øvrige interes-
ser i vassdraget som påpekt ovenfor.

Vassdragethar liten verdi som typevassdrag.Vi vil peke på at nabovass-
draget i øst, Gjerstadelv,er varig vernet fra tidligere".

Aust-AgderKraftverkuttaler i brev av 28.12.83:

"På lokalthold var det neppe noen som oppfattetat Vegårsvassdragetin-
kluderteNærestadvassdragetøst for Songe, da verneplanI ble fremmet i
1971. Fortsatter dette forholduklart i verneplanIII - NOU l983:41".

"I dette (Nærestadvassdraget)finnes flere solid bygde reguleringsanlegg
og vannkraftenhar tidligervært utnyttettil industriformål".

"Førman vernerogsåNærestadvassdraget,børdet ettervår oppfatning
være tatt klart standpunkttil om de eksisterendedamanleggskal nedleg-
ges eller om de skal bestå og vedlikeholdes.Begge deler vil kreve betyde-
lige uttellinger.Ansvaret for anleggenemå klarleggesog rettighetsspørs-
måletbelyses.
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Aust-AgderKraftverkfinnergrunn til å fremmedette 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 utnyttestil byggingav 2 - 3 småkraft-
verk.

Dette spesieltfordi reguleringsanleggeneer tilstedeog det synes her å
måttebli et unødigkostbartvern".

I brev av 31. januar 1984 uttaler advokatGeir Midgaardpå vegne av Songe Træ-
sliperiA/S:

"Fra gammelt av har man i det distriktsom omfatterVegårdsvassdragetog
Nærestadvassdragetsett på de to vassdragsom to helt adskiltevassdrag.
Begge løper ut i Songevann,som ved stor vannføringi vassdragetligger
noen cm (ca. 4) over vannstanden i saltvannet utenfor. Er vannføringen
litenblir Songevanntilført saltvannfra Sandnesfjordenutenforog blir
en brakkvannssjø, hvilket skjer de fleste somre".

"SongeTræsliperiA/S ber derfor om at Nærestadvassdragetikke blir å anse
som en del av Vegårsvassdraget,men vurderesfor seg slik det alltid tid-
ligerehar vært gjort.

NOU 41 konkluderermed at Vegårsvassdragetvernes varig. Songe Træsliperi
A/S er helt enig i en slik konklusjonfor Vegårsvassdragetuten Nærestad-
vassdraget 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 vektigegrunner til å verne Ve-
gârsvassdraget".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretmener de mange bruksinteresserknyttettil vassdragetbør avklares
ved en konsesjonsbehandling.Ved en eventuellkraftutbyggingvil hovedstyret
fraråoverføringav deler av vassdragettil Arendalsvassdragetog eventuelle
reguleringeranbefalesholdt innenfornåværendereguleringsgrenser.

OBJEKTNR. 60

LYNGDALSVASSDRAGET vassdrag nr. 123, 124, 126.

Fylke: Vest-Agder.
Kommuner: Hægebostad,Lyngdal,Kvinesdal,Åseral,Audnedal.
Nedbarfelt: 683km2,Skurvéasfeltpåzakm?kommeri til-

legg.
Skoggrense: 700 m o.h.
Areal under denne: 90 %.
Middelvassføring: 36 m3/s.
Jordbruksareal: 26 000 da.
Dyrkningsjord: 9 900 da.
Produktivskogareal: 312 000 da
Kraftpotensial: 481 GWh, kostnadskl. IIA/IIB/III
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Utvalgetsvurdering

Undersøkelsenehar vist at objektetrepresenterersærdelesstore verneverdier
både for vilt og fisk, friluftsliv, naturvitenskap og kulturvitenskap.

På grunn av sin uberørthetinneholderdet kvalitetersom gjør det særliggodt
egnet som referanseobjektbåde i naturvitenskapeligog viltbiologisksammen-
heng. Det faktumat vassdrageter nesten uten tekniske inngrep,bidrar også
til en stor friluftsmessigverdi.

Utvalgetleggerstor vekt på Lygnas betydningsom typevassdragfor landsdelen,
og vil derfortilråat objektetgis varigvern.

Innkomne uttalelser

Hægebostadkommunestyregjorde på møte den 30. januar 1984 følgendeenstemmige
vedtak:

"Hægebostadkommunevil gå sterkt imot at Lyngdalsvassdragetblir varig
verna. Kommunenvil tilrå at det skjer ei utbyggingav vassdragetmed ut-
gangspunkti alternativIIA (jfr.rapportav sept. 1982 frå rådgivende
ing. Chr. F. GrønerA/S). Ved dette utbyggingsalternatívetvil skadeverk-
nadenebli relativsmå, og alternativeter spesieltgunstig for jordbruks-
interessanemed omsyn til tap av dyrkningsareal.Gjennom ei utbyggingav
vassdragetvil ein oppnå ei meir kontrollertvassføring,og dette får
positiveverknaderfor jordbruksarealetlangsettervassdraget.Store
delar av dette området er nå sterkt utsett for flaum.

For ein næringssvak kommune som Hægebostad er det av stor betydning å
styrkedet kommunaleinntektsgrunnlaget,samt gi grunnlagfor vekst og
utviklinginnan næringslivet.For at dette skal vere mogleg må det skje
ei utbygging av Lyngdalsvassdraget. Dei totale inntektene ved ei utbyg-
gingvil få ein storleikpå omlag5 - 10 mill.kr.pr. år.

Kommunenser det som viktig å understrekeat nesten samtlegegrunneigarar
i 1960 solgtefallrettanetil Vest—Agderfylke ved VAE.

Ved ei eventuellvarig verningav Lyngdalsvassdragetvil Hægebostadkom-
mune presiserefølgjande:

1. Kommunen vil krevje full kompensasjon frå staten for tapte inntekter.

2. Det må ikkje gjennomførastandre sentralerestriksjonarpå vassdraget.

- brukenav vassdragetmå vere slik det i dag er lagt opp til, og med
eventuellejusteringari tråd med den til ei kvar tid gjeldande
generalplan.

- ved utforming/utviklingav mellom anna bustadbyggíng,næringsverk-
semd og sentrumsutviklingmå vassdragetkunne nyttast som resipient".

Lyngdal kommunestyre behandlet saken i møte den l9.l.84. Kommunestyret delte
seg og avstemningen ga følgende resultat:



72

Flertallet (25) stemte for følgende forslag:

"Lyngdalkommunestyrevil gå imot kraftutbyggingi Møska og Kvåsfossen.

De kommunerog grunneieresom får sine rettigheterbeskåretav et eventu-
elt stortingsvedtakom varig vern som går ut over kraftutbyggingen,må få
disse erstattet".

Mindretallet(4) stemte for følgendeforslag:

"Lyngdalkommunestyretilrår at Lyngdalsvassdragetvernes i overensstemm-
else med Sperstadutvalgetsinnstilling".

Fylkesutvalgeti Vest-Agdervedtok i møte den 7. februar1984 følgendemed 8
mot 3 stemer: I

"Tatti betraktningStortingetsforutsetningom at verneplanenogsåmå gi
rimeligfordelingpå 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 Hægebostadkommunemå være en forutsetningfor verning
av Lyngdalsvassdraget".

Fylkeskommunenshovedutvalgfor kulturbehandletsaken den 18. januar 1984 og
gjorde følgendeenstemmigevedtak:

"Hovedutvalget for kultur i Vest-Agder vil peke på den store vitenskape-

lige og pedagogiskeverdi som kulturminnenei Lyngdalsvassdragetrepresen-
tererog vil slutte seg til Sperstadutvalgetsanbefalingom varig vern".

Fylkesmanneni Vest-Agderuttaler i brev av 30. januar 1984:

"I henholdtil den foreliggendeverneplanIII tilrås ett vassdrag i Vest-
Agder - objekt nr. 60, Lyngdalsvassdraget - varig vernet mot kraftutbyg-
ging. Fylkesmannenvil gi sin tilslutningtil dette".

Statens forurensningstilsynuttaler i et brev av 14. februar1984:

"I vår uttalelse av 5. mai 1978 til Verneplan II for vassdrag, pekte vi
på behovet for urørte referansevassdrag i forbindelse med overvåkingen av
forurensningssituasjoneni vassdragene.Dette gjelderogså sur nedbør.
Sørlandet mellom Flekkefjord og Arendal har få vernede vassdrag som kan

egne seg som referansevassdrag.Lygna egner seg meget godt som referanse-
vassdrag, og vassdraget er med i overvåkingsprogrammet for langtran-
sporterteforurensninger(surnedbør).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), Lifjellom-
râdet (obj. nr. 45), Atna (obj. nr. ll), Grimsa (obj. nr. II 2) og Hur-
dalsvassdraget (obj. nr. 3).
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Varig vern av Lyngdalsvassdrageter viktig siden dette er et av de ytterst
få vassdragenepå Sør-og Østlandetsomer uregulertfra fjelltil sjø.
Dessutendekker det langt på vei behovet for type- og referansevassdrag
for Agderfylkene".

Z Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottattden l3.3.84:

"Den nordre delen av Lyngdalsvassdrageter en naturligdel av Setesdal-
Vestheiområdet hvor StavangerTuristforeningog Kristiansandog Oppland
Turistforening(KOT)har et omfattendehytte-og rutenett.I dag er det
ingenturistforeningshytterinnenfornedbørfeltet,men KOT har planer om
to nye hytter slik at rutenettetkan viderføresfra Ljoslandtil Knaben
og viderened tilEiken.Det er ogsågrunntilå pekepå områdetsbetyd-
ning, som en viktig del av det sammenhengendenatur og fríluftsområdeti
Setesdal-Vesthei.Store vassdragsutbyggingeri den nordredelen av Setes-
dal-Vestheihar redusertden delens verdi og bidratt til at Lyngdalsvass-
dragetfårøkendeverdi.

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

Styreti Vest—AgderElektrisitetsverkhargjortfølgendevedtak,meddelti
brev av l6.2.84:

"I forbindelsemed Verneplanfor vassdragIII vil styret for Vest-Agder
Elektrisitetsverkunderstreke:

1

l. Lygnavassdragethar et meget stort kraftpotensialog har stor betyd-
ning for fremtidigkraftdekningi Vest-Agder.

2. En utnyttelseav kraftpotensialeti vassdrageter rimelig (kostnads-
klasse 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 lokalsamfun-
net".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyret slutter seg til utvalgets tilrådning om at Lyngdalsvassdraget bør
gis varig vern.

VASSDRAG I ROGALAND

OBJEKT NR. 61

BJERKREIMVASSDRAGETvassdragnr. 137

Fylker: Rogaland,Vest-Agder.
Kommuner: Bjerkreim,Gjesdal,Sirdal,Egersund,Time.
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Nedbørfelt= 708kmz.
Skoggrense: 500-600m o.h.
Areal under denne: 15 %.
Middelvassføringz 58 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-1 018 m o.h.
Jordbruksareal: 52 000 da.
Dyrkningsjord: 7 600 da.
Produktivtskogareal: 93 000 da.
Kraftpotensial: 892/718Gwh, kostnadsklasseIIA.

Utvalgetsvurdering

verneverdienei området er gjennomgåendesvært store.De naturvitenskapelige
og kulturvitenskapeligeinteresseri vassdrageter meget betydelige.Det samme
gjelderfriluftsinteressene,da området er av vesentligbetydningfor vinter-
utfart for en hel region.Vilt- og fiskeinteresseneer også store blant annet
på grunn av et stort produksjonspotensialav laks.

Bjerkreimvassdragetrepresentereret betydeligkraftpotensialog er meget høyt
prioritertfra kraftutbyggingsinteresseneí regionen.Utvalget er kjent med
planene om â benytteAustrumdalsvatnsom drikkevannsmagasinfor Jærenregionen.

Utvalgethar vurdertdet nærliggendeFrafjordvassdrageti relasjontil Bjerk-
reimvassdraget.Til tross for de betydeligeverneinteresser,særligpå fri-
luftssiden,som finnes i Frafjordkan vassdragetsamlet ikke erstattedet
langtmer varierteog innholdsrikeBjerkreimvassdraget.Kratutbyggingsplanene
omfatterreguleringsmagasínerog 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 ut i verneplansammenheng. De vassdrag som allerede er vernet er
gjennomgående små, forurenset og er lite egnet som typevassdrag for regionen.
Disse medlemmenehar ikke kunnetgå inn for en løsning som omfattervarig vern
av Frafjordvassdragetog konsesjonsbehandlingav Bjerkreimvassdraget.Bjerk-
reimvassdrageter godt egnet som typevassdrag,både fra en naturvitenskapelig
og kulturfagligsynsvinkel.Vassdragetgjenspeilerdet spekterav vassdrags—
natur denne regionenhar. De foretattetekniskeinngrepsom her finnes,dis-
kvalifisererikke 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-
dragtiloppfyllingav verneplanensmålsetting.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 vann-
forsyning.Disse medlemmenemener at det i dette tilfelleer behov for ytter-
ligere opplysninger om de motstridende interessene som vil komme fram under en
konsesjonsbehandling,og vil anbefaleat Bjerkreimvassdragetfrigisfor slik
behandling.I denne forbindelseskal også nevnes den betydningdet har for
alle interessenei vassdragsutbyggingog vern at flere vassdragbehandlessam-
tidigfor â få den mest optimaleutnyttelseav 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 hovedvassdragetjamnleger utsette for flaum,
og at desse skadeflaumanekan verte redusertved ei reguleringav vass-
draget.Vidarereknarkommunenmed at Austrumdal/Ørsdalenvil få betreog
sikrarevegsamband,og at ei utbyggingog vil gje kommunenarbeidsplassar
og betre økonomi.Desse sideneved saka vil ein sjølvsagtmåtte kome at-
tende til.

Konklusjonmed omsyntilSperstadutvalgetsuttaleer diforat kommunener
samd i at Bjerkreimsvassdraget no vert teke med i Samla Plan og tilrår at
vassdragetvertvurdertmed siktepå ei skånsomutbygging.Dei utgrei-
ingar som ligg føre frå Lyse Kraft syner at vassdraget- etter alternativ
II - kan utbyggastutan store magasinetableringarog store endringari
naturtilhøvalangshovedvassdraget.Ei slikutbyggingbørdiforvurderast
nærare".

Gjesdal kommunestyrevedtok enstemmigi møte l9.l.84:

"Gjesdalkommunestyrevil sjå detønskjelegat den delenav Bjerkreims-
vassdragetsom ligg i, eller kan drenerasttil Gjesdal (Maudal),blir
undergittkonsesjonsbehandlingforå få klarlagtomfangetav kraftres-
sursaneog kva konsekvensarei eventuellutnyttingav desse vil innebære".

Energiutvalgeti Rogalandfylkeskommunehar i møte 17. februarl984 gjort
følgendevedtakmed 8 mot 1 stemme:

"Energiutvalgetvilmed henvisningtil fylkesplanengå innforvarigvern
av Vikedalselvaog konsesjonsbehandlingav sidevassdragenei Bjerkreims-
vassdraget.

Energiutvalgetvil imidlertidkomme tilbake til Bjerkreimsvassdraget
underbehandlingenav SamlaPlan".

Mindretalletgikk inn for varig vern.

Fylkesfriluftsnemndai Rogalandvedtok i møte 6.2.84 følgendemed 4 mot 2
stemmer:

“Fylkesfriluftsnemndai Rogalandvil anmodeom at Stortingetí forbind-
else med behandlingenav VerneplanIII for vassdragvedtar varig vern av
både Bjerkreimsvassdragetog Vikedalsvassdraget".

Mindretallet(2) stemte for følgende:

"Fylkesfriluftsnemndai Rogalandvil 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".

Venstresmiljøutvalguttaler i brev av l2. februar 1984:

"Venstres Miljøvernutvalg støtter fullt ut de vurderinger som utvalgsmed-
lemmeneGjessing,Gjærevoll,Hauge og Wikholm gir uttrykkfor, og disse
medlemmerstilrådningom varig vern av Bjerkreimvassdraget.

Vassdrageter plasserti verneklasse1 bådenårdet gjelderkulturviten-
skaplige interesser og friluftsinteresser, og i verneklasse 2 for natur-
vitenskapligeinteresserog vilt- og fiskeinteresser,og må på grunnlag
av dissevurderingergis varigvern.

Rogalander hittil kommetdårlig ut av verneplanarbeidet,og har vært ut-
satt for omfattende vannkraftutbygging. Også av den grunn er det uaksep-
tabeltå 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 forurensningstilsynuttaler i brev av 14. februar 1984:

"De nordvestligedeler av vassdragetnyttes som drikkevannskildefor
Stavangerog Jærenregionen.Mindre vannverk for Bjerkreimkommunetar
også vann fra vassdraget. Austrumdalsvatnet er planlagt utbygget som
drikkevannskildefor det interkommunalevannverkfor Stavangerog Jær-
regionen.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.
Utbyggingsplaneneskisserti NOU l979:9 er noe mindre omfattendeenn dem
i VerneplanIII, men forurensningsvirkningeneantas å bli omtrentden
samme.Bjerkreimsvassdrageter med i overvâkingsprogrammetfor langtran-
sporterteforurensninger(surnedbør).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 størstmulig grad bør unngås".

Arkeologiskmuseum i Stavangeruttaler i brev av 1.2.84:

"Vi vil igjen få understrekaat Bjerkreimvassdrageter eineståande.Det
er det gjenverandevassdrageti Rogalandsom både i kraft av mengde og
variasjoni kulturminnebestandenpeikar seg ut som det klarastverne-
verdige.Det har kulturlandskapsmessigeit 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 vass-
draget i Rogalandsom på best måte kan gi løysingarpå og anskueleggjera
kulturhistoriskeproblemstillingarfrâ alle tidsperiodar.Ei nærare vur-
dering 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:

"Bjerkreimvassdragetrepresentereret meget viktig type- og referansevas-
sdrag for Sørvestlandet.Vi kan ikke se at noen av de alleredevarig
vernedevassdragenei denne delen av landet kan ivaretade naturviten-
skapelige verdiene som er representert i Bjerkreimvassdraget. Utvalget
har i sin vurderingtrukket inn Frafjordvassdraget,men til tross for
dette vassdragetsfagligekvalitetervil disse ikke kunne sammenlignes.
Varig vern av Frafjordvassdragetkan derfor ikke erstattevarig vern av
Bjerkreimvassdraget".

Instituttfor etnologived Universiteteti Oslo går i brev av 14. februar inn
for varig vern av Bjerkreimvassdraget.

Riksantikvarenuttaleri brevav 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 ogsåunderstrekesat vassdragetmå sessomen helhet.Detvillevære
uheldigom en bare skulleverne deler av vassdragetslik det er fore-
slått.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 vernetevassdrag.De som er
verneter relativtsmå,sterktpåvirketav forurensningerog liteegnet
som typevassdrag.Obj. nr. 61, Bjerkreimvassdragetfyller kravenetil et
typevassdrag for denne regionen. Det er dessuten ingen andre vassdrag i
denne landsdelensom kan dokumenteretilsvarendeverneinteresser.Det
virkerderforulogiskå foreslåBjerkreimsvassdrageterstattetmed f.eks.
Frafjordvassdragetder det i første rekke er verneinteresserpå frilufts-
siden".

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:

"Nårdet gjelderBjerkreimvassdraget,viserRogalandNaturverntilStor-
tingetshovedforutsetningerfor verneplanen(pkt.a og b, s 42) og kon-
kluderermed at skal disse forutsetningertilnærmelsesviskunne oppfylles
for Rogalandsvedkommende,må Bjerkreimvassdragetfå stadig større be-
tydning for rekreasjonog friluftsliv.Bare her vil det være mulig å
sikre noenlundeuberørteområder av en viss størrelse".

"Koblingenmed Frafjordvassdragetfinner vi meget uheldig.Frafjordvass-
drageter meget verneverdig,men det representereren helt annen vass-
dragstype,og kan ikke på noen måte erstatteBjerkreimvassdraget.Bjerk-
reimvassdragethar et meget stort nedbørsfelt,og etter landsdelensfor-
hold meget stor befolkningstetthet.Mange oppleverBjerkreimvassdraget
som en del av sitt nærmiljø".

Norges Jeger- og Fiskerforbund uttaler i brev av 23.1.84 at:

"NJFFikke på noenmåtekan akseptereat vassdragetblirfrigitttil kon-
sesjonsbehandling,men derimotbør gis varig vern". De sier videre:
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"NJFF støtterargumentasjonentil medlemmeneGjessing,Gjærevold,Hauge
og Wikhold".

"Jakteni området har en svært stor verdi og er preget av allsidighet,
med gode adkomst-muligheterog en stor andel utenbygdsboende(ca. 75 %).

For sportsfiskerehar ogsåområdeten sværtstorverdiog er dessutenmye
brukt til ulike typer friluftsliv".

NorskeTuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:

"Dettevassdrageter Rogalandsnest største,og det eneste av virkelig
størrelse som kan vernes. De andre store vassdrag i Rogaland (Suldals-
lågen,Storelvvassdraget,Ulla m.v.) er forlengstkraftigregulert.

NTF er enig i at Sør-Vestlandeter kommetdårlig ut i verneplansammen-
heng. Foreløpiger bare et fjellvassdrag,Vormo, varig vernet.Dette ut-
gjørbareén prosentav Rogalandsvannkraftpotensial.Til nå er altså
bare en meget liten del av Rogalandsheienesikretmot nye inngrep.Dette
er langt fra tilfredstillende.Rogalandsheieneer tross alt det viktigste
friluftsområdefor Jær-regionen".

"StavangerTuristforening(SFT)har i sin langtidsplanforutsattutbyg-
ging 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,vilNTF på det sterkesteanbefaleat Bjerk-
reimsvassdragetmå gis varigvern".

Norsk Naturforvalterforeninguttaler i brev av l7.2.84:

Lyse

"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 tid-
ligere,er sterktpreget av forskjelligetyper inngrepog påvirkninger,
og kan på ingenmåte settesopp mot Bjerkreimvassdraget.

Det er de store kraftinteressenesom er bakgrunnenfor dissensen.Roga-
lander fra førstoreksportørav kraftog nårpågåendeutbyggingerav
Ulla-Førreer ferdig,vil 80 % av aktuellvasskrafti fylketvære utbygd.
Generellebetraktningerog de spesielleforholdenesom er nevnt ovenfor
tilsiervarig vern av Bjerkreimvassdraget".

Kraft uttaler i brev av ll. januar 1984:

“LyseKraft vil avslutningsvisunderstrekede betydeligeinteressersom
knytterseg til energiressursenei Bjerkreimvassdraget.Med et energi-
potensialpå ca. 900 GWh representererBjerkreimvassdragetca. halvparten
av de gjenværendevannkraftressurseri Lyse Krafts aktuelleutbyggingsom-
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/km2for
Orklavassdragetog ca. 12 1/s/km2for Altavassdraget.Videre må nevnes
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at Bjerkreimvassdragethører til de vassdrag i landetsom har den gun-
stigsteavløpsfordelingoveråretved at ca. 60 % av årsavløpetkommeri
vinterhalvåret.Behovet for størremagasinetableringerblir dermed ves-
entligredusert.I tilleggmå nevnes vassdragetsgunstigebeliggenhet
forsyningsmessigsett ved at 2 eksisterende300 kV linjer krysservass-
draget.En utbyggingetter de fremlagteplaner vil heller ikke nødvendig-
gjøre noen utstraktveibyggingfor så vidt som de flestearbeidssteder
forutsettesetablertnær eksisterendeveinett".

"Vi vilogsåpekepå at en utbyggingkangjennomføresmedmegetbeskjedne
miljømessigeinngrep.De utbyggingsalternativsom Lyse Kraft har utredet,
forutsettersåledesat de større lavereliggendevatn reguleresinnenfor
vatnenesnaturligevariasjonsområde,mens det for de høyereliggendevatn
kun blir mindremagasinetableringer.Austrumsdalsvatn,med foreslåttre-
guleringpå 15 m, utgjør imidlertidher et unntak,men denne reguleringen
er planlagtprimærtfordrikkevannsformål“.

"De betydeligeinteressersom er knyttettil energiressursenei Bjerk-
reimvassdragetbør etter Lyse Krafts oppfatningtilsi at de vedtak som
måtte fattesom fremtidigdisponeringav vassdragetsressurser,baseres
på best mulig beslutningsgrunnlag.Etter Lyse Krafts oppfatningvil dette
best kunne skje gjennomen konsesjonsbehandling.Selv med det omfattende
dokumentasjonsmaterialesom er tilveiebragtfor Sperstadutvalgetsvur-
dering,mener vi at en konsesjonsbehandlinggir den beste garanti for en
mest mulig fyldestgjørendeinteresseavveiningmellom de ulike bruker-
interesser,herunderogså innbefattetverneinteressene".

I

Dalane Elverk uttaler i brev av 2. februar 1984:

"DalaneElverk er eier av vesentligerettigheteri en gren av Bjerkreim-
vassdraget(Bjordalsåna,Ørsdalsvatn)samt til dels i hovedvassdraget
(Fotlandsfoss)".

"DalaneElverk vil tiltre så vel uttalelsei brev av 11.01.84fra Lyse
Kraft som uttalelsevedtatt av Bjerkreimformannskapi møte 13.01.84.

DalaneElverk vil anbefaleat Bjerkreímvassdragetblir frigitt for konse-
sjonsbehandling".

Égvedstyretsinnstilling

Hovedstyretmener de mange bruksinteresseri Bjerkreímvassdragetbest kan av-
klaresved en konsesjonsbehandling.

OBJEKT NR. 70

VIKEDALSELVAvassdragnr. 175

Fylker: Rogaland, Hordaland.
Kommuner: Vindafjord, Etne, Suldal, Sauda.
Nedbørfelt: 118 km .
Skoggrense: 500 m o.h.
Areal under denne: ca. 60 %.
Middelvassføring: 9 m3/s.
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Laveste-høyestepunkt: 0-l 188 m o.h.
Jordbruksareal: 7 800 da.
Dyrkingsjord: 1 000 da.
Produktivtskogareal: 25 000 da.
Kraftpotensial: 264 GWh, kostnadsklasseIIB/III.

Utvalgetsvurdering

Utvalgetvisertil at Vikedalselvai dag er den viktigstelakse-og sjøaure-
elva i Ryfylkeog tiltrekkerfritidsfiskerefra hele sørvestlandet.Dessuten
er det et viktigfriluftsområdeom vinterenpå grunnav de stabilesnøfor-
holdene.Natur- og kulturverninteresseneer også betydeligei området.Flere
av de nærliggendevassdrageneer preget av tildels store kraftutbygginger.Ut-
valgetvil derfortilråVikedalselvavarigvernet.

Innkomne uttalelser

Vindafjordkommunestyrevedtok i møte den 17. januar 1984 med 18 mot ll stem-
mer:

"VindafjordkommunestyreynskjerVikedalselvavarig verna".

Mindretalletstemte for følgendeforslag:

"l. Vindafjordkommunestyreynskjer ikkjeVikedalselvavarig verna.

2. Dersom varig verninglikevelvert gjennomført,føresetkommunestyret
at dei myndighetersom vedtar dette gir kommunenøkonomiskvederlag
for tap av skatte-, konsesjons- og kraftinntekter".

Rogalandfylkeskommune,fylkesfriluftsnemdaog energiutvalgetgår enstemmig
inn for varig vern av Vikedalsvassdragetí møter h.h.v. 6.2.84og l7.2.84.

Fylkesutvalgeti Hordalandvedtokpå møte den 26.l.84med 10 mot 4 stemmer:

"Ut frå det grunnlagsmaterialetsom nå ligg føre, vil fylkesutvaletseia
seg samd i Sperstad-utvaletsitt forslagtil VerneplanIII, så langt det-
te gjeld vassdragsom vedkjemHordaland".

Fosselvog Vossovassdragetvil ein koma tilbaketil i sambandmed Samla
Plan".

Fylkesmanneni Rogalanduttaler i brev av 3. februar 1984:

"Kontaktutvalgettilrår at Vikedalsvassdragetblir varig vernet.Fylkes-
mannen slutter seg til denne tilråding, med begrunnelse som angitt foran
for Bjerkreimsvassdraget".

Fylkesmanneni Hordalandgår i brev av 2.2.84 inn for varig vern av Vikedals-
elva.

Statensforurensningstilsynuttaler i brev av 14. februar1984:

"Utbyggingsplanenefor Vikedalselvaomfatterogså Rødneelvisom rennerut
i Sandeidfjordenved Sandeid.I NOU l979:9 heter det at utbyggingav de
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to vassdragenevil føre til sterk konfliktmed resipient-og vannfor-
syningsinteressene.Vikedalselvaer videre et viktig vassdrag i forskning
og undersøkelserav virkningerav sur nedbørpå livet i vassdrag.Vike-
dalsvassdragetbør ikke reguleresom disse undersøkelseneskal fortsette.
SFT er av de nevnte grunnerenig i at Vikedalsvassdragetunntas fra re-
gulering".

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84Sperstadut-
valgetstilrådningforVikedalselva.

Norges landbrukshøgskole uttaler i brev av l0.l.84 at de er enig i de frem-
satte forslag til vern, som alle anses vel dokumentert ut fra helhetlige vur-
deringerav verneverdi.

Arkeologiskmuseum i Stavangeruttaler i brev av l.2.84:

"vil vi først få seia oss glade for og samde i at Vikedalselvablir føre-
slått varig verna".

NorskeTuristforeningersForbunduttaleri brevmottattl3.3.84:

"Vikedalsvassdrageter sannsynligvisdet gjenværendevassdrag i Nord-Roga-
land som har de størsteverne-og friluftsinteresser.NTF vil derforgi
sin tilslutningtil utvalgetsforslagom varig vern. Vi viser også til at
RogalandFylkestinghar gått enstemmiginn for vern".

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:

"RogalandNaturvernstøtterfullt ut Utvalgetstilrådingom varig vern av
Vikedalselva.Laget understrekerbetydningenav at et vassdragblir
vernet i den del av fylket som liggerpå nordsidenav Boknafjorden".

Haugesund Elektrisitetsverk presiserer i brev av 2.2.84 at det oppgitte kraft-
potensialpå 264 TWh forutsetterutnyttelseav ialt 4 vassdragutenomVike-
dalselva.Det redgjøresvidere for alternativethvor en del av vassdragetover-
føres til Etne. Her heter det:

"Det vil etter vår oppfatninggå fram at ulempenei relasjontil for-
delenemed en skånsomutnyttingav Vikedalselvamed naboelverer små.
Spesieltgjelderdette den overføringtil våre kraftverki Etne som Ber-
dal 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

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Vikedalselvabørgis
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 forslagtil VerneplanIII, så langt dette
gjeld vassdragsom vedkjemHordaland".
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Fylkesmanneni Hordalanduttaler i brev av 2.2.84:

"Fylkesmannenhar ingenmerknad til omtalen av dei vassdragsom skal inn
i Verneplanen.Så vidtein kansjå av Sperstadutvaletsi tilrådinger det
lagt inn ei faglegvurderingder relevanteinteresserhar fått ei balan-
sert avveging".

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84Sperstadut-
valgets tilrådningtil VerneplanIII for vassdrag i Hordalandfylke bortsett
fra for Vossovassdraget.

OBJEKTNR. 76

GRANVINELVIvassdragnr. 228

Fylke: Hordaland.
Kommuner: Granvin,Voss, Ulvik.
Nedbrarfelt: 177kmz.
Skoggrense: 700-800 m o.h.
Areal under denne: 50 %.
Middelvassføring: 9 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-1 570 m o.h.
Kraftpotensial: 16 GWh, kostnadsklasseIII.

Utvalgetsvurdering

Objektet inneholderviktige kvaliteterbåde av naturvitenskapeligart, og for
vilt- og fiskeinteressene.Deler av Granvinelvasnedbørfelter fra før holdt
utenforverneplanen.Den resterendedel er sterktpåvirketav 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 helhetliglandskapsbilde.Særlig av hensyn til fossensspesielleverdi
vil utvalgettilråat objektetgis varigvern.

Innkomne uttalelser

Granvin formannskapvedtok enstemmigi møte den 31. januar 1984:

"Granvinherad vil støtte framleggeti VerneplanIII som rår til varig
vern av Granvinsvassdraget.

For den del av Granvinsvassdragetsom ikkje er teke med i VerneplanIII,
området Bulko m/sideelvar, vil heradet uttala seg i samband med hand-
samingaav Samla plan for Vassdrag".

Fylkesrådmanneni Hordalanduttaler i notat av 13. januar 1984 til fylkesut-
valget:

"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 Hordalanduttaler i brev av 2.2.84:

"Medden målsetjingutvalethar hattog dei påvisteverneinteressenevil
vi stø utvalet i tilrådingaom varig vern av Granvinelvi,Eikjedalselvi,
Ynnesdalvassdragetog Vikedalselva".

Venstresmiljøvernutvalguttaler i brev av l2. februar 1984 at

HordalandVenstre slutterseg til utvalgetsforslagom varig vern av
Granvinelvi.

NorgesTuristforeningersForbunduttaleri brevmottattden 13.3.84:

"Vassdragsomràdetog særligfjellområdeneer godtegnettil fot-og ski-
turer. Området brukes en del av lokalbefolkning og tilreisende fra
Bergensområdet.

Utbyggingsinteresseneer forholdsvissmå og NTF vil derfor støtte ut-
valgets forslagom varig vern".

BergenshalvøensKommunaleKraftselskaputtaler i brev av 31. januar 1984:

"Sperstadutvalgethar foreslåttSkjervefossenvarig vernet.

SídevassdragetBulko som inngår i Granvin - Folkedalsutbygningener ikke
vernet.Utbygningsplanenefor disse vassdragberøres således ikke av
verneinngrepet i Bulko. Derimot berøres planene av verneforslaget for
Bordalselv".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Granvinelvibør gis
varig vern.

OBJEKT NR. 77

FOSSELV vassdragnr. 236

Fylke: Hordaland.
Kommune: Kvam.
Nedbørfe1t= 18kmz.
Skoggrense: ca. 650 m o.h.
Areal under denne: 20 %.
Middelvassføring: 2,0m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 12-1 269 m o.h.
Jordbruksareal: 74 da. _
Dyrkningsjord: 0
Produktivt skogareal: 3 100 da.
Kraftpotensial: 130 Gwh, kostnadsklasseIIB.
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Utvalgetsvurdering

Steindalsfossener av stor verdi for turisttrafikken.Utvalget tilrår at vass-
draget kan konsesjonsbehandles,men forutsetterat det ved en eventuellutbyg-
ging sikresen viss sommervassføringi Steinsdalsfossen.

Innkomne uttalelser

Kvam heradsstyrevedtok i møte 17.1.84med 35 mot 6 stemmeren uttalelsehvor
det pekes på en del mangler ved utredningene. Det understrekes betydningen av
områdetsom vinterutfartsområdeog at en reguleringav Myklavatnvil ødelegge
enestemulighetfor sambandfraKvamskogentilFuglafjell.Videreheterdet
bl.a.:

"Deter ogsågrunntilå peikapå at områdetrundtMyklavassdrageter eit
nærast urørt naturomrâde som grensar opp til Kvamskogen der det er sterke
friluftsinteresserfor Bergensområdet.I fylgje den generelledelen av
utgreiingaer det nettoppslikeområdesom skalha høgprioritetnårdet
gjeld vern".

"Steinsdalsfossener såleiseit naturfenomensomer med på å haldaoppe
turistnæringai bygda,og det er såleisav størst interessefor reise-
livsnæringaat fossenvert sikra ei naturlegvassføring".

"Ein reduksjonav Vassføringai Fosselvavil såleisha alvorlegefylgjer
for oppgangav fisk i elveosen".

"I utgreiingaer det ikkje vurdertkva skadeverknaderei utbyggingvil få
for vassmengdeog kvalitetfor drikkevasskjeldene".

Kvam heradsstyrevedtok følgendekonklusjon:

"Då ein ikkje kan sjå at dei Verdianesom er nemnde i denne uttalenkan
takastvare på ved ei eventuellutbygging,vil Kvam herad føreslåvarig
vern av Myklavassdraget(Fosselv)".

Mindretallet stemte for:

"Kvam herad vil rå til at Myklavassdragetvert frigjevenfor konsesjons-
handsamingunder føresetnadav at fylgjandevilkår vert gjennomført:

l. Steinsdalsfossenfår ei tilfredsstillendevassføring.

2. Privateog kommunalevassverkvert 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
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for lokalmiljøetog for turistverksemdapå Vestlandet.Det vil og vera
til stor skade for friluftsinteressenesom er knytta til Kvamskogender-
som Myklavatnskulle bli regulert".

Fylkesrådmanneni Hordalandsier i notat av 29. februar 1984 til fylkesut-
valget:

"Kvamskogen/Bergsdalenområdeter mellom dei mest nytta turområdei
landet,og vil truleg få aukandeverd i åra som kjem. Det synest som om
det i verneplanenikkje er lagt turvandevekt på verneverdieni høve til
friluftsinteressenei området.

Dette kjem og fram i fylkesfriluftsnemndaog Kvam kommunesine drøftingar.
Både i kommunen og fylkesfriluftsnemnda er det stort fleirtal for varig
vern av heile vassdraget.

Utbyggingarepresenterareit 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 be-
merke til at Fosselv skal konsesjonsbehandles.

Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Hordalanduttaleri brevav 2.2.84:

"Miljøvernavdelingaer, med unntakav friluftsinteressene,samd med den
verneklassesomobjektethar fåttfordei ulikefagområde.Friluftsínter-
essene er etter vår vurderingundervurdertav utvalet,noko som truleg
heng samen med faglegemanglar i underlagsmaterialet.For det førsteer
den lokalepotensiellebrukargruppaover det doble av det som er oppgitt
i rapportane,og for det andre er den regionaleverdien av områdetunder-
vurdert.Den viktigsteruta for overgangvinterstidmellom Kvamskogenog
Hamlagrø/Bergsdalengårgjennomområdet.TopografisketilhøverundtMykla-
vatnet gjer at denne ruta, som går over vatnet,vil bli ubrukandeved ei
eventuellregulering.Det aukandepressetfråbrukargruppenepå det
regionaltsværtviktigefriluftsområdetpå Kvamskogen,eithovudutfarts-
område for Bergensregionen,vil tilseia at randområda,m.a. Myklavass-
drageti framtidavil få størrebetydningenn det utvaletsynestå rekna
med. -

Miljøvernavdelingamerkjerseg at utvalethar lagtavgjerandevektpå
Skjervefossensin verdi som landskapselementved vurderingaog tilrådinga
om varig vern av Granvinvassdraget, medan det ikkje er lagt tilsvarande
vekt på Steínsdalsfossensin landskapsestetiskeverdi for friluftslivog
turisme/reiseliv,sjølvom det er tekeatterhaldom einvisssommarvass-
føring.

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

Fosselv utgjer omlag 20 % av Steinsdalsvassdraget,men sidan nedbørs-
feltet ligg så høgt, spelar den forlenga snøsmeltingsflaumen frå feltet
på føresommarenei viktigrolleforforureíningssituasjonenog laks/sjø-
aureoppgangeni dette tidsrommet.Om vatnet i nedslagsfeltetvert over-
ført til Samnanger,kan vesentlegeskadeverknaderoppstå".
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Venstresmiljøvernutvalguttaler 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 styringsgrup-
pens vurdering. Vi vil spesielt peke på Myklavatn som et utpreget utfarts-
områdefraKvamskogenpå vinterstid".

"VestlandskeNaturvernforeningvil spesieltfremheveverdien av Steins-
dalsfossen.Fra Gabrielsen-komiteensinnstilling(G 42) går det frem at
"I alle tilfellemener komiteenat turisttrafikkmessigehensyn tilsier at
fossenbevaresuberørt".Industrikomiteeni Stortingetførte Steinsdals-
fosseni gruppen "Fossefallsom ansees som utpregedeturistattraksjoner"
og komiteenmener at fossenbør kunne bli gjenstandfor fredning.

Det som gjør Fosselv særligverneverdiger fossen som må kunne karakteri-
seres som en attraksjoni norsk natur.Den ligger like ved en riksvegmed
stor ferdselog et attraktivtog særlig omsnakketfenomener at en kan gå
bak fossefallethvor det er anbragten kiosk hvor man kan få kjøpt bl.a.
kortmed fossenavbildet.

Med bakgrunni den store betydningfossenhar for landskapsbildet,dens
opplevelsesverdiog store attraksjonsverdigår VestlandskeNaturvern-
foreninginn for at Steinsdalsfossenmed Fosselvgis varig vern".

Norske TuristforeningersForbundpåpeker i brev mottatt l3.3.84:den store be-
tydningområdet har for friluftsliveti regionen.Den sentralebeliggenheten
av Myklavatnfremhevesog at en reguleringav vannet vil umuliggjøreen for-
svarligvinterferdselframtilKvamskogen.Det påpekesogsåat områdetsbe-
tydning for friluftsinteresseneer grovt undervurdert.

"For øvrig slutterNTF seg til Sperstadutvalgetsvurderingav Steindals-
fossenog vil sterkt anbefaleat Fosseelvblir gitt varig vern".

BergenshalvøensKommunaleKraftselskaputtaler i brev av 31. januar 1984:

"Vassdragetgrenseropp til Samnangervassdragethvor Bergen Lysverkerhar
sine utbygninger.Overføringav deler av vassdragettil Samnagerer
mulig.Kvam kraftverkeier såvidtvi 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-
nyttedette vassdragetpå er å overføreMyklavatnesavløp til Samnanger-
vassdraget,og benyttevannet í de tre eksisterendekraftstasjoneneder.
De tilhøreralle Bergen Lysverker.En slik overføringantas å ville gi
omtrent 130 GWh".
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Hovedstyretmener hensynettil turistog friluftsinteresseneer av en slik art
at Fosselv bør gis varig vern.

OBJEKT NR. 78

EIKJEDALSELVvassdragnr. 247

Fylke:
Kommuner:
Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføringz
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

Utvalgetsvurdering

Hordaland.
Samnanger, Kvam, Fusa.
94kmz.
ca. 650 m o.h.

ca. 40 %.
9,0m3/s.
27-1 299 m o.h.
1 500 da.
300 da.
15 000 da.
48 GWh, kostnadsklasse IIB.

Y

Kvamskogen står helt sentralt som friluftsområde for Bergensregionen. Nedbør-
feltet er en del av dette området. Fossen Bratte er i den forbindelse en
spesiellattraksjon.Utvalget tilrår at Eikjedalselvmed fossenBratte gis
varig vern.

Innkomne uttalelser

Fylkesrådmanneni Hordalanduttaler i notat av 13. januar 1984 til fylkesut-
valget:

"Utbyggingav Eikjedalselvavil få verknadpå Kvamskogområdet.Det synest
heller ikkje ønskjeleg med regulering av Eikjedalsvatnet eller utbygging
av fossen Bratte.

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:

"Meddenmålsetjingutvaletharhattog deipåvisteverneinteressenevil
vi stø utvalet í tilrâdingaom varig vern av Granvinelvi,Eikjedalselvi,
Ynnesdalsvassdragetog Vikedalselva".

Venstresmiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar1984 at

Hordaland Venstre slutter seg til utvalgets forslag om varig vern av
Eikjedalselva.
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Norske TurístforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:

"Dettevassdrageter en del av Kvamskogenområdetsom er det viktigsteut-
fartsomrâdet 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".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Eikjedalselvbør gis
varig vern.

OBJEKT NR. 80

VOSSAVASSDRAGETvassdragnr. 254

Fylker: Hordaland,Sogn og Fjordane.
Kommuner: Voss, Aurland, Ulvik, Vik, Kvam, Vaksdal.
Nedborfeltz 1 483kmz.
Skoggrense: 850-950m o.h.
Areal under denne: 40 %.
Middelvassføring: 83 m3/S.
Laveste-høyestepunkt: 0-1 604 m o.h.
Jordbruksareal: 37 500 da.
Dyrkingsjord: 13 800 da.
Produktivtskogareal: 198 000 da.
Kraftpotensial: l 530 GWh, kostn.kl.I/IIB

Utvalgetsvurdering

Vossavassdragetviser stor variasjoni naturtyperfra høyfjelltil lavlandog
inneholdermeget store verneverdierbåde for vilt- og fiskeinteressene,fri-
luftsliv,kulturvitenskapog naturvitenskap.Særlig store naturfagligeinter-
esserer knyttettildelta-og våtmarksområdenei Strondavassdraget.I tillegg
til at vassdragetinneholderet meget stort antall kulturminner,kan det sies
at kulturminnesammensetningen er særegen. Området rommer en artsrik fauna med
et stortproduksjonspotensialfor vilt. Nedbørfelteter dessutendel av et
stortog sammenhengendefriluftsområde.Det er påviststorenaturfaglige
verdierinnenforalle de naturvitenskapeligefagområder.

MedlemmeneGjessing,Gjærevoll,Hauge og Wikholmmener at verneverdieneuten
unntaker meget store,og objekteter ett av de viktigsteen har på midler-
tidig vern. Det er godt egnet som typevassdragfor områdetmellom Sognefjorden
og Hardangerfjorden,et område som idag ikke er representertpå verneplanen.
Vossavassdrageter videre i kraft av sin størrelseog nærhet til store be-
folkningskonsentrasjoner 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,Støls-
heimutbyggingen, Matreutbyggingen, utbyggingene omkring Dale m.fl.). Hardanger-
vidda med Kinso, Opo, Veig og Dagali erstatterikke Vossavassdragetsom verne-
objekt.

De vurderingersom er gjort av verneinteressenei Vosso knytterseg til
objektet som helhet.De tre greneneav vassdragetrepresentereret samspillav
kvaliteterog kan ikke erstattehverandre.En eventuelldelingvil således re-
dusere 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
greneneovenforVangsvatnet,nemlig Strondavassdragetog Bordalselv,gis varig
vern. Når det gjelder Raundalsvassdraget representerer det store økonomiske
verdierbåde for distriktetog for landet som helhet gjennommulighetenefor
kraftutbygging.Etter disse medlemmerssyn vil man, selv om man tillateren
viss utnyttelse,kunne ha så mye av verneinteressenei behold at det i til-
strekkeliggrad supplererde vernedevassdrageneman har i området fra før
(Hardangerviddamed Opo, Kinso,Veig og Dagali).En konsesjonsbehandlingav
Raundalsvassdragetvil derforgi den beste avveiningav alle verne-og bruker-
interessenei dette delvassdraget.

Innkomneuttalelser

Voss kommunebehandletverneplaneni møte 2. februar 1984 og med 34 mot 9
stemmerble følgendevedtatt:

"l. Strandaelvaog Bordalselvamå varig vernast.
2. Raundalselvamå frigjevastfor konsesjonsbehandling.
3. Eventuellutbyggingav Raundalselvamå skje i eige løp".

Mindretalletgikk inn for:

"Vossovassdragetmed elvaneRaundalselva,Strandaelvaog Bordalselvamå
gjevastvarig vern".

Ulvik kommunevedtok i møte 19. januar 1984:

"Ulvikherad viser til heradsstyrevedtaki sak 65/83og sak 146/83.Her-
adet meiner framleisat Slondalenog Fagradalenmå haldastutanforei
eventuellutbyggingav øvre delen av Raundalsvassdraget.Ein kan ikkje
sjåat desseområdaverthaldneutanforei utbyggingdersomSlondals-
vatnet vert gjennomstrøymingsbasseng.

Ein vil difor rå til at eit alternativmed utbyggingav Kaldavatnog
Kvannjolvatnmed direkteoverføringtil Ulvik herad vert førebuddfor
konsesjonshandsaming.

Slondalsvatnetog Fagradalsvatnetmå derimotgjevast varig vern".

"Aurlandkommunestyrevedtok i møte 30. januar 1984 med 13 mot 8 røyster:

"Aurlandkommuneviser til Sperstadutvaletsi utgreiingom Flåmsvass-
draget,Undredalselviog Vossovassdraget,der utvaletpeikar på dei store
verneverdiardesse vassdragahar. Likeeinsvil ein peika på alle uttaler
som er komne får lokalt hald. Ut frå dette krev Aurland kommune varig
vern av Flåmsvassdraget,Undredalselviog Vossovassdraget".
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Fylkesutvalgeti Hordalandvedtok i møte 15. mars 1984 mot 5 stemmer:

"Fylkesutvaleter samd med Sperstadutvaletom varig vern av Strondavass-
dragetog Bordalselv.(Objektnr. 80) Det vert rådd til konsesjonsbe-
handlingav Raundalsvassdrageti samsvarmed tilrådingfrå medlemmene
Fjærvoll,Hillestad,Sperstadog Wingård.

Fylkesrådmanneni Hordalandsieri notatav 29. februarl984til fylkesut-
valget:

"Fylkesfriluftsnemndagjekk samrøystesinn for varig vern av Strondavass-
dragetog 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 saman-
heng og ved eventuellkonsesjonshandsaming.Fylkesmannenhar ikkje noko å
merka til at desse vassdragaskal konsesjonshandsamast".

Fylkesmannenviser ellers til særskiltnotat med fagligevurderingerav fri-
luftslivetog naturvernetsinteresserutarbeidetav miljøvernavdeligenved
fylkesmannsembetet.Her heter det:

"Ingenvassdragkan oppnåhøgareverneklassepå allefagområdeennVossa-
vassdraget.Det er også grunn til å merkja seg at det er dei samla verne-
verdianefor 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 vertsagtat forobjektmed storeverneinteres-
sersjeldanfinsalternativog at dessemå vernast"derdei ligg".På
dette grunnlagetmå vi seia oss usamdemed utvaletsiden det ikkje sam-
røysteshar tilråddvarig vern av heile Vossavassdraget.

Prinsippetom vern av heile nedbørsfelter lagt til grunn ved styres-
maktenesi handsamingav dei tidlegareverneplanane,jfr. s. 36 i rap-
porten".

Miljøvernavdelingenviser ellers til at potensialetfor utviklingtil fordel
for friluftslivsinteresseneer stort i de øvre deler av Raundalenog at fylket
har få lett tilgjengelige,sammenhengendeurørte fjellområder.Miljøvernav-
delingenpeker ellerspå den gunstigevirkningflomutspylingenehar for vann-
kvaliteteni Vangsvatn.

Fylkesmanneni Sogn og Fjordane uttaler i brev av 2. februar1984 at en vil
komme tilbakemed en grundigerevurderingav verneplanenog de enkeltevass-
dragene i sambandmed "Samlaplan". I de foreløpigemerknadenetil Vossavass-
dragetheter 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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StatensForurensningstilsynpåpeker i brev av 22. februar 1984 den forurens-
ningspâvirkningsom er i Strandavassdragetog nedre del av Raundalselvaog
sier videre:

"Vangsvatneter ogsåpåvirket,men flommenevår og høstgjørat vannut-
skiftingeni Vangsvatneter stor. Uten denne utskyllingenville Vangs-
vatnet ha vært eutrof med årlige algeoppblomstringer.Reguleringersom
endrervesentligpå dagens vannføríngsmønsterkan derfor føre Vangsvatnet
ut i en uheldigforurensningsutviklingselv med forurensningsbegrensende
tiltak.Mye av forurensningstilførslenetil Vossavassdragetkommer fra
jordbruksavrenningsomdet vanskeligkangjørestiltakmot.De nedre
deler av Raundalselvaog Strondaelvakan også få store negativeforurens-
ningsmessigevirkningerav en regulering.SFT vil tilrå at Vossavass-
draget oppstrøms Vangsvatnet unntas fra reguleringer som vil endre vann-
føringsmønsteretover året eller fører vann ut fra vassdragetav hensyn
til forurensningsforholdenei vassdraget".

Direktoratetforviltog ferskvannsfiskuttaleri brevav 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:

"inneholderkulturminnerog kulturlandskapav heltspesiellstorverdiog
som ikke kan erstattesav andre verneobjekter".

Videre påpekes at vassdragetmå ses som en helhetog 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, inneholdermegetstoreverneverdier.Det skalogsåpåpekesat en ut-
byggingav Raundalsvassdraget(i Vosso) vil kunne innebæreat kulturmin-
ner utenfornedbørfeltetblir berørt,disse er av stor viktighetog er
ikke vurdert i Verneplanen".

Instituttfor folkelivsgranskingved Universiteteti Oslo går i brev av 15.
februar1984 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 an-
svarsområde,som styringsgruppenfor registreringog vurderingav kulturverdier
har gitt høgesteverneverdi,ikke uforbeholdenter blitt foreslåttvernet av
Sperstadutvalget.Det gjelderVossavassdraget,Flåmsvassdragetog Jølstra".
Universitetsdirektørenviser ellers til uttalelserfra historisk- filosofisk
fakultethvor det heter:

"Ingenav de tre vassdragene(Vosso,Flåm og Jølstra)er isolertsett
kulturhistorisktypiske for Vestlandetsom helhet.Det ene kan således
ikkeerstattedet andresom landsdelstypisk.Tilsammengir de imidlertid
et rimeligbra tverrsnittav det indreVestland.

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

"Under henvisningtil Styringsgruppensfagligevurderingerog de kommen-
tarertil dissesomer gittovenfor,vil Historiskmuseumsluttesegtil
flertalleti Sperstadutvalgetved de to dissensvassdrageneog innstendig
tilrå varig vern, både av Flàmsvassdragetog Vossavassdraget".

Om de naturfagligeforholdviser universitetsdirektørentil uttalelsenfra det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet som uttaler:

"Nårdet gjelder"dissensobjektene"Vossoog Flàmsvassdragetvil vi
sterkt støtte de i Sperstadutvalget som går inn for vern av disse vass-
dragene.Når det gjelder naturvitenskapeligverdi ble disse av fag-
miljøenevurdert som de mest verdifulleav de undersøktevassdragenepå
Vestlandet.Styringsgruppenfor det naturvitenskapeligeutredningsar-
beideti 10-årsvernedevassdraghargittVossoog Flàmsvassdragetverne-
prioritetI (-megetstor verneverdi).

Det matematisk-naturvitenskapeligefakultethåper derforat en i den
viderebehandlingenav verneplanIII kan gi disse vassdragenevarig vern.

Universitetsdirektørenved Universiteteti Oslo viser i brev av 31. januar
1984 til uttalelsenfra det matematisk-naturvitenskapeligefakultethvor det
heter:

"Sperstadutvalgeter delt i sin innstillingnår det gjelderBjerkreim-
vassdraget (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. Beg-
ge vassdragene er på grunn av jernbanen lett tilgjengelig fra Oslo. Vos-
savassdraget har gjennom Vossaprosjektet vært gjenstand for en rekke
grundigeundersøkelser.Foreliggendedata fra dette vassdragetgjør det
spesieltgodt egnet som referansevassdrag.Vesentligeverdiervil 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
beggevassdraghar særligekvalitetersom 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 typiskehøyfjellsvass-
drag som har en helt annen profil fra Hardangerviddaplatåetned mot
sjøen. Opo har allerede fått deler av sitt øvre nedslagsfelt overført til
Sauda. E 76 og Riksvei 47 går langsen 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 vesentligendretvassføringi Vosso, med fare for at
elvas særpregsom storlakselvkan bli borte.Vossavassdrageter dessuten
et av de biologiskbest undersøktevassdragi landet.
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Felles for de nevnte vassdrager at de både inneholderen allsidigkom-
binasjonav verneverdierog bidrar til den naturgeografiskerepresenta-
tivitet som verneplanenskulle ivareta.Etter vår vurderingvil det der-
for øke planens verdi om disse tas med".

VenstresMiljøvernutvalgsier i brev av 12. februar1984 følgendeom Vossa-
vassdraget:

"Med hensyn til Vossavassdraget,må hele objektet,inkludertRaundals-
vassdragetgis varig vern.

Vossavassdrageter plassert i verneklassel for samtligefagfelter,og
det er utvilsomtet av de allermest verdifulleav de midlertidigvernede
vassdrag.De vurderingersom er gjort knytterseg til objektetsom hel-
BEE.Og somnevntinnledningsviser det et bruddmed forutsetningenefor
verneplanarbeidetå unnta deler av vassdragfra vern. Dersom verneplan
III skal ha noen mening,må Vossavassdragetgis varig vern".

Norges Jeger- og Fiskerforbundkonkludereri brev av 23. januar 1984 med følg-
ende:

"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 biologiskeproduksjonspotensialfor
en rekke viltarterog at nedbørfelteter spesieltviktig for hjortejakt.Det
visesogsåtil vassdragetsfiskeressurserog at Vossoer internasjonaltkjent
lakseelv.Det leggesogsåstorvektpå at lokalejeger-og fiskeforeninger
disponererbetydeligerettigheterog såledesdriveret utstraktkortsalgtil
glede for sportsfiskere generelt. NJFF sier videre:

"Vassdragetsnedslagsfelter viktig som friluftsområdei lokalplansam-
menheng,og er særs verneverdigi denne sammenhengbåde for lokale,
regionaleog nasjonaleinteresser".

Norges Naturvernforbund uttaler i brev av 7. februar 1984:

"Vossavassdrageter det eneste større tilnærmeturegulerteVestlandsvass-
drag og omfattermange ulike naturgeografiskeregioner,vegetasjonssoner
og fiskebiotoper.I de to hovedgreinene,Raundalselvaog Strondaelva,
finnesulike innsjøtyperfra store fjordsjøeri intensivejordbruksom-
rådertil små næringsrikelavlandsvatnog kaldenæringsfattigehøgfjells-
vatn.Nettopp dette mangfoldet,variasjonsbreddenog vekslingenmellom
ulike naturlokalitetergjør vassdragetenestående.Vossavassdragetutgjør
en helhet i Vestlandsnaturen.Det er klassiski ferskvannsøkologisksam-
menhengog er av stor verdi som referanseområdefor forskningog under-
visning.

Objektet er et av de viktigsteen har på midlertidigvern og vernevurder-
ingene knytterseg til objektet som helhet.Den oppdelingsom har funnet
sted i Sperstadutvalgeter ikke i samsvarmed styringsgruppensfaglige
vurderingerog anbefalinger.En oppdelingvil være et stort tap for Vos-
savassdragetsin helhetligeverdi som verneobjektog således redusere
hensiktenmed vern betraktelig.
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Vossavassdrageter det eneste størrevassdragmed høyestevernestatussom
kan bidratil verneplanensmålsettingformidtreVestlandet".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt 13.3.84:

"I den vestre delen (Strondavassdraget)har Bergen Turlag Volahyttaog
VossUtferdslagharTvinnestølen.Fra detteområdetgår det et sammen-
hengenderutenetttil Stølsheimen.Denne delen av vassdrageter derfor
viktigfor friluftslivi området.

Det viktigsteområdet for friluftsliver likevelRaundalsvassdraget.Voss
Utferdslaghar en ubetjenthytte ved Kaldevatnetog DNT eier selvbetjen-
ingshyttapå Grindaflet,så vidtutenfornedslagsfeltet.Mellomdisse
hyttene og stasjonene Hallingskeid, Myrdal og Upsete samt med utgangs-
punkt i de omkringliggendedalene, er det et godt utbygd rutenett.Om-
rådet er populært for fjellvandringog skiløping.Enhver utbyggingav
Raundalsvassdragetvil ødeleggerutenettetmellom Hallingskeidog Grinda-
flethytta.Det er også en viss fare for at Kaldevasshyttakan bli neddemt.

Det er viktig at hele Vossovassdragetsees i sammenhengog at dette vass-
draget vurderessammenmed de omkringliggendefjellområder.Sammenmed
Undredalsvassdragetog FlåmsvassdragetutgjørVossovassdragetet sammen-
hengendenatur-og friluftsområdevestforHardangervidda.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 Sperstadutvalgetlikevelhar gått inn for konsesjonsbe-
handling.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 utbyg-
ging av Raundalsvassdraget".

Vernelagetfor Vossavassdragetpeker i brev av 2. februar 1984 på at spørsmålet
om energidekningikkeer belystpå en nyansertmåte i verneplanen.Det frem-
heves særligbetydningenav energiøkonomiseríng.Om verneverdienepeker verne-
lagetpâ:

"at dei faglegerapportanehandsamarheile vassdragetunder eitt, og tyk-
kjestå leggjastorvektpå dette.Det er diforuheldigå frigjeeindel
av Vossavassdragetfor konsesjonshandsaming,slik 4 av medlemenei Sper-
stad-utvaletrår til. Ei utbyggingav Raundalsdelenav vassdraget,som
står for omlag 2/3 av samla kraftpotensial,vil øydeleggjaheilskapeni
Vossavassdraget,som er det einastestørre uregulertevassdragetmellom
Sognefjordenog Hardangerfjorden.

I nedslagsfeltettil Raundalsvassdragetfinn me også ein stor del av det
siste store urørde landskapetmellom dei to fjordane.Dette omrâdetom-
fattarUndredalshalvøya,med fjellområdanord og sør for Bergensbanen.
Dette områdetheng naturlegsamanmed Flåmsdalen.
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Truleg har me her den siste sjansen til å bevara eit stort og samanhang-
ande stykkeurørd Vestlandsnatur,med alt sitt mangfald frå fjord til
fjell,for ettertida.Me må diforsjå eitvernav Flåmsvassdragetog
Raundalsdelenav Vossavassdrageti samanhang.Samla har dette området ein
uvanlegstor variasjonsrikdom,spesieltnår det gjeld landskapog kultur-
minne,men ogsånårdet gjeldvegetasjonog geologi".

Vernelagetpeker videre på områdetved Elvamot:

"Eit stort reguleringsmagasinher vil i spesieltsterk grad reduseraver-
dien av dette store området som urørd natur,og øydeleggjaheilskapen".

I uttalelsenpekesdet viderepå:

"at dei større vassdragai Hordalandsom alt er verna har alle kjeldene
sine på Hardangerviddaog utløp i Hardangerfjorden.Områdetmellom Sogne-
fjordenog Hardangerfjordener sterkt utnyttatil kraftføremål,og til-
førsel 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 sårbareBolstadfjorden".

Norsk Ornitologiskforeningavd. Hordalanduttaler i brev av 1. desember1983:

"Som det går fram av den ornitologiskefagrapportenfor Vossavassdraget
er Strondavassdragetog Raundalsvassdragetsvært ulike.NOF avd. Horda-
land vil understrekeat disse vassdragenemå sees i samenhengved at de
utfyllerhverandrem.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 naturforvalterforeningpåpeker i brev av 17. februar 1984 at "vernever-
diene er særs godt dokumentert"og viser ellers til de mange kraftutbyggingene
i områdetmellom Hardangerfjordenog Sognefjordenog at vernet av vassdragene
fra Hardangervidda ikke kan erstatte Vosso. De sier videre:

"Fagligsett må dessutenvassdragetsees som en helhet.Vern/ikkevern av
Vosso er et enten/ellerfor å sikre et egnet typevassdragi denne regi-
onen. I dag er Vestlandetsom helhet representertmed kun få og relativt
små vassdragi verneplanen.Det bør derfor ikke være tvil om at hele Vos-
savassdraget skal vernes for å ivareta verneplanens intensjoner i alle
fall for Hordalandsdel.

Ogsåi vernesammenhengkan en se Flåmog Vossosomen 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. januar1984 følg-
ende om Vossavassdraget:

"Kraftpotensialeter oppgitt til 1530 GWh. Gjenværendekraftkilderer en
del størreenn dette og i tilleggkommer alleredeutbygdedeler av vass-
draget.

Beskrivelsenav utbygningsinteresseneer 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 naturligavløp til samme vann. I tillegg
utnytterEvanger kraftverkEksingedalsvassdraget.Årlig gir dette i mid-
del 503,4 mill. m3 økt tilløp til Evangervatn.Avløpet fra Torfinnoer
tidligereoverførtBergsdalsverkene.Dette feltethar et midlere årlig
avløp på 163,7 mill. m3 inkl. Holmevatn- Ljosvatn.Mellom Gjeitle og
Evangervatneter vannføringeni Vosso reduserttilsvarende.

Den eksisterendeutnyttelseav Palmafossenmed tilhørendereguleringsan-
legg i Kaldavatner 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 utnyttetfeltet.

I tilleggutnytteset mindre fall i Raundalselvenav MjølfjellUngdoms-
herberge.Anleggethar en installerteffektpå 0,2MW.

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
Grindafletenei alt.A 2 for å påvisedette.Ogsåandreoverføringerer
mulig(Aurland- Flåm)på sammemåtesomøvredelerav Raundalenkan
overførestil Aurland.Det er imidlertidikke riktig som Sperstadutvalget
sier at kraftpotensialeti Raundalenøkes med 100-200GWh ved overføring
til Viddalsvatn.Dette må skyldesat andre felt er tatt med i vurderingen.
Når det gjelderutbygningskostnadenefor Aurland - Flåm, er det vanskelig
å vurderedisse da det delvis basererseg på utnyttelsei eksisterende
anlegg.Det er naturligat dette gir lavereutbygningskostnader.Den
gjenværendedel av Raundalsutbygningenblir i tilfellerelativtdyrere
nårprosjektetreduseres.

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 utbyggeti eget løp.

De fagligerapporterfra naturvitenskapelige-og miljøholdviser høyeste
verneklassefor Vossavassdragetfor samtligefagfelt.Med vårt lokalkjen-
nskap til området vil vi tro at en separat vurdering av verneverdien for
Bordals- og Raundalselvpå flere av områdeneville gi vesentliglavere
vernestatus.Verneverdienfor disse områdeneligge i det vesentligei
sittnaboskaptilStrondavassdragetog et ønskeom å få vernetet sen-
traltområdemellomStølsheimenog Hardangervidda.

Etter vår mening er det ikke lagt frem noen fagligdokumentasjonsom
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
frigittfor konsesjonsbehandlingfor derigjennomå få klarlagtog utdypet
de interessenesom knytterseg til disse vassdrag.Bordalselvkan utbyg-
ges 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

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom varig vern av Strondaelv
og Bordalselv,men mener de ulike interesserknyttettil Raundalselvbest kan
avklaresved konsesjonsbehandlíng.

OBJEKT NR. 83

YNNESDALSVASSDRAGETvassdragnr. 267

Fylker: Hordaland,Sogn og Fjordane.
Kommuner: Masfjorden,Gulen. I
Nedbmrfelt: 120kmz.
Middelvassføring: 13 m3/s.
Skoggrense: 400-500 m o.h.
Areal under denne: ca. 40 %.
Laveste-høyestepunkt: 0-780 m o.h.
Kraftpotensialz 53 GWh, kostn.kl. IIA.

Utvalgetsvurdering

Gulenområdeter et av de dårligstforsynteområdene i hele landetmed elek-
trisk kraft.En utbyggingav Kløvtveitvassdragetvil ha avgjørendebetydning
fordistriktetskraftforsyningi fremtiden.Prosjekteter i storgradavhengig
av en overføring av Transdalsvatns felt (3,3 kmz) og Austgulvatns felt (3,7

km2)som beggeliggeri øvredelerav Ynnesdalsvassdraget.De utgjørtilsam-
men ikke mer enn ca. 6 % av feltetstotale areal.Overføringenvil neppe få
særligmerkbar effekt på den totale vassføringi Ynnesdalselv.

Relativtmoderateverneinteresserer knyttettil vassdraget.Det er imidlertid
et av de sværtfå objekterpå verneplanensom liggeri den ytrekystsonenpå
Vestlandet. Objektet har derfor meget stor verdi som typevassdrag, noe som i
segselvgjørdet verneverdig.Utvalgetfinnerlikevelå måtteta hensyntil
den vanskeligekraftsituasjoni områdetog tilrårYnnesdalsvassdragetsnedbør-
feltgitt varig vern med unntak av de foran nevnte felter.
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Innkomne uttalelser

Fylkesrådmanneni Hordalandkonstatereri notatav 13.januar1984til fylkes-
utvalgetat Ynnesdalsvassdragetmed unntakav Transdalsvatnog Austgulvatnsom
ligger i øvre del av vassdrageter rådd til varig vern. Han sier videre:

"Desseto vatna har til saman eit nedslagsfeltpå 7 km2, og vert ein-
stemmigtilråddoverførttil Kløvtveitvassdraget.Sperstadutvaletmeiner
at Kløvtveitvassdragethar stor betydningfor kraftforsyningai distriktet
og prosjekteter i stor grad avhengigav overføringfrå Transdalsvatnog
Austgulvatn.Fylkesfriluftsnemndaer ikkje samd i dette og går inn for
varig vern av heile Ynnesdalsvassdraget.Etter fylkesfriluftsnemndasitt
syn kan overføringslinjatil Mongstadforsynadette området.

Fylkesfriluftsnemndameinar og at friluftsinteresseneher er større for
Hordalandenn for Sogn og Fjordane.Fylkesrådmannenfinn likevelat dei
ulikeverne-og brukarinteresseneforTransdalsvatnog Austgulvatnbest
vert vurdert i sambandmed konsesjonsbehandling,og er elles samd i Sper-
stadutvaletsitt forslagom varig vern".

Fylkesutvalgeti Sogn og Fjordanevedtok i møte den 3l.l.84:

"Fuønskjeri dennesamanhengikkjeå gje ei meir konkretfråsegntil
tilrådinga,men vil syne til dei vedtak fylkeskommunenvil gjere i sam-
band med fylkeskommunalvassdragsplanog statleg"Samlaplan"".

Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Hordalanduttaler i brev av 2.2.84:

"Med den mâlsetjingutvalethar hatt og dei påviste verneinteressenevil
vi stø utvalet i tilrådingaom varig vern av Granvinelvi,Eikedalselvi,
Ynnesdalsvassdragetog Vikedalselva".

Fylkesmanneni Sogn og Fjordaneuttaler i brev av 31.1.84:

"Dette distriktet har kraft-underskot, og det er naturleg at det vert
nærare vurdertkorleisKløvtveit-vassdragetkan byggastut utan at det
får for storinnverknadpå Ynnesdals-vassdraget.Dettevil vertanærare
vurdert i "Samlaplan"".

Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Sogn og Fjordaneuttaler i notat av
31.1.84:

"Ettervår vurderinger friluftsinteressenei øvre (nordre)del av ned-
slagsfeltet("Verklandshøgda")større enn det som kjem fram i utgreiinga.
Dette er det vestlegasteområdet sør for Sognefjordenmed stabilesnøtil-
høve og tilstrekkeleg samanhengande fjellterreng til gjennomgåande dags-
turar.Områdetblirmykjenyttatil skiutfartbådelokaltog av folkfrå
Masfjorden,delvisogså Lindåsog Austrheimkommunar.Det har såleis
klart regionalverdi for friluftslivet.

I "fjellplan"for Indre Nordhordland/tilstøytandedeler 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 type-
vassdrag.

Sperstadutvaletgår likevel inn for at deler av nedbørsfeltetkan over-
førast i sambandmed eventuellutbyggingav Kløvtveítvassdraget.

Miljøvernavdelingaser det som prinsipieltuheldig at deler av eit verna
typevassdragvert overført.Ei utbyggingetter dei størstealternativa
som omfattarAustgulstølsvatnog Botnevatnvil dessutanføre til store
skadeverknaderpå landskapetog for friluftslivet.

Vi vil difor peike på at det er mogeleg å byggje ut Kløvtveítvassdraget
utan å overføredeler av Ynnesdalsvassdraget.I sambandmed "Samlaplan"
er det utarbeiddprosjektskissersom viser at ei utbyggingav berre Kløv-
tveítvassdragetvil gje ca. 16,7 GWh i medel årsproduksjon,medan regu-
leringog overføringav Transdalsvatn,Austgulstølsvatnog Botnevatnvil
gje ca. 54 Gwh. Dette er det minste og størsteav 4 alternativsom alle
ligg i kostnadsklasseIIb“.

Venstres miljøvernutvalg uttaler i brev av 12. februar 1984 at Hordaland
Venstre slutterseg til utvalgetsforslagom varig vern av Ynnesdalsvassdraget.

Historiskmuseum, fornminneutvalget,Universiteteti Bergen vedtok den 16.
januarenstemmig:

"Enfinnerdetriktigå påpekeatmedde forbeholdVerneplanentarfor
obj.nr. 83 Ynnesdalsvassdragetog objektnr. 93 Feigevassdragetkan
vernet kulturhistorisksett vise seg å være illusorisk".

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar1984:

"detteer det einasteaktuelleverneobjektetsom tangererkystregíonen
mellom Jæren og Hitra. Verneverdiener særleg knytta til objektetsom
typevassdrag.Vi kan vanskelegsjå at kraftsituasjoneni Gulen er av-
hengigav ny utbyggingi detteområdet.Av dengrunngår vi innforvern
av heilenedbørsfeltetsomtypeområde".

NorskeTuristforeningersForeninguttaleri brevmottattl3.3.84:

"Nedbørfelteter godtegnettil korterefot-og skiturer.Det er ikke
merkete ruter eller turisthytter i området. Vassdraget har betydning for
friluftslivetlokalt.

Utvalgethar gått inn for varig vern av størstedelenav vassdraget,men
med unntakav en mindre del som er forslåttoverførttil et annet vass-
drag. NTF har ingenmerknadertil dette og vil støtte utvalgetssyn".

BergenshalvøensKommunaleKraftselskaputtaler i brev av 31. januar 1984:

"Frigivelseav Transdalsvatnog Ãustgulvatntilgodeserutbygningsinteres-
sene slik at utbygningenav Kløvtveítvassdragetsom er det mest aktuelle
prosjekt i området får en rimeligstørrelse/økonomi".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyrettilrår at de ulike interesseravklaresved konsesjonsbehandling.
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VASSDRAGI SOGN OG FJORDANE

Fylkesutvalgeti Sogn og Fjordanevedtok 3l.l.84:

"Fylkesutvaletsluttarseg i hovedtrekktil synspunktapå VerenplanIII
slik det går fram av kommentareni saksframstillinga,og vil særleg
understrekekor viktig det er å samordneall statleg,fylkeskommunalog
kommunalplanleggingav brukarplanarfor vassdraga.

Fu ønskjer i denne samanhengikkje å gje ei meir konkret fråsegntil til-
rådinga,men vil syne til dei vedtak fylkeskommunenvil gjere i samband
med fylkeskommunalvassdragsplanog statleg "Samlaplan"".

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84Sperstadut-
valgets tilrådningtil VerneplanIII for vassdrag i Sogn og Fjordanefylke.
For Flåmsvassdragethar de egen uttalelse.

OBJEKTNR. 90

UNDREDALSELVIvassdragnr. 291

Fylker: Sogn og Fjodane,Hordaland.
Kommuner: Aurland, Voss.
Nedbørfelt: 92 kmz.
Skoggrense: 950 m o.h.
Areal under denne: ca. 20 %.
Middelvassføring: 5 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-l 761 m o.h.
Jordbruksareal: 660 da.
Dyrkingsjord: 0.
Produktivtskogareal: 5 800 da.
Kraftpotensial:- 160 GWh, kostn.kl.IIA.

Utvalgetsvurdering

Det er knyttetstore naturvitenskapeligeog kulturvitenskapeligeinteresser
tilvassdraget,bl.a.på bakgrunnav detsuberørtepreg.Som friluftsområdeer
det verdifulltsom en del av et størreog tilnærmetuberørtnaturområde.Ut-
valget tilrår at Undredalsvassdraget gis varig vern mot kraftutbygging.

Innkomne uttalelser

Aurland komune vedtok i møte 30.l.84 med 13 mot 8 stemmer:

"Aurlandkommuneviser til Sperstadutvaletsi utgreiingom Flåmsvass-
draget, Undredalselvi og Vossovassdraget, der utvalet peikar på dei store
verneverdiardesse vassdragahar. Líkeeinsvil ein peika på alle uttaler
somer komnefrå lokalthald.Ut frådettekrevAurlandkomune varig
vern av Flåmsvassdraget,Undredalselviog Vossavassdraget".
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Mindretalletrøstet for dette framlegget:

"Aurlandkommunestyrekan ikkjesluttaseg tilSperstadutvaletsittsyn
på verneverdien av Undredalsvassdraget. Opp gjennom tidene har det vore
mange mindre,og til sine tider også større,flaumar i vassdraget.Inn-
buarane i Undredal lever soleisunder ein konstantflaumfâre,noko ut-
valet etter kommunestyretsi meining ikkje har lagt tilstrekkelegvekt
på. Vassdragetbør difor planleggastsaman med, og som ein del av Flâms-
vassdraget".

Fylkesutvalget i Hordaland vedtok i møte 26.l.84 med 10 mot 4 stemmer:

"Ut frådet grunnmaterialetsomnå liggføre,vil fylkesutvaletlikevel
seia seg samd i Sperstadutvaletsitt forslagtil VerneplanIII, så langt
dette gjeld vassdragsom vedkjemHordaland".

I brevfraFylkesmanneni Sognog Fjordaneav 31.1.84stårdet i notatfra
miljøvernavdelingaom Undredalsvassdraget:

"Miljøvernavdelingaer samdi tilrådingaom varigvern.

Vassdragetmå sjåasti samanhengmed tilgrensandenedslagsfelttilFlåms-
og Raundalsvassdraget, jamfør nedanfor under omtalen av Flåmsvassdraget".

Fylkesmannen i Hordaland uttaler i brev av 2.2.84:

"Fylkesmannenhar ingenmerknad til omtalen av dei vassdragsom skal inn
i Verneplanen.Så vidtein kansjå av Sperstadutvaletsi tilrådinger det
lagt inn ei faglegvurderingder relevanteinteresserhar fått ei ba-
lansertavveging".

NorskeTuristforeningersforbunduttaleri brevmottatt13.3.84:

"Dettevassdrageter en viktig del av et større sammenhengendenatur-og
friluftsområde.Det er derfor viktig at det sees i sammenhengmed Vosso-
og Flåmsvassdraget.DNT eier Grindaflethyttaog foreningenhar flere
merkete ruter i nedbørfeltet til vassdraget. Vassdraget ligger i et om-
råde som er urørt av tekniskeinngrepog det er derfor viktig at vass-
draget kan bevares uregulert.

NTF vil sterktgå inn forat utvalgetstilrådingom varigvernblir
fulgt".

Oslo Lysverkeruttaler i brev av 25.1.84:

"Fallrettene i Undredalselvi eies av Oslo kommune. Med utbygging av Un-
dredalselvii tilknyttingtil Aurlands-og/ellerFlåmsvassdraget,vil
elven ikke overføresfra Grindafletvatnslik det synes â fremgå av fred-
ningsplanen,men betydeliglenger ned, nemlig nær kote 950, omlag 3 km
nedstrøms".

"Det finnesgode mulighetertil å kunne utnyttede store utbyggings-
verdiersom finnesi Flåmsvassdragetog Undredalselviutenå kommei
alvorligkonfliktmed de turistmessigeog friluftsmessigeinteressersom
knytterseg til vassdragene.De to vassdragbør derfor kunne frigistil
konsesjonsbehandling".
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Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Undredalselvibør gis
varig vern.

OBJEKT NR. 91

FLÅMSVASSDRAGETvassdragnr. 292

Fylker:
Kommuner:
Nedbørfeltz
Skoggrense:
Areal under denne:
Bredekt areal:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

Utvalgetsvurdering

Sogn og Fjordane,Hordaland.
Aurland,Ulvik.
279kmz.
Ca. 950 m o.h.
15 %.
0,5 %.
l5 m3/s.
0-1 765 m o.h.
3 467 da.
0.
20 200 da.
562 Gwh, kostnadsklasse I.

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 fri-
luftsliv.Objektetrepresentererbetydeligekraftressurser.

MedlemmeneFjærvoll,Gjessing,Gjærevoll,Hauge, Hillestadog Wikholm mener at
verneinteressenei Flåm er store og vassdragethar meget stor verdi som type-
vassdragfor regionen.Videre har det enkelte særlige kvalitetersom ikke kan
erstattesav andre verneobjekter.Disse medlemmenetilrår varig vern av Flåms-
vassdraget.

MedlemmeneSperstadog Wingård er enige i at det er store natur-og kultur-
fagligeverneinteresseri Flåmsvassdraget.Foruten disse er frilufts-og reise-
livsinteressenebetydelige,bl.a. er Kjosafossenen nasjonalturistattraksjon.
Reiselivsinteressenekan langt på vei tilfredsstillesved tilstrekkeligminste-
vassføringtil Kjosafossen.Disse medlemmenemener at utbyggings-og vernein-
teressenei vassdragetbest kan ivaretasgjennomen konsesjonsbehandlingder
en fårvurdertbådeFlåmsvassdragetog Raundalsvassdrageti et helhetsperspek-
tiv. Flåmsvassdragettilråsderfor frigittfor konsesjonsbehandling.

Innkomne uttalelser

Aurland kommune behandlet verneplanen i møte 30.1.84 og vedtok med 13 mot 8

røster:

"Aurlandkommuneviser til Sperstadutvaletsi utgreiingom Flåmsvass-
draget,Undredalselviog Vossovassdraget,der utvaletpeikar på dei store
verneverdiardesse vassdragahar. Likeeinsvil ein peika på alle uttaler
som er komne frå lokalthald.
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Ut frå dette krev Aurland kommune varig vern av Flåmsvassdraget, Undre-
dalselviog Vossovassdraget".

Mindretaletrøysta for dette framlegget:

“Aurlandkommunestyresluttarseg til mindretaleti Sperstadutvaletsi
tilråding,ideteingår innforei planleggingav ei skånsomutbygging
der det vert teke sterke omsyn til natur, landbruk-og turistinteresser
og fiskevassføringai Flåmselvi.

Av omsyn til mellom anna fískevassføringaså må ein kraftstasjonlokali-
serast til vassdraget (t.d. Leinafoss). Ei overføring til Aurlandsvass-
draget ser ein som heilt uakseptabelt".

Fylkesutvalgeti Hordalandvedtok i møte l5.3.84mot 4 røster:

"Fylkesutvalgetvil rå til varigvernav Flåmsvassdraget(obj.nr. 91)".

Fylkesmanneni Sogn og Fjordanesier i sine foreløpigemerknaderi brev av
2.2.l984:

"Dettevassdragetvilogsåvertagrundigvurderti "Samlaplan".Det er
dokumentertsvært sterke verneinteresseri dette vassdraget.Store kraft-
ressursarer 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 Fjordaneuttaler i notat av
31.1.84:

“Det er dokumentertsvært sterke verneinteresserspesieltinnan natur-og
kulturvitskap.Flåmsdalenmed vassdragetog Flåmsbanaer dessutanein in-
ternasjonaltkjend 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 reiselivsinteres-
sene som knyter seg til vassdraget.

Øvre deler av nedslagsfeltetutgjer saman med nedslagsfeltettil Raundals-
vassdraget og Undredalselvi eit stort samanhengande naturområde med store
naturkvalitetarog regionaleog nasjonalefriluftsinteresser.Det er få
attverandeområdeav dennestorleikenpå Vestlandet.Verneobjektaelles
er i hovudsakspreiddeeinskildvassdrag.Den samla verdienav desse ned-
slagsfeltaer størreenn summenav 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 kommenteranærarei den Saman-
heng og ved eventuellkonsesjonshandsaming.Fylkesmannenhar ikkje noko å
merka til at desse vassdragaskal konsesjonshandsamast".
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Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Hordalanduttaler i notat av 2.2.84:

"Miljøvernavd.er samd med fleirtaletsi vurderingog framleggom varig
vernav Flâmsvassdraget".

Venstresmiljøvernutvalgfremheveri brev av l2.2.84:

"at etter Sperstadutvalgetsforslagvil Sogn- og Fjordanefortsattkomme
dårligut i forholdtil nabofylkanårdet gjelderverneti kraftpotensial.
Venstre støtterdet flertalli utvalgetsom 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
Sperstadutvalgetsmedlemmersom 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 utmerkerseg alle ved
stortkunnskapspotensíalog mangfold,bådenårdet gjeldertyperav kul-
turminnerog fordelingover tid".

Universitetet i Oslo uttaler i brev av 3l.l.84:

"Sperstadutvalgeter delt i sin innstillingnår det gjelderBjerkreims-
vassdraget(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-
logiskefeltstasjonpå Finse,og inngårsomen naturligdel av forsknings-
og undervisningsområdettil denne stasjonen.Vi vil derfor støtte fler-
tallets innstilling til varig vern av vassdraget".

Universiteteti Bergen viser i brev av 25.1.84til behandlingenav verneplanen
ved Det historisk-filosofiskefakultetsom mener Sperstadutvalget:

"...hartatt lite hensyntil de kulturhistoriskeverneverdieri sine
vurderinger.Samtidigbeklagerfakultetetat utvalgetså ensidighar lagt
vekt på kraftpotensialeog utbyggingsinteresserved disse vassdragene.De
peker spesieltpå at 3 av de 14 vassdrageneinnenforHistoriskMuseums
ansvarsområde,som styringsgruppenfor registreringog vurderingav kul-
turverdierhar gitt høyesteverneverdi,ikke uforbeholdenter blitt fore-
slått vernetav Sperstadutvalget.Det gjelderVossavassdraget,Flåmsvass-
dragetog Jølstra.På den annensideforeslårSperstadutvalgetvernav 5
objektersom styringsgruppenhar gitt lavesteeller lav verneverdi".

Det pekes videre på at de tre vassdragene hver for seg inneholder miljø-
elementer som er karakteristiske for ulike deler av Vestlandet.
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"Disse ulike miljøelementenehar bidratttil en differensieringav men-
neskenesutnyttelseav 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 isolertsett kulturhistorisktypiskefor
Vestlandetsom helhet.Det ene kan såledesikke erstattedet andre som
landsdelstypisk.Tilsammengir de imidlertidet rimeligbra tverrsnittav
det indre Vestland.

Flåmsvassdragetog Vossavassdrageter, innenforsine typer, de eneste
gjenværendevassdragpå Vestlandetmed betydeligmengde variasjonerav
kulturminnerfra førhistorisktid og middelalder,hvor kulturminneneer
noenlundeuforstyrretav moderne inngrep.Det finnes ikke lengernoe vass-
dragpå Vestlandetsom kanerstattedem.

Under henvisningtil Styringsgruppensfagligevurderingerog de kommen-
tarer 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".

Universitetsdirektøreni Bergen viser også til uttalelsenefra det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet hvor det heter:

"Når det gjelder "dissensobjektene"Vosso og Flåmsvassdragetvil vi
sterktstøttede i Sperstadutvalgetsom går inn for vern av disse vass-
dragene. 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-naturvitenskapeligefakultethåper 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

størrevassdragsutbygginger.Det er dokumentertat begge vassdraghar
særlige kvalitetersom gir dem høy verneverdi.

VerdieneFlåmsvassdragetrepresentererkan neppe erstattesmed vern av
andre vassdrag.

Felles for de nevntevassdrager at de både inneholderen allsidigkom-
binasjonav verneverdierog bidrar til den naturgeografiskerepresenta-
tivitetsom verneplanenskulle ivareta.Etter vår vurderingvil det der-
for 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 utvalgs-
medlemmene Fjærvoll, Gjessing, Gjærevoll, Hauge, Hillestad og Wikholm re-
presenterer.
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For viltproduksjoninneholdervassdragetsnedslagsfeltviktige leveom-
råderforvillrein,hjort,rypeog orrfugl.

Jakten i området har stor regional og lokal verdi, karakterisert med et
stort innslagav utenbygdsboende.

Vassdrageter verdifulltsom produksjonsområdefor laks og sjøaure,sam-
tidig som det i nedslagsfeltetfinnesen rekkegode vann med attraktive
bestanderav aure.

Områdeter av stor verdi for sportsfiskemed et utstraktsalg av fiske-
kort.

Friluftsliveti områdeter av storverdibådelokaltog regionalt".

Norges Naturvernforbundsier i sin uttalelsedatert 3.2.84:

"Verneverdianei sjølveFlåmsvassdrageter mangesidigeog rangererhøgt.
Som variert naturområdetog innhaldsriktkulturdokumenti same nedbørs-
felteter dette eit av dei spesiellei fylket.

Med vern av Flåmsvassdraget,Undredalselvaog Raundalselvaer det mogeleg
å sikreeit størreområdeav uvanlegstorverdi.Det er rimelegå sjå
desse vassdragai samanhengsom eitt vesentlegverneomrâdemellom dei
store utbygginganebåde vestanfor (Vikfalli,Stølsheimen)og austanfor
(Aurland, Lærdal).

ForVestlandetvil eit sliktrimelegstortverneomrâdekunnedempeein
del av mangelenved verneplanen,som elles er prega av små samanhengande
arealpå Vestlandet.Vi vil og understrekedokumentasjons-og referanse-
verdienav å samleein serieav ulikenaturtyparsom referanseområdegeo-
grafisknær store,utbygdenedbørsfelt".

Naturvernforbundetpåpekervidere:

"Flåmsvassdrageter et symbolpå Vestlandet.Det er et av de vakrestevi
har og vide kjent både i Norge og i utlandet.Flåmsvassdragethar en
usedvanligstillingi folks bevissthetsom noe helt spesieltog interes-
sant. Sammen med jernbanenhar vassdragetgitt Flåmsdalenstatus og ry.
Vassdragetsærpregerbygden og årlig kommer tusenvisav norskeog uten-
landske 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
tekniskeutfordringernaturforholdenega den gang en av verdens fremste
høgfjellsbanerskulle bygges.Veiens landskapsestetiskekvaliteterer
fremhevetsom en særlig tilleggsverdi.I Flåmsdragetsnedbørsfelter sam-
menhengenmellom selve vassdragetpå den ene siden,og verdien knyttet
til naturgitteprosesserog kulturminnerpå den andre siden, uvanlig
fremtredende.

Flåmsvassdragethar meget stor verdi som typevassdragfor Sogn og
Fjordanesindre fjordstrøk.De naturvitenskapeligeinteressenei området
er meget store.Det er påvist et stortmangfoldog et betydeliginnslag
av sjeldnekvaliteter".
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Naturvernforbundet konkluderer med:

"Sperstadutvalgethar satt flere av våre største,viktigsteog mest
verneverdigevassdragpå spillved å gå innforkompromisserog heste-
handel.Dette gjelder særligVossavassdrageti Hordaland,Gaulavassdraget
i Sør-Trøndelag,Flåmsvassdrageti Sogn og Fjordaneog 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 Turistforeningersforbundsier i brev mottatt l3.3.84:

"Flåmsvassdragetomfatterstorekontraster;fra høgfjellmed breresterog
vakrefjelldalerder turistrutenegår,tilden trangeFlåmsdalennedover
fra Myrdal der dramatiskfossenatursetter 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 fossenatureni den nedre del av vassdragetav internasjonal
betydning.Øvre delen av Flåmsvassdragetbyr fjellvandrerenbrukbare
sportsfiskemuligheteretterørretog røye.NTF vil derforså stektsom
mulig gå inn for at hele vassdragetfår varig vern".

NorgesNaturforvalterforeningpåpeker i brev av 17.2.84følgende:

"Hellerikke her er det tvil om verneverdiene.For å få fylt igjenden
sværtdårligedekningeni Hardangerfjorden-Sognefjorden-områdeter et
vernav Flåm,på sammemåtesomVosso,en forutsetningforâ oppfylle
målsettingenmed verneplanensomhelhet".

Oslo Lysverkerredgjør i brev av 25.1.84for fallrettenei vassdragetsom eies
av Aurland kommune, Skiensfjorden kommunale kraftselskap og Oslo kommune, hver
med ca. 1/3.

De sier videre:

"OsloLysverkerer oppmerksompå at det knytterseg storeturistmessige
verdiertil Flåmsvassdraget.Kjosefossenved utløpet fra Reinungavann
står her sentralt.Dessutener elvens verdi som sjøørret-og lakseelvav
stor betydning.

DersomFlåmselvenfrigisforkonsesjonsbehandling,vilman leggevektpå
å finnefremtil et utbyggingsalternativi forståelsemed de lokalein-
teresser,såfremtfrigivelsengir rom for alternativemuligheter.

Det finnes gode muligheter til å kunne utnytte de store utbyggíngsverdier
somfinnesi Flåmsvassdragetog Undredalselviutenå kommei alvorlig
konfliktmed de turistmessigeog friluftsmessigeinteressersom knytter
seg til vassdragene.De to vassdragbør derfor kunne frigistil konse-
sjonsbehandling".

Skiensfjordenskomunale kraftselskapsier i brev av 30.l.84at de gir sin
fulletilslutningtildet somer anførti brevfraOsloLysvekerog sier
videre:

"Ettervår oppfatninger det bareved å gjennomføreen konsesjonsbe-
handlingmed 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

Hovedstyretslutterseg med 3 mot 2 til utvalgetsflertallstilrådningom varig
vernav Flåmsvassdraget.

OBJEKT NR. 92

UTLAVASSDRAGETvassdragnr. 302

Fylker: Sogn og Fjordane,Oppland.
Kommuner: Årdal,Luster,Lom,Vang.
Nedbørfelt: 330 kmz, inklusivevarig vernedeområder som ut-

gjør 184 kmz.
Skoggrense: l 000-1 100 m o.h.
Areal underdenne: ca. 15 %.
Bredekt areal: ca. 14 %.
Middelvassføring: 14,0 m3/s (beregnetfor uregulertfelt 240 kmz).
Laveste-høyestepunkt: 100-2 405 m o.h.
Kraftpotensial: -

Utvalgetsvurdering

Utvalget viser til områdets verdi som en del av landets mest kjente og mest

benyttedefotturiststrøk.Store deler av nedbørfelteter alleredevernet som
nasjonalparkog landskapsvernområde.Vassdragetinneholderogså store verdier
av naturvitenskapeligog kulturvitenskapeligart. Objektet inneholderbe-
grensede kraftressurser. På bakgrunn av dette finner utvalget det naturlig å
tilrå hele nedbørfeltetovenfor samløpetmed Avdalselvagitt varig vern.

Innkomneuttalelser

Lusterkommunestyrevedtokenstemmigå gå innforvernav Utlavassdraget.

Oppland fylkesutvalgvedtok i møte den 15.2.84:

"opplandfylkesutvalghar ingen spesiellemerknadertil de konklusjoner
som er gitt i Verneplanfor Vassdrag III".

Fylkesmanneni Oppland uttaler i brev av 7.2.84at:

"nedbørfeltet til Utlavassdraget bare i mindre grad berører Oppland, og
ikke vil bli kommentert nærmere".

Fylkesmanneni Sogn og Fjordaneuttaler i brev av 3l.l.84:

"Storedelar av nedslagsfelteti dette vassdrageter alt verna som
nasjonalparkog landskapsvernområde.Det er derfor naturlegat dette vass-
draget også vert verna. Men vassdraget bør likevel kunna verta vurdert
for utbyggingtil vassforsyning".
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Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Sogn og Fjordaneuttaler i notat av
3l.l.84:

"Miljøvernavdelingaer samdi tilrådingaom varigvern.Ettervårtsyn
bør vernet utvidasttil å gjelde heile nedslagsfeltetinnanforUtladalen
landskapsvernområde, dvs. også Avdalselva (Gravdøla/Slufsedøla) og Hjel-
ledalselva. (I vernereglane er det fastsett at landskapsvernet ikkje
gjeldAvdalselvafør Stortingeteventuelthar vedtekevarig vern av Feige-
vassdraget)".

NorskeTurístforeningersForbunduttaleri brevmottattden l3.3.84:

"Dettevassdragetomfatteren betydeligdel av Jotunheimensom er Norges
mest kjenteog populære fotturområdet.Størstedelenav vassdrageter al-
lerede 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

Hovedstyretsluttersegtil utvalgetstilrådningom at Utlavassdragetovenfor
samløpetmed Avdalselvabør gis varig vern.

OBJEKTNR. 93

FEIGEVASSDRAGET vassdrag nr. 306

Fylke: Sogn og Fjordane.
Kommuner: Luster,Årdal.
Nedbørfelt: 49 kmz.
Skoggrense: ca. 1 100 m o.h.
Areal under denne: ca. 15 %.
Middelvassføring: 2,6 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-1 598 m o.h.
Jordbruksareal: 32 da.
Dyrkningsjord: 0
Produktivtskogareal: 1 200 da.
Kraftpotensial: 657 GWh, kostnadsklasse III.

Utvalgetsvurdering

I fjellområdetmellomÅrdalog Lustrafjordenkandet utvinnesstorekraft-
mengder.Årdal og SunndalVerks planer for utbyggingav området omfatterblant
annet bruk av Feigedalsvatnsom magasin.Utvalget er kjent med at magasin-
mulighetenei fjellområdetforøvriger meget beskjedneog at kraftressursene
her, av økonomiskegrunner,neppe kan utnyttesuten bruk av magasinerings-
mulighetenman har i Feigedalsvatnet.

Verneinteressenei vassdrageter i hovedsakkonsentrertom Feigefossenog dens
betydningfor lokalmiljøog turisttrafikki Luster.Fossen er et vakkert land-
skapselementmed stor identitetsverdifor lokalbefolkningen.
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Utvalgetser det som viktig at Luster får beholdeFeigefossensom et av de
mest karakteristiskelandskapselementer.På den annen side bør en unngå en
båndleggingav objektetsøvre deler som fullstendighindreren rasjonellut-
nyttelseav hele fjellområdet.Utvalgetvil tilrå varig vern av Feigevass-
draget, likevel slik at Feigedalsvatn kan nyttes som magasin som muliggjør en
utnyttelseav de omkringliggendeområdertil kraftproduksjon.Forutsetnigener
at vassføringeni Feigevassdragetgjennomhele året holdes nært opptil
naturlignivåog variasjon.

Innkomne uttalelser

Luster kommunestyrevedtok i møte den l7.2.84med 21 mot l6 røster:

"Lusterkommunestyretilrårvarigvernav 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 klår-
lagde,og nødvendigetiltak for å bøte på skadeneer sette i verk".

16 representantertilrår varig vern av Mørkrid,Utlavassdragetog Feigevass-
dragetmed omkringliggjandeområde mot kraftproduksjon.

Fylkestingeti Akershusvedtok i møte 27. mars 1984 med 55 mot 16 stemmer:

"Fylkestingetvil anbefaleat hele FeigevassdragetinklusiveFeigedals-
vatn, Dyrdalsvatnog Kupevatngjøres til gjenstandfor konsesjonsbe-
handling".

Mindretalletsluttetseg til Sperstadutvalgetshovedkonklusjonnår det gjaldt
Feigevassdragetog gikk til slutt inn for:

"På denne bakgrunnfinnerAkershus 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 slutterseg til miljøvernavdelingensnotat av
31.1.84: '

"Miljøvernavdelingaer samd i at verneinteressenei sjølve nedslagsfeltet
isolertsett er moderate.

Etter vårt syn bør dette vassdragetlikevelvurderasti ein noko vidare
samanheng. Såleis er halvøya mellom Lustrafjorden og Årdalsfjorden uvan-
leglitepåverkaav inngrepog eit av dei få attverandestørreområdamed
"kvalifisertvillmark"i fylket.Halvøya har ei god villreinstamme,og
viktigetrekkruterkryssarFeigedalføret.Feigevassdragetog heile halv-
øya 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 likevelsterkt i tvil om det er rett å nytte nemn-
inga "varig vern" dersom det store Feigedalsvatnet sentralt i nedslags-
feltet blir nytta til reguleringsmagasinslik utvalettilrår".
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"Vi er elles samd i at vassføringai tilfellereguleringav Feigedalsvatn
m.a. av omsyn til Feigumfossenmå haldast nær opptil naturlegnivå og
variasjon.Feigumfossener eit viktig landskapselementog ein kjend
turistattraksjoni eit område med store landskapskvalitetar,naturvernin-
teresser (edellauvskog m.v.) og kulturverninteresser (Kroken, Urnes
m.v.). Luster kommune har teke til orde for at området Feigum-Kroken-
Urnes-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.Feigefossener en så vesentligdel av lokalmiljøet,at denmå få ha
sin naturligevannføring.Det vises forøvrigtil det som tidligereer
understreketom at det er heleobjektet,og ikkedelerav det sommå gis
vern. Det er en parodi på vassdragsvernå båndleggedeler av et vassdrag
slikutvalgetforeslårforFeigevassdragetog Ynnesdalsvassdraget".

Universiteteti Bergen, historiskmuseum uttaler i brev av 25.1.84:

"En finnerdet riktigå 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. februar1984: _

"Sognog FjordaneNaturverngår inn for varig vern av Feigevassdragetav
hensyn til miljøet i og ved Lustrafjordenog til verdienav halvøyamel-
lomÅrdalsfjordenog Lustrafjordensomet sværtlitepåvirketområde.

Feigefossensbetydningsom vakkert landskapselement,med stor identitets-
verdi for lokalbefolkningen, understrekes".

Norske Turistforeningers Forbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:

"Feigevassdrageter i dag en urørtperleved indredel av Sognefjordení
et område som ellersbegynnerå 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 lokaleturlag i Luster og Årdal, for hvem Feigevass-
draget er av den størstebetydning".

"NTF vil sterkt frarådeat det åpnes for oppdemmingav Feigedalsvatnet
slik utvalgetantyder i sin innstilling.En Feigefosssom 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 om-
rådet 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 til-
legg til tapet som følgerav vårt forslagtil 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 samledetap ved ikke å kunne nytte avløpet fra Feigevassdraget
utgjør 131 GWh.
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Økonomiskfører 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
Samletplan til grunn.

Utvalgetsforslagfører til at en utbyggingi området blir så kostbarat
en blir låst til maksimalløsningensom er den relativtrimeligste.Det
blir lite rom for endringersom eventueltmåtte være ønskeligeav miljø-
messigeårsaker,og mulighetertil å gi økonomiskekompensasjonereller
sette i verk tiltak blir vesentligredusert".

"Vivil derforforeslåat ogsåDyrdalsvatnog Kupevatnbliruntattfra
vernetda området for øvrig gir små muligheterfor magasinering".

"Detvil væremegetviktigå få avklartom vernetogsågjelderfallstrek-
ningenmellom Feigedalsvatnog toppen av Hanafossen.Hvis Feigeelvasvass-
føring kan utnyttespå denne fallstrekningen,som ikke er synlig fra
fjorden,vil produksjonenkunne økes med 18,5 GWh".

Årdalog SunndalVerkA/S uttaleri brevav ll.januar1984:

"...detkanalleredenå slåesfastat totalfredningenav Feigedalsvass-
draget vil få en ugunstigvirkningfor 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 forøvrigikke
sees at verneområdeter klart definert.Det savnesopplysningersom kan
være av vital interessefor kraftverksprosjektet.

Det opplysesat Feigedalsvatnkan nyttes som magasin,men det går ikke
klartfrem om Dyrdals-og Kupevatnkan nyttespå 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 om-
fattedenne del av Feigevassdraget".

"Om sommeren,og særlig i høstmånedene,er vannføringenei Feigumfossen
meget variable.I periodermed litt størrevannføringerer det et stort
drev fra fossen som kan være til sjenansebåde for bebyggelseog jordbruk.
Dette reiser spørsmålet om en begrensning av vannslippingen i den ut-
strekningdette er mulig".

"Vi tør derfor til slutt anmode om at det totaleFeigum-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.



OBJEKTNR. 26

MØRKRIDvassdragnr. 308

Fylker:
Kommuner:
Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:
Bredekt areal:

Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkningsjord:
Produktivtskogareal:

Sogn og Fjordane,
Luster Skjåk.
277 kmå.
850-1 000 m o.h.
20 %.
ca. 10 %.
18 m3/s.
0-1 943 m o.h.
2 700 da.
25 da.
8 500 da.
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Oppland.

Kraftpotensial: 510 GWh, kostnadsklasseI.

Utvalgetsmyurdering

Vassdrageter forholdsvisuberørtav tekniskeinngrep,men ligger i et område
hvor kraftressurseneetterhvertvil bli ganske sterkt utnyttet.I nedbørfeltet
er det meget store verneverdier.Både de naturvitenskapeligeog kulturviten-
skapeligeinteresser,samt Eriluftsinteresseneer meget betydeligei nedbør-
feltet. Som turområde er det nært tilknyttet Jotunheimen/Breheimen. Verdien
for vilt- og fiskeinteresseneer også stor. Elva har et høyt produksjons-
potensialfor laks og sjøaure,og det er stor interessefor å utnyttedette
mer effektivtved å iverksettebiotopjusterendetiltak.Utvalgettilrårat
Mørkridvernes varig mot kraftutbygging,men at det gis adgangtil å bygge
lakseterskleri elvas nedre deler.

Innkomne uttalelser

Lusterkommunestyrevedtokenstemmigi møteden l7.2.84å gå innforvernav
Mørkrid.

Oppland fylkesutvalg har i møte l5.2.84 fattet følgende vedtak:

"Opplandfylkesutvalghar ingen spesiellemerknadertil de konklusjoner
som er gitt i Verneplanfor VassdragIII".

Fylkesmanneni Sogn og Fjordanesier som foreløpigemerknaderi brev av 31.
januar1984:

"Fylkesmannenhar ingen serlegemerknadertil fagutgreiinganeom dette
vassdraget.

Dette er eit vassdragmed stort kraftpotensiali kostnadsklasseI. Fylket
har tidlegaregått inn for
handsama.I denne regionen
liggogsåføreframleggom
vel då mykjesomtalarfor

at Mørkridsvassdraget bør verta konsesjons-
er Fortunvassdragetutbygt tidlegare,og det
utbyggingav Jostedølamed sideelvar.Det er
at Mørkridsvassdragetbør vernast".
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I notat av 31.1.84fra miljøvernavdelingai Sogn og Fjordaneheter det om
Mørkrid:

"Miljøvernavdelingaer samd i at Mørkrid bør varig vernast.I tilleggtil
uvanlegsterke verneinteressermå det leggjastvekt på dei store reguler-
ingsinngrepasom er og etter alt å døme vil kome i tilgrensandenedslags-
felt på begge sider (Fortunvassdraget, Jostedalsvassdraget)".

Norske Turistforeningersforbundsier i brev mottatt 13.3.84:

"Mørkridvassdrageter en del av fjellområdetBreheimen.Innenfornedbør-
feltet har DNT to turisthytter og en rekke merkete ruter.

Området er svært viktig for friluftslivetog betydningenhar økt etter
utbyggingenav Fortundalsvassdragetnoe lengerøst. Også Jostedalsvass-
draget på vestsiden er truet av utbygging og det er sannsynlig at Stor-
tingetvedtar utbyggingav dette alleredei vår. Det er derfor uhyre
viktig at Mørkrid kan bevares.NTF vil derfor på det sterkestegå inn for
at vassdragetblir vernet slik utvalgethar foreslått".

Statskraftverkene uttaler i brev av 14. februar 1984:

"Kraftproduksjoni GWh/år er ikke noe godt mål for verneverdi,men dette
tallet blir likevelbrukt slik. Derfor synes vi at det store alternativet
burdestå i tabellen,det vil si generalplanenav mars 1971 fratrukketde
nedbørfelteri Vigdøla som nå er med i Jostedalutbyggingen.Se forøvrig
side 194 i NOU l983:42og side 12 i NOU 1983:45.

På vannskilletmellom Mørkridsdalselviog Holmevatneti Jostedølasside-
elv Fagredølaer et lite nedbørfeltmed uklar avløpsretning.I Jostedal-
utbyggingenforutsettesat 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 utnytteJostedølabare fra
nivå Styggevatnet(alternativD). Med en slik forutsetninghadde det vært
naturligmed fellesutbyggingmed Mørkridsdalselvi,dersom den hadde vært
frigittfor konsesjonsbehandling.Hvis Jostedølavedtas utbyggetseparat
etter alternativ D, synes vi derfor at Mørkridsdalselvi bør vernes".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Mørkridvassdragetbør
gis varig vern.
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OBJEKTNR. 97

STORELVAvassdragnr. 350

Fylke: Sogn og Fjordane.
Kommuner: Fjaler, Gaular.
Nedbcarfelt: 28kmz.
Skoggrense: 500 m o.h.
Areal under denne: ca. 30 %.
Middelvassføring: 2,1 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: O-1 305 m o.h.
Produktivtskogareal: 2 400 da.
Kraftpotensial: 40 GWh, kostnadsklasseIII.

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 visssommmervassføringi Laukelandsfossen.

Innkomneuttalelser

Gaular kommunestyrevedtok med 18 mot 3 stemmer i møte den 24.l.84en uttalelse
hvor Lauklandsfossens betydning for landskapsbildet i indre Dalsfjorden på-
pekes.Det sies videre:

"Kommunenhar dessutangrunntil å tru at ei effektutvinningpå 40 GWh
føresetei overføringav vatn frå Selsvatnetog Bergsvatnet,d.v.s.
kjeldenetil eit av vassverkai Bygstad.Opplysningarfrå Fellessekre-
taríatetforvassdragsplanleggingpeikari samelei.Viktigekommunale
vassforsyningsinteresservil i så fall stå i fare ved ei ev. utbygging".

"Gaularkommunehar ikkje avgjerandeinnvendingartil utvaletsin konklu-
sjon,men synest likeveldet er underlegat verneinteressenei dette
spørsmåletvertvurdertesom "smâ"".

"Ein er samd med uttalen i at Laukelandsfossen må sikrast sommarvass-
føring.Elles har ikkje Gaular kommunemerknad til uttalen".

Fylkesmanneni Sogn og Fjordaneuttaler i brev av 3l.l.84:

"Dette er eitt av dei vassdragasom Miljøverndepartementetønskjer skal
verta handsamai "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 størstedelen beite-
mark. Når det er semje om at Laukelandsfossenskal sikrast rimelegvass-
føring,og utbyggingskostnadenedessutaner høge, bør ein vurderanærare
å vernadettevassdraget".
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Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Sogn og Fjordaneuttaler i et notat av
3l.l.84:

"Vi er samd i at dokumenterteverneinteresserinnan dei vurderte
fagfeltaikkje gjev tungtvegandegrunnar for vern av vassdraget.

Sjølve Laukelandsfossenderimoter eit av dei mest imponerandefos-
sefalla i fylket.Den ligg uvanleg synberrttil både frå sjøen og
Rv 57, og har svært stor verdi som landskapselement og turistat-
traksjon.

Sperstadutvaleter merksampå detteog tilrår"envissminstevass-
føring" i Laukelandsfossen.Etter vårt syn bør denne ikkje vere
vesentlegunder normal sommarvassføring".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottattden l3.3.84:

"Områdethar ingenmerkete ruter eller turisthytterog har først og
fremst betydningsom turområdefor lokalbefolkningen.

NTF vil ikke motsetteseg utvalgetsforslagom frigivingfor konse-
sjonsbehandling".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyrethar lagtvektpå fossensbetydningsom landskapselementog tilrår
vassdragetvarig vernet.

OBJEKT NR. 98

JØLSTRAvassdragnr. 346

Fylke:
Kommuner:

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

Utvalgetsvurdering

Sogn og Fjordane.
Jølster, Førde, Gaular, Naustdal, Balestrand, Glop-
pen.
712kmz.
550-600 m o.h.
40 %.
4 %.
52 m3/s.
0-1 650 m o.h.
41 000 da.
21 000 da.
153 000 da.
550-600GWh.

i vest og 700-800m o.h. i øst.

Objektet inneholdermeget store verdierfor naturvitenskapog kulturvitenskap
og har stor verdi som typevassdrag.Også for vilt og fisk har vassdragetsær-
lig stor verdi, bl.a. med en kjent og verdifull laksestamme. Stor interesse
knytterdet 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 frigitttil konsesjonsbehandling
dersom konsesjonsmyndigheteneskullevedta:

a) varig vern av Gaular (Sognog Fjordane).
b) avslå konsesjonssøknaden for Gaular. I tilfelle anbefaler utvalget at

Gaular vernes varig.

Dersomdissevilkårikkekan oppfylles,tilrårutvalgetvarigvernav Jølstra.

Innkomne uttalelser

Gaular kommunestyrevedtokmed l8 mot 3 stemmer i møte den 24.l.84en uttal-
else hvor det påpekesat ved reguleringav Gravevatnetvil ca. 500 da beite-
areal neddemmesog at mer enn halvpartenav dette ligger i kommunen.I uttal-
elsenheter det:

"Gaularkommunevil peike på at tapet av beitearealved Gravevatnetsynest
noko stort i høve til kraftgevinsten(55 GWh) og at ein difor bør vurdere
omfangetav dennereguleringapå nytt.Til samanlikningvil eit såpass
stort tiltak som utbyggingav Gaularvassdragettotaltmedføre tap av ca.
135 da. mogeleg beiteareal,innanGaular kommune".

"Sperstadutvaletfinn det tenleg å sjå Jølstraog Gaularvassdrageti
samanheng,trulegut i fråynskjetom â verneeitt"typevassdrag"for
denne delen av Vestlandet.Gaular kommunemeinar dei to sakenehar krav
på individuellhandsaming.Når Sperstadutvaletlikevelvil føreta ei
koblingog soleissynest å vurderevassdraganokolundelikt,meinar kom-
munen det bør leggjastavgjerandevekt på dei lokale synspunkta.Som
kjendtynskjerGaular kommuneei utbyggingav Gaularvassdragetetter
eksisterandeplanar,medan Førde og NaustdalEl.verk arbeidermed planar
for byggingog opprustingav fleiremindre kraftverktil dekkingav det
lokale kraftbehov.Kommunanesine planar er soleis ikkje i strid med
kvarandreog vil om dei vert realisert,til saman syte for den rette bal-
anse mellom vern og utbyggingi 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 segpå frittgrunnlag.Når detgjelddei kraftsta-
sjonanesom liggvedJølstra,må dei kunnebyggastut forå utnyttedei
ressursanesom alt ligg der utan at dette vil få endring i vassføringai
Jølstra.Vidare bør enkelte sidevassdragfrigjevastfor konsesjonshand-
samingder det ligg naturlegtilrettefor ei utbyggingutan for store inn-
grep.

Kommunestyrethar elles ingen merknadertil at hovedvassdragetvert
verna".

Mindretalletstemte for et forslagsom var identisk,bortsettfra at siste
setningvar tatt ut.

Jølsterkommunestyrevedtok i møte den 31. januar 1984 med 21 mot 4 stemmer:

"Jølsterkommunehar merka seg at Sperstadutvaleti si vurderingav
Jølstravassdragetser utbyggingav dette som eit anten/eller.Frå Jølster
kommunevart det under Sperstadutvaletsi synfaringav vassdragetden 8.
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juni 1983, lagt stor vekt på ei delvis utbyggingder vassdragaovanfor
Jølstravatnetog om mogeleg elva nedanforvatnetmåtte haldastutanforei
eventuellfreding.Ein kan ikkjesjå at ei slikutbyggingpå nokopunkt
vil verta i strid med dei verneinteresserav ymse slag som er omtala og
klassifiserti planen.

Kommunenkan ikkje bere kostnadenved ei eventuellverningeller total-
fredingav vassdragetutan å krevjefull erstatning.Ein viser her til
særmerknadfrå medlem Fjærevoll (s 192, vedl. B i NOU l983:4l)som ein
sluttarseg til.

Det er ein føresetnadat alle utbyggingsprosjektavert utbygdemot
Jølster.

Jølstravassdragetbør vurderastsom ei samansetjingav 3 soner, som kan
gjevast kvar sin status:

a. Tilsigsomrâdetil Jølstravatnet/Høgfjellsvassdraga.
Her kan ein gjennomføreøkonomiskgunstige kraftutbyggingsprosjektsom
føreset lite skiplande naturinngrep.

Det er ein føresetnadat alle utbyggingsprosjektavert utbygdemot
Jølster.

b. Jølstravatnetmå ikkjefå størrereguleringenn i dag.

c. ElvaJølstrahar kraftverksomutanstoreinngrepkanaukekraftproduk-
sjonenog der kan på nytt byggjastkraftverki 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 nærings-
verksemdog kommunaløkonomi.Dei miljøkravasom skal stillasttil pro-
sjektabør ein vente med å ta avgjerdom til prosjektaskal konsesjons-
handsamasteller i sambandmed ei prioriteringav prosjekta".

Mindretallet stemte for:

"Jølsterkommunekan ikkjegodta varig vern av Jølstravassdraget.Vern
vil få store skadeverknaderfor den kommunaleøkonomi.Jølster kommune
vildiforalt no setjeframkravom fulløkonomiskkompensasjondersom
vassdragetvert verna".

Fylkesmanneni Sogn og Fjordane uttaler i brev av 31.1.84:

"I framleggettil Verneplanfor vassdrag III er Jølstra-vassdragetvurdert
i samanhengmed Gaular-vassdraget.Fylkesmannener ikkje samd i at desse
vassdragaer likeverdige.Gaular-vassdragethar langt større kraftpoten-
sial 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 Gaular-
vassdragetog Jølstra-vassdragetskal vurderasti "Samlaplan".Men så
langt som konsesjonshandsamingafor 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-vassdragetelles vert verna".
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Miljøvernavdelingentil fylkesmanneni Sogn og Fjordaneuttaler i notat av
31.1.84:

"Det er dokumentertsvært sterke verneinteresserinnan naturvitskap,kul-
turvitskapog vilt/fisk,og store friluftsinteresseri tilknytingtil
vassdraget. Referanseverdien er likevel noko redusert som følgje av re-
guleringsinngrep.

Sperstadutvalettilrårprimært at nabovassdragetGaular blir varig verna
og Jølstra frígjevetil konsesjonshandsaming.

Miljøvernavdelingaer ut frå ei førebelsvurderingsamd i dette. Dei to
vassdragakan truleg langt på veg erstattekvarandresom typevassdrag,og
verneínteressenei Gaularvassdrageter etteralt å dømeminstlikestore
som i Jølstra.Gaularvassdrageter dessutanmindre påverkaav inngrepog
såleisbetre eigna som referansevassdrag.

Dessespørsmålavil no blinærareutgreiddei "Samlaplan".

Miljøvernavdelingameiner 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 rimelegkraft med
minimale skadeverknader".

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar1984:

"Sogn og FjordaneVenstre framheverat etter Sperstadutvalgetsforslag
vil Sogn- og Fjordanefortsattkomme dårlig ut i forholdtil nabofylka
når det gjelder vernet kraftpotensiale.Sjøl med vern av det som ikke er
utbygd i Jølstra,vern av Gaular og de øvrige verneforslagenefra ut-
valget,vil dette være tilfelle.Vi tolker utvalgetskonklusjonunder av-
snittet 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 erstattehverandrenår det gjelderverne-
verdier".

Statens forurensningstilsynuttaler 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 ønskeligat Jølstra blir vernet.Om en likevel
blir nødt til å velge mellom de to vassdragene,vil vi ut fra en helhets-
vurderingforeslåat 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-
neskenesutnyttelseav 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.
Dettegjørde trevassdragenetilsærdelesvelegnetestudieobjekterforå
øke vår erkjennelseom langsiktigevekslingerog gjensidigepåvirkninger
i forholdetmellom naturmiljøog kulturaktiviteter.

Ingen av de tre vassdrageneer isolertsett kulturhistorisktypiske for
Vestlandetsom helhet.Det ene kan såledesikke erstattedet andre som
landsdelstypisk.Tilsammengir de imidlertidet rimeligbra tverrsnittav
det indreVestland".

"Det er såledeset dokumentertgrunnlag for å hevde at de tre høyest pri-
oriterte vassdragene, Vossavassdraget, Flåmsvassdraget og Jølstra inne-
holder kulturhistoriskeverneverdierav meget stort omfang og av høy
kvalitet".

"Historiskmuseum vil beklageat Sperstadutvalgeti sin innstillingså
ensidig har lagt vekt på kraftpotensial og utbyggingsinteresser ved de
vestnorskevassdragene.En vil protesteremot denne tilsidesettelseav de
fagligevurderingerog de dokumentertekulturhistoriskeverneverdier.En
vil også ta avstandfra det prisnippsom er brukt ved vurderingenav V
Jølstra, at vern av denne gjøres avhengig av hvorvidt det ikke-vurderte
Gaularvassdragetbygges ut".

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar1984:

"Sognog FjordaneNaturvernuttalerbl.a.:

Utvalet har kopla vurderinganeav Jølstra samanmed Gaula, som ikkje er
10 års-verna.

Begge vassdraga inneheld store og breispektra verneverdiar. Det er like-
vel vanskelegå sjå at dei kanerstattekvarandre.På grunnlagav kjende
verneverdiaretter dei kriteriasom Sperstadutvalethar nytta er det
bortimoturåd å velje vern for det eine og ikkje for det andre.

Sogn og FjordaneNaturverngår likevel inn for at Gaular bør ha høgre
prioritetenn Jølstra.Den reduksjonensom vi kan vente av natur-og
kulturverdiarved utbyggingetter kjendeplanar er vesentlegstørre i
Gaula enn i Jølstra.Som typeområdeer dessutanden opphavelegeverdien
av Jølstra ein del redusertved at vassdrageter litt regulertog utnytta
i to kraftstasjoner,men først og fremstved at utløpet i Førde er heilt
rasertsom naturområde.Vi meiner likevelat begge vassdragaklart er
kvalifiserttil varig vern".

Norges Jeger- og Fiskerforbund uttaler i brev av 23.1.84:

"Jølstraer et vassdragmed store verneverdigekvaliteterm.h.t. rekrea-
sjon knyttettil fiske spesielt,men også til jakt.Vassdragetbør derfor
vernes uavhengigav hva som skjermed Gaular, som for øvrig også bør unn-
tas fra regulering.

Jølstrasnedslagsfelthar et høyt biologiskproduksjonspotensial,som ut-
gjør viktigebiotoperfor hjort og villrein.

Områdeter kjennetegnetmed en høy jegertetthet,med god adgangforal-
menhetenog en jakt som betyr mye både lokaltog regionalt.
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Vassdragetsevne til å produserefisk er svært høy, med betydeligelakse-
førende areal og generelt gode fiskebestander.

Salg av fiskekortadministreresav bl.a. Førde JFL, og området er sær-
deles attraktivtfor sportsfiskemed gode betingelserfor almenheten

Deler av vassdragetsnedbørfelter godt egnet til øvrig friluftslivog er
mye nyttettil turgåinglokalt".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottattden l3.3.84:

Dette vassdragetinneholderde flesteelementerfor et typisk Vestlands-
vassdragfra bre til fjord.For turistforeningeneer det særligde øvre
deleneav nedbørfeltetsomer viktig.Fra LundetilFjærlandgår en gam-
mel ferdselsveiog tursti.Denne er fortsattmye brukt av fotturisterog
brevandrere.En reguleringav Trollvatnvil være svært skjemmendeog re-
dusere naturopplevelsene og derved verdien av denne turen.

De øvrige deler av nedbørfelteter også viktig for friluftslivet.NTF vil
derforgå inn forat helevassdragetfårvarigvern.

Utvalgethar kobletvernespørsmâlettil konsesjonsbehandlingenav Gaular.
Hvis Gaular blir utbyggetgår utvalgetinn for vern av Jølstra,mens hvis
Gaular blir vernet mener utvalgetat Jølstra kan konsesjonsbehandles.

NTF vilpekepå at detogsåkan værenaturligå se vernav Jølstrai sam-
menhengmed konsesjonsbehandlingenav 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-
kumenterevassdragetsverneverdi.Det er imidlertidmye somtalerfor at
Gaular inneharenda størreverneverdierenn Jølstra,spesieltsom type-
og referansevassdrag,da Jølstra er berørt av reguleringsinngrepog ved
at utløpet i Førde er ødelagt som naturområde.

På bakgrunn av det som er nevnt innledningsvis i denne uttalelsen, vil
NNF ikke sette Jølstraog Gaular opp mot hverandre.Vi har her råd til et
både/og.Dersom Stortingetlikevelikke vil verne begge vassdrag,vil NNF
prioritere Gaular framfor Jølstra".

Jølster Kraftlag uttaler i brev av 2. februar 1984:

"l. Styret i JølsterKraftlagviser til det fyldigematerialetsom ligg
til grunn for Sperstadutvaletsi tilrådingfor VerneplanIII, og vil
gje uttrykk for at det er lite ved ei så skånsom utbygging som det
har vore forslegefrå JølsterKraftlagsi 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 i det-
te sterkt kulturpåverka området framfor i urørd natur.



122

3. Styreti JølsterKraftlagsluttarseg ellerstil tilrådingafrå
JølsterKommune".

Førde og Naustdal Elektrisitetsverk uttaler i brev av 27. januar 1984 at de

"i forbindelsemed at ny verneplanskal behandles1985, har utarbeidet
plan for kraftutbyggingi Jølstramed sideelverinnenFørde Kommune.Den-
ne planen omfattar 3 prosjekt:

l. Utvidingav Brulandsfosseni Førde.

2. NyttsmåkraftverkGravevatn- Movatnet.

3. Nyttsmåkraftverki Norddalselva,Holsen".

De uttalervidere:

“DersomJølstervassdragetetter Sperstadutvalgetsi tilrådingvert varig
verna, vil Førde og Naustdal El.verk sterkt halda fram at det vert gjort
unntakfor elva innanFørde 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 NaustdalEl.verk fekk i 1952 konsesjonpå reguleringav Jølstervatn.

Utbyggingav Brulandsfossenvil vesentlegstyrke straumforsyningai
Førdeområdet- Sentralsjukehusog andre viktige sentrumfunksjonar.Utbyg-
gingav Gravevatn-Movatn,og Norddalselvai Holsenvil ha liteninnflyt-
else på hovedvassdraget Jølstra. Huldefossen og andre naturherlegdomar
vert lite rørt ved.

Utbyggingarslik el.verketsine planargår ut på, vil føra til vegar og
god tilkomsttil fjellområdefor landbrukog turgåing/turistferdsle.Det
kan vera mogelegmed kombinasjonfor vassforsyningtil jordbruk,bustad-
område ved utbygging av Gravevatn-Movatn og Norddalselva i Holsen.

Konklusjon

Styret i Førde og NaustdalEl.verk vil på det sterkastetilrå at Brulands-
fossenKraftstasjonvert tillateutvida.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 Kommunegjeld dette Gravevatnetmed små-
kraftverk ved Movatnet, og Norddalselva med småkraftverk på Holsen.

Styrethar elles ingenmerknadertil at hovedvassdragetvert varig verna".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyret mener hensynet til de ulike brukerinteresser best kan ivaretas ved
en konsesjonsbehandling.
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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 ikkjegjennomføringav verenplanIII gi fullgoddekning
for vern av fylketsin vassdragsnatur.Til det er både utvaletav vass-
dragstyparog variasjoneninnafordei ulikeregionanefor liten".

"Fylkesmannenvil derfor ut frå ei samla vurderingav det dokumentsom
ligg føre tilrå verneplanengjennomført".

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84Sperstadut-
valgetstilrådningtil VerneplanIII for vassdrag i Møre og Romsdal fylke med
unntak av Ørstavassdraget.

OBJEKTNR. 102

ØRSTAVASSDRAGETvassdragnr. 395

Fylke: Møre og Romsdal.
Kommuner: Ørsta, Volda.
Nedbzrfeltz i 158kmz.
Skoggrense: ca. 600 m o.h.
Areal under denne: ca. 55 %.
Middelvassføring: 13,4m3/s.
Laveste-høyeste punkt: O-l 432 m o.h.
Kraftpotensial: 10 GWh, kostnadsklasseIII.

Utvalgetsvurdering

Naturvitenskap,kulturvitenskapog friluftsinteresserhar registrertforholds-
vis moderate verneinteresser i vassdraget. Når det gjelder vilt og fisk kommer
imidlertidØrstavassdrageti en særstilling.Særlig den livskraftigelakse-
stammenutgjør et verdifulltaktivum for elva. Utvalgettilrår konsesjonsbe-
handlingav objektet,underforutsetningav 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.84skalØrstaformannskapha uttalt:

"l. Nemnda tilrår at Vatnefallet vert konsesjonshandsama for kraftutbyg-
ging, men set som ein føresetnadat det i Åmdalselva (=Ørstaelva)
vert ei viss minimums-gjennomstraumingav vatn og at det til dømes
vert bygt tersklar for â oppretthalde ein viss vasstand og gi opp-
vekstplassarfor fisk.
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2. Nemnda tilrår vurdering av Ørstavassdraget med den grunngjeving at
der er svært viktig å oppretthaldelaksestammaog livsvilkårafor
vilt. Nemnda føresetat verning ikkjemå føre til vansker for normal
utnyttingav jordbruks-og skogbruksinteresseneog byggingav vass-
verk 0.1.".

Fylkeslandbrukssjefenhar i følge ovennevntesaksframlegguttalt:

"Fylkeslandbrukssjefenmeiner også for Ørstavassdragetat fredningvil
vere det mest positivefor landbruksinteressene".

Fylkesfriluftsnemndahar i følgeovennevntesaksframlegguttalt:

"Fylkesfriluftsnemndameiner at dette vassdragetut frå både turistinter-
esseneog den store rekreasjonsverdieni lokal og regionalsamanheng,er
så stor at berre desse interesseneskulle tilseie varig vern".

Elforsyningskontorethar i følge ovennevnteframlegguttalt:

"Elforsyningskontoretopplyserat det kun er falletmellom Bjørdalstjønna
og Vatnevatnet med nærare 100 m fall som kan byggast ut i vassdraget, i
eit småkraftverki kostnadsklasseIII. Middel produksjoner utreknatil
10 GWh.

Ørsta Elverk har alt bygd ut falletKvanndalsvatn- Bjørdalenmed middel-
produksjonpå 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 vass-
draget bør vernast eller konsesjonsbehandlast/utbyggast".

Fylkesmanneni Møre og Romsdal uttaler i brev av 14.2.84:

"Ørstavassdrageter det einasteav dei vurdertevassdragai fylketsom
ikkjeer 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 vassdagetkom-
mer i en særstilling.Det peker i denne sammenhengpå viktigevåtmarksom-
råder for vilt og særlig den livskraftigelaksestammen.Utvalgettilrår
imidlertidkonsesjonsbehandlingunder forutsetningav at det legges
spesiellvektpå å bevarelaksestammenslivsbetingelserog våtmarksom-
rådeneforvilt.

Vi har registrertat liten vassføringsommerstid alleredeer et problem
for oppgangenav og fisket etter laks i vassdraget.Vi mener at den skis-
serte utbyggingenvil forverredette forholdetog vi vil derforgå 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 RomsdalNaturvernbeklagerat Ørstavassdraget,hvor det er påvist
relativtstore verneverdier,er foreslåttkonsesjonsbehandlet".

Norges jeger-og fiskerforbunduttaler i brev av 23.1.84:

"Områdetinneholderflere viktige leveområderfor så vel hjort som fjell-
rype, ulike trekkfuglerog andefugler.

Jakteni vassdragetsnedslagsfeltbestårbådeav storvilt-og småvilt-
jakt,og er karakterisertmed en høy jegertetthetog god adgang for al-
menheten.Både lokaltog regionaltbetyrjaktenmeget.

Vassdragethar et betydeligproduksjonspotensialfor laksog inneholder
fleregodesportsfiskebestanderav aureog røye.ØrstaJFF administrerer
kortsalg,og mulighetenfor almenhetentil å utøve sportsfiskeer god for
hele nedslagsfeltet.

For øvrighar friluftslivetgenereltgodemuligheteri området".

De siervidereat de ikkepå noenmåtekanakseptereat vassdragetblir
frigitttil konsesjonsbehandling,men derimotbør gis varig vern.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:

"Dettevassdragetomfatteren del av det kjente fjellområdetSunnmørs-
alpene.Områdeter en deloppdeltav 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 top-
pene 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. kraftutbyg-
ging. NTF vil imidlertidfrarådeen ytterligereutbyggingav dette vass-
draget".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at Ørstavassdragetkan
konsesjonsbehandles.

OBJEKTNR. 105

VESTERASELVvassdragnr. 413

Fylke: Møre og Romsdal.
Kommuner: Stranda,Norddal.
Nedberfelt: 24kmz.
Skoggrense: ca. 950 m o.h.
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Areal under denne: 20 %.
Bredektareal: 7 %.
Miade1vassføring= 1,4m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 70-l 775 m o.h.
Jordbruksareal: 380 da.
Dyrkingsjord: 0.
Produktivtskogareal: 770 da.
Kraftpotensialz 34 GWh, kostnadsklasse IIA.

Utvalgets vurdering

Storseterfossenblir årlig besøkt av en mengde turisterog er en av Geirangers
store turistattraksjoner.Det er dessutenpåvist en rekke kvalitetersom har
stor naturvitenskapeligverdi, bl.a. en rik og variert flora.Utvalgettilrår
at Vesteråselvmed Storseterfossgis varigvern.

Innkomneuttalelser

Stranda formannskapvedtok enstemmigpå møte den l6.l.84:

"Strandakommunesluttarseg tilkonklusjonenfråutvaletog rår tilat
Vesteråselvablirvarigverna".

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,fylkesfriluftsnemndaog Stranda kommuneer samde
i at Vesteråselvmed Storseterfossenblir verna.Norddal kommunehar
ikkjefunnegrunn til å gi fråsegn.Elforsyningskontoretmeiner at se-
paratutbygging 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:

"Dettevassdragetligger i et størresammenhengendefjellområdenord for
Strynefjellsveien.Området (Tafjordfjellene)er godt egnet for lengrefot-
og skiturer, og det finnes et godt utbygd rute- og hyttenett.

Nedbørfeltettil Vesteråselvligger i utkantenav Tafjordfjelleneog har
ingenmerkete ruter.Vassdragethar likevel betydningfor dagsturerog
som et mulig utgangspunktfor lengreturer.Storseterfossenhar stor be-
tydningfor reiselivet.

NTF vil støtteutvalgetsforslagom varig vern".

Møre og RomsdalKraftselskaputtaler i brev av 6. februar 1984:

"Objektnr. l05 Vesteråselver i verneinteressesammenhenglavt vurdert.
Overføringtil Tafjordvassdragetav øvre deler av nedslagsfeltetomfat-
tende heimsteog fremsteVesteråsvatnog Skarevatnvil i alleredeeksi-
sterendemaskiner i Tafjord III, II og I gi et energitilskuddpå 34 GWh
til gunstig pris (kostnadsklasseII A). All nødvendigtransportfra even-
tuell overføringer det naturligå utføremed helikopter.Storseterfossen
vil i turistsesongenvisuelt kunne opprettholdesved avløpet fra gjen-
værendefelteralternativtved slippingav vann".
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Tafjord Kraftselskappåpeker i brev av 3. februar 1984 at

et av de størstenærliggendevassdrag 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
vidtkraftselskapetforstår,ikkehartilknytningtilVesteråselva,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 derforVesteråselvaikke varig vernes,
men konsesjonsbehandlesetter den plan for overføringtil Tafjord som ut-
valget 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

STORDALSVASSDRAGETvassdragnr. 419

Fylke:
Kommuner:
Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Bredektareal:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogarealz
Kraftpotensial:

Utvalgetsvurdering

Møre og Romsdal.
Stordal, Norddal.
203km2.
700-800m o.h.
ca. 40 %.
12m3/s.
0,1 %.
0-1 531 m o.h.
5 300 da.
7 400 da.
42 000 da.
238 GWh, kostnadsklasseIIA.

Vassdraget representerer store verneverdier for naturvitenskap og kulturviten-
skap.Også forvilt-og fiskeinteresseneer verdienstorb1.a.på grunnav et
godtlaksefiske.Områdetfungerersom friluftsområdeforet stortantallper-
soner.En eventuellutbyggingkan få omfattendeskadevirkningerfor landbruket
i området.Utvalgetvil tilrå at Stordalsvassdragetgis varig vern.

Innkomne uttalelser

Stordal kommunestyrevedtok enstemmigi møte den 15. desember1983:

"Stordal kommunestyre sluttar seg til Sperstadutvalets utgreiing (NOU
l983:4l) for det som vedkjem objekt nr. 109, Stordalsvassdraget, og som
rår til at vassdragetgis varigvern.
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Kommunestyretvil så sterkt ein kan, be om at utvaletsvurderingvert
fylgd i den vidare hendsamingav saka, slik at Stortingetved si sluttbe-
handlinggir Stordalsvassdragetstatus som varig verna vassdrag".

Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok i møte 15. mars 1984 enstemmig vern av

Stordalselv.

I saksframleggtil miljø-og planutvalgeti Møre og Romsdal,datert 27.l.84
står det:

"Landbrukssjefen, fylkesfriluftsnemnda og Stordal kommune stør tilrådinga

om at Stordalsvassdragetblir varig verna.Elforsyningskontoretnemnerat
energiproduksjonenpå 232GWh er basertpå utbyggingheilttil sjøen,og
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
energiproduksjonenemed 25-30%, vil vel ogsågi ei høgarekostnadsklasse
enn IIA som utbyggingav heile elva er kalkulerttil".

Statensforurensningstilsynuttaler i brev av 14. februar 1984:

"Utbyggingsplanenefor StordalsvassdragetomfatterRikjendasom er vann-
kilde for 700 personerog Dyrkornelvasom er vannkildefor befolkningen
på Dyrkorn.En utbyggingsom skisserti VerneplanIII vil komme i sterk

konflikt med vannforsyningsinteressene. Dersom Stordalsvassdraget blir

frigittfor konsesjonsbehandling,bør Rikjendaog Dyrdalselvaholdes uten-
for utbyggingsplanene".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den l3.3.84:

"Vassdragetligger i et område som er svært viktig utfartsområdefor hele
Ålesundsregionen.Ålesundog SunnmøreTuristforeninghar en selvbe-
tjeningshytteog fleremerkete ruter i området.I tilleggkommeren rekke
privatehytter.Hele vassdragethar svært stor betydningfor friluftsliv
for såvellokalbefolkningsomheleÁlesundregionen.

NTF vil sterktstøtte utvalgetsforslagom varig vern".

StordalBondelaguttaler i brev av 28. januar 1984:

"StordalBondelagvil så sterktvi kan be, om at Sperstadutvaletsi inn-
stillingom varig vern av Stordalsvassdragetblir teke til følgjeved
handsamingai Stortinget".

StordalSenterpartiuttaler i brev av 28. januar 1984:

"StordalSenterpartivil spesieltframhevedei ulemperog skaderei ut-
byggingvil føre med seg for jordbruket.Senka grunnvatnvil føre til
vesentlegmindre avlingar.Neddemmingav dyrka og dyrkbar jord med ein
kunstiginnsjøvil føre til vesentlegdårlegareklimatisketilhøvefor
gardaneAlmås, Langhaugog Seljebotnsom blir ligganderundt 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
bådesommarog vinter".

"I tillittil at Stordalsvassdragetblirvarigvernasombådekommune-
styret i Stordalog Sperstadutvalethar tilrådd,vonar vi at NVE kan seie
seg samd i dei synspunktsom er nemde og følgje tilrådinga".

Møre og RomsdalKraftselskaputtaler i brev av 6. februar 1984:

"Objektnr. 109 Stordalsvassdrageter vurdert litt høyere ut fra verne-
interessesynspunktenn objekt nr. 105 Vesteråselv.Utbyggingav vassdraget
etter den i verneplanenforeslåtteplan har møtt motstandpå lokalthold.
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 som-
merkraftproduksjon.

Lokalter det positiv innstillingtil separatutbyggingav Dyrkornvass-
draget som er omtalt i en mulig utbyggingskombinasjonmed Stordalsvass-
draget.Dyrkornvassdragetblir nå behandleti Samla Plan".

Tafjord Kraftselskap uttaler i brev av 3. februar 1984:

"I tilknytningtil arbeidetmed VerneplanII er utnyttelseav kraftres-
sursene i Stordalsvassdraget utredet etter to hovedaltenativer.

AlternativA: Hovekraftverkmed utnyttelseav fallfrakunstigmagasin
vedAlmåsH.R.V.kote345og tilfjordenkote0.

AlternativB: Mo kraftverkmed utnyttelseav fall fra kunstigmagasin ved
AlmåsH.R.V.kote345tilkote78.

Begge hovedalternativer har to underalternativer som omfatter i tillegg
til Stordalsvassdragetoverføringfra nabovassdrag".

"Såvidtvi forstårhar utvalgeti NOU l983:4l,nårdet gjelderandrein-
teresser, bare vurdert hovedalternativ A.

AlternativA bygger i hovedsakpå tidligereutredningerfra Vassdrags-
direktoratet,og vi fantdetderfornaturligå ta dettemed.

AlternativB er ettervårtsynen adskilligmer skånsomutbyggingenn
alt. A og burde derfor være vurdert.

Kostnadsmessiger de to alt. omtrent like.

Genereltvil vi påpeke at begge hovedalternativerikke berørernoen in-
teresser over kote 345. Av et totalt nedbørsfelt på 203 km2 for hele
vassdragetvil derfor etter hovedalternativA ca. 157 km2 forbliube-
rørt og for hovedalternativB et enda størreareal idet to sideelversom
tas med ved alt. A blir uberørtved alt. B.

Utvalgetpåpekerat 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 etterbeggehovedalternativervil øvredel av
feltet ikke bli berørt.

Ogsånårdet gjelderkulturvitenskapeligeinteresserpåpekerutvalgetat
det er de øvredelersomhar størstinteresse.Her påpekesogsådentopo-
grafiskeog visuelletilknytningtil 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 berørtpga. liten regulering.Regu-
leringsgradener ca. 4 %.

Det vesentligeav friluftsinteresserknytterseg til den del av Stordalen
som liggeroverdetpåtenktekunstigemagasinvedAlmås.

Etter vår kjennskaptil forholdenevil vassforsynings-og resipientinter-
essene ikke bli berørt ved en utbyggingetter alternativB.

Ved utbyggingetter alternativB der det vesentligeav vassdragetetter
utbyggingvil få omlag sammevassføringsom før utbygging,antas land-
bruketå bli uvesentligberørtmed unntak av de arealersom neddemmesved
Almås.

Etter vår vurderinger de enkelte interesseralt for skjematiskvurdert
ut fra hovedalternativA.

Vi vil anmodeom at også hovedalternativB blir vurdertved den videre
behandlingav Verneplan3".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyret slutter seg til utvalgets tilrådning om at Stordalsvassdraget bør
gis varig vern.

OBJEKTNR. 111

ISTRA vassdrag nr. 432

Fylke: Møre og Romsdal.
Kommuner: .Rauma.
Nedbørfelt: 66 kmz.
Skoggrense: 500-700m o.h.
Areal under denne: 20 %.
Bredektareal: 3,5 %.
Middelvassføring: 3,l m3.
Laveste-høyestepunkt: 3-l 793 m o.h.
Jordbruksareal: l 100 da.
Dyrkingsjord: 1 900 da.
Produktivtskogareal: 8 000 da.
Kraftpotensial: 37 GWh, kostnadsklasse IIB.
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Utvalgetsvurdering

Istra renner langs den kjenteTrollstigveien.Stigfossener et landskaps-
elementsombidrartil â gjøredenneveientilen turistattraksjon.Forøvrig
representererobjektetrelativtstorenaturvitenskapeligeverneverdier,blant
annet verdi som typevassdragfor ulike regioner.Utvalget leggervekt på vass-
dragetsbetydningfor turisttrafikkenpå denne delen av Vestlandet,og tilrår
Istra med Stigfossvarig vernetmot kraftutbygging.

Innkomneuttalelser

Fylkestingeti Møre og Romsdal vedtok i møte den 15. mars 1984 enstemmigvern
av Istra.

I saksframleggtil miljø- og planutvalgeti Møre og Romsdaldatert 27.l.84
stårdet:

"Raumakommunemeiner at forslagetom varig vern er slik kommunenhar
tenkt seg saka løyst,og kjem derfor ikkje til å behandleVerneplanIII
spesielt.Fylkeslandbrukssjef,fylkesfriluftsnemndaog elverkkontoretgår
inn for varig vern".

KontaktutvalgetforvassdragsreguleringssakervedUniversiteteti 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 ingenturistforeningshytterellermerketeruterinnenfornedbør-
feltet.Området er likevelmye brukt av fotturisterog klatrere.En opp-
demmingav Alnesvatnetvil skapestoreulemperforadkomstentilTroll-
tindene (den vanligeveien på baksiden).Det samme gjelderBispevatnet.
En heving av dette vil ødeleggestien langs vatnet og dermed gjøre ad-
komstentil 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 derforsluttesegtil utvalgetsforslagom varigvernav Istra-
vassdraget".

Møre og RomsdalKraftselskaputtaler i brev av 6.2.1984:

"I turistmessigsammenhenger vel Stigfossenmidt i Trollstigeni sær-
klasse.Vassdragetbleenstemmigforeslåttvarigverneti innstillingen
til den første fylkesplani Møre og Romsdal 1971".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Istra bør gis varig
vern.



OBJEKT NR. 116

TODALSELVAvassdragnr.

Fylker:
Kommuner:
Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Laveste-høyeste punkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

Utvalgetsvurdering
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Møre og Romsdal,Sør-Trøndelag.
Surnadal, Sunndal, Oppdal.
251kmz.
500-800m o.h.
25 %.
13,5 m3/s (etterregulering).
0-l 630 m o.h.
3 200 da.
3 300 da.
19 000 da.
171 GWh, kostnadsklasseIIB.

De øvre deler av felteter en del av Trollheimen.For friluftsliveter nedbør-
feltet av meget stor verdi. Også naturfaginteresseneog kulturfaginteressene
har dokumentertstore verneverdieri området.Skadevirkningenepå landbruket
av en eventuellutbygging,vil bli omfattende.Utvalgettilrårderfor at To-
dalselva gis varig vern mot kraftutbyggíng.

Innkomne uttalelser

Sunndalkommunestyrevedtok i møte den 24.l.84med 36 mot l stemme:

"Kommunestyrethar ingen særligesynspunkterpå denne sak ut over det som
fremgårav rapporten".

Oppdal formannskapvedtok enstemmigi møte den 23. januar 1984:

"Oppdalformannskapslutterseg til Sperstadutvalgetsinnstillingved-
rørendeDriva-vassdragetmed Grøvu samt Todalselva".

Surnadalkommunestyrehadde møte den 26. januar 1984. Ved førsteavstemning
ble det avgitt 4 stemer for varig vern av Todalsvassdragetmens det ble av-
gitt tilsammen 29 stemmer for 3 andre forslag. Ved endelig avstemning ble
følgende vedtatt med 20 mot 13 stemmer:

"Surnadalkommunestyresluttarseg i hovudsaktil rådmannensine kommen-
tararog konklusjonartil planutkastetom varig vern av Todalsvassdraget".

Mindretallet stemte for:

"Surnadalkommunefinn ikkje utan vidare å slutte seg til Sperstadutvalet
si utgreiingom Todalsvassdraget.Ein sluttarseg hovudsaklegtil rådman-
nen sine kommentarartil plana".
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I rådmannens kommentarer i notater av 4. og 5. januar 1984 påpekes at en
ikkekan se at innvirkningenepå de naturfagligeog kulturfagligeinter-
esser vil bli særlig endretda det er svært lite av det samledefjellom-
rådesomblirendretved neddemning.Kommunenpekerogsåpå at kraftut-
bygging i Todalenmed tilbakeføringav vannet fra Driva troligvil bedre
forholdenefor laks og sjøaure i Toåa nedenforstasjonen.Kommunenmener
også at utfartog friluftslivikke vil bli "nemnendeskadelidandeved dei
kraftutbyggingsplanersom ligg føre".

Om reindriftog landbruksies det:

"Det skulleetter langvarigstrid om beiterettarog Høgsterettsdomvere
vel nok kjent at denne del av Trollheimenikkje er lovleg samisk rein-
beiteområde.Og argumentforfredingav vassdragetpå ein så feilaktig
påstandkan ikkjeha verdinår sakaskalavgjerast".

"Kommunener ikkjesamdi at skadeverknadenepå landbruketbliromfat-
tande".

Om vannforsyningsinteressenesies det:

"Det som er sagt om sterk konfliktmed vassforsyningsinteressenemå vere
bygdpå tidlegareunøyaktigeopplysningarog pâstandar.Ein kan ikkjesjå
at dette representerarslike problem i dag etter den utbyggingav vass-
forsyningasom har vore planlagtog gjennomførtdei siste åra i Todalen".

Rådmannenstilrådning:

"Surnadalkommuneviser til ovanståandeog medsendtevedleggog vil på
dette grunnlaggå i mot utvalgetsitt framleggom varig vern av Todals-
vassdragetmot kraftutbyggíng".

Fylkestingeti Møre og Romsdal vedtok i møte den 15. mars 1984 med 45 mot 26
stemmer:

"Fylkestingetmeiner at Todalselvabør takast ut av verneplanenog over-
førast til konsesjonsbehandling"

Mindretallet gikk inn for varig vern av Todalselva.

I saksframleggtil miljø- og planutvalgeti Møre og Romsdal,datert 27.l.84
stårdet:

"Fylkeslandbrukssjefenog fylkesfriluftsnemndastørinnstillinga".

"Lokalsamfunneti Todalen er dels i mot ei utbyggingav vassdraget,noko
fylkestingetfekk dokumentertved synfaringog møte med befolkningatid-
legare.

Verning eller utbyggingav Todalselvaer også tatt opp i sambandmed
Trollheimsplanenog må sjåast i samanhengmed den og dei Verdianeden
skalta varepå".

Fylkesutvalgeti Sør-Trøndelagvedtok enstemmigi møte den l2.4.84:

"UtvalgettiltrerSperstadutvalgetskonklusjonom varig vern av vass-
drageneDriva og Todalselva"

V
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Fylkesmanneni Sør-Trøndelaguttaler i brev av 25. januar 1984:

"Når det gjeldervassdrageneDriva, Garbergelvaog Todalselvaer fylkes-
mannen enig med Sperstadutvalgeti at verneinteressenetilsierat disse
blir varig vernetmot kraftutbygging.Dette er forøvrigi samsvarmed
miljøvernavdelingensvurderinger".

Sør-Trøndelag fylkesfriluftsnemnd vedtok enstemmig i møte den 23. februar 1984
at den:

"er godt tilfreds med de vurderinger Sperstadutvalget har lagt fram om
Todalsvassdragetog vil ut fra naturvern-og friluftsinteressenegi sin
tilslutningtil varig vern av vassdraget".

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar1984:

"Ellersmå nødvendighetenav å gi Todalselvavarig vern, understrekes-
dette er det eneste noenlundestore og uberørtevassdragpå Trollheims-
sida i Møretind-regionen".

Kontaktutvalgetfor vassdragsreguleringssakerved Universiteteti Trondheim
uttaler i brev av 30.l.84at de støtterSperstadutvalgeti varig vern av To-
dalselva.De sierogså:

"Ein vil her bemerkeat Trollheimen,inkludertDrivas nordfelt,er meget
sterkt berørt av kraftutbygging. Elveløpet i den varig vernede Innerdalen

er brutt av kraftutbygging.I Søya foreliggerdet godkjenteplaner for
omfattendeinngrepi form av senking,utrettingog forbyggingav elve-
løpet.En realiseringav disse planene vil redusereSøyas verdi betydelig.

Todalselvaer derfor det størstevassdrageti Trollheimsregionensom har
relativtstore uberørtearealer.I forbindelsemed Drivautbyggingenhar
Todalselvafått redusertVannføringlangshele hovedløpet,men virk-
ningeneer relativtsmå ved utløpet i havet. Det må imidlertidunder-
strekesat store sidedalerer uberørt,det gjeldersærlig Romådalen,
Naustådalenog 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 omrâdethar et godt utbygd hytte-og rutenettog er
svært viktig for friluftslivet.Trollheimenhar stor nasjonalbetydning
og omrâdet er svært viktig for Trondheimsregionen.

I nedbørfeltettil Todalselvahar Kristiansundog NordmøreTuristforening
og Trondhjem Turistforening to turisthytter og en rekke merkete ruter. En
stordel av nedbørfeltetliggerogså innenfordet foreslåttelandskaps-
vernområdeti Trollheimen.

NTF vil der sterkt støtte utvalgetsforslagom varig vern av Todalselva".

Todalen natur-og miljøvernlaguttaler i brev av 23.l.84at de:

"sluttarseg til innstillingfrâ Sperstadutvalgetmed konklusjonenvarig
vern av Todalselvaobj. nr. 116".
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Todalen utmarkslaguttaler i brev av 21. april 1983 til Surnadalformannskap:

"Todalenutmarkslager svært skeptisktil vidareplanleggingpå grunn av
at ei utbyggingvil føremed segmangeulemperforTodalen.Vidarehar vi
dårlegerfaringmed tidlegareutbygging,med skjønn og erstatningsopp-
gjør".

Reindriftsadministrasjonenuttaler i brev av 14. mars 1984 og i brev av 7.5.84
slutterreindriftsstyretseg til dette:

"Objekt116 Todalselvaer i en litt spesiellsituasjonp.g.a. de hittil
uavklarteforholdeneomkring reindriftai Trollheimen.Konsesjons-
søknadenefra reineiernei området er imidlertidtil behandling,og vil
bli avgjortmed det første.Vi regnermed at det fortsattvil være aktuelt
med reindrifti Trollheimen,og de fagligevurderingenefor Todalselva
står derfor fast.

Møre og RomsdalKraftselskaputtaler 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 uttrykkover-
veiendepositiv innstillingfor utbygging.Uten å ta stillingtil for
eller imot tilbakeføringav vatn som er overførttil Driva Kraftverk,bør
arbeidmed videre undersøkelserav utbyggingfortsetteslik det er reist
forslagom på lokalthold".

Hovedstyretsinnstilling

I

Hovedstyret mener de ulike bruksinteresser best kan avklares ved en konsesjons-
behandlingav Todalselva.

OBJEKT NR. 114

DRIVAVASSDRAGET vassdrag nr. 449

Fylker:
Kommuner:
Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:
Bredektareal:
Middelvassføring:
Laveste-høyeste punkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

Utvalgetsvurdering

Møre og Romsdal, Oppland, Sør-Trøndelag.
Sunndal,Oppdal, Dovre, Lesja.
2 482km2.
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.

Utvalgetviser til at vassdragetinneholdersærlig store og sammenfallende
verneinteresser,og at de fagligeverdienei deler av vassdragetopptrer i
tildelseneståendekombinasjonersom gjør vassdragetsærligverneverdig.
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Området er klassisknår det gjelder tolkningav landformutviklingeni Norge i
de seneredelene av jordhistorien,og det viser med klarhetet spekterav nå-
tidens prosesser.I nedbørfeltetfinnes noen av de mest vedifulleplante-
lokaliteter i hele landet, og det er blitt et klassisk område for botanikere.
Det leggesogsåvektpå at områdeter megetriktpå kulturminner,noe som
bl.a. bidrartil rike opplevelserved friluftsliv.For vilt, fisk og frilufts-
liv er objektetsærdelesverdifullt.Verneinteresseneknytterseg i vesentlig
grad til de øvre deler av vassdragetmed bl.a. Åmotselva,og til det vidt for-
greinede Grøvuvassdraget. Noen av sideelvene i vassdraget er allerede utbygd,
og i sideelvaGrøa er det store utbyggingsinteresser.Utvalgetvil 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.84med 36 mot l stemme:

"Kommunestyretslutterseg 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 alleredehar funnet sted innenSunn-
dal kommune".

"Sunndalkommunestyreviser til at kommunende senere år har hatt en be-
tydelignedgang i antall industriarbeidsplassermed fraflyttingog ned-
gang i folketallet.Det må være et ansvar også for statligeog fylkeskom-
munale 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 kommunestyretnå går innforvarigvernav Drivavassdrageti samsvar
med Sperstadutvalgetsvurderinger,må kommunenfå kompensasjoneri former
som gir muligheterfor bl.a. tilretteleggingav nye arbeidsplasserog
andre tiltak for å snu den uheldigeutviklingSunndalkommunenå er inne
i".

Oppdalformannskapvedtokenstemmigi møteden 23. januar1984:

"Oppdal formannskap slutter seg til Sperstadutvalgets innstilling ved-
rørende Driva-vassdraget med Grøvu samt Todalselva".

Fylkestingeti Møre og Romsdalvedtok i møte den 15. mars 1984 enstemmigvern
av Driva.

I saksframleggtil miljø- og planutvalgeti Møre og Romsdaldatert 27.l.84
står det at fylkeslandbrukssjefenog fylkesfriluftsnemndastøtter innstil-
lingen, og at elverkkontoret har uttalt følgende:

"Møreog Romsdal fylkestingvedtok i sak T—38/66 samarbeidsavtalemed
Sør-Trøndelagfylke om kraftutbyggingi Drivavassdraget.Etter avtala
skulledet 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 vart
det av omsyn til laksenvidare semje om at Grøvuutbyggingaskulle
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baserastpå at vatnetfråkraftverketskulleførastut i DrivavedGjøra
- der Grøvu fell ut i Driva, istadenfor lengrenede i Driva etter dei
førsteplanane.Det var Sør-Trøndelagsom skulleha hovedansvaretfor
Driva I og Møre og Romsdal for Driva II".

"For slutthandsamingav verneplanener utført ei tekniskplanleggingogså
av Grøvu basert på to hovudalternativ som omtala framanfor. Tidlegare
planar som har vore lagt fram for fylkestingeter alle basertpå alt. 1
med kunstigmagasin i Grøvudalen.

Etter det som er kome fram er nettoppneddemmingav Grøvudaleneit stort
ankepunktmot utbygging.Etter alt. 2 vil Grøvu bli tatt inn i kraft-
verketved kote 670 og Grøvudalenovanfor blir urøyrt.Sjølv om alt. 2 må
baserastpå pumpingopp tilStorvatnetog detmå byggjast2 kraftsta-
sjonar,er det i dagenssituasjonviktigå sjå nærarepå dettealterna-
tivet.

Overføringav Amotselvavil vere i strid med samarbeidsavtalamellom dei
to fylkaog må sjåastbortfrå".

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag vedtok enstemmig i møte den 12.4.84:

“UtvalgettiltrerSperstadutvalgetskonklusjonom varig vern av vass-
drageneDriva og Todalselv".

Fylkesmanneni Møre og Romsdal uttaler i brev av 14.2.84:

"Sjøl om ein ser alle dei foreslåttverna vassdragai samanhengmed dei
varig verna vil ikkje gjennomføringav verneplanIII gi fullgoddekning
for vern av fylket sin vassdragsnatur.

Til det er både utvaletav vassdragstyparog variasjoneninnafordei
ulike regionanefor liten".

"Fylkesmannenvil derfor ut frå ei samla vurderingav det dokumentsom
ligg føre tilrå verneplanengjennomført".

Fylkesmanneni Sør-Trøndelaguttaler i brev av 25. januar 1984:

"Når det gjeldervassdrageneDriva,Garbergelvaog Todalselvaer fylkes-
mannen enig med Sperstadutvalgeti at verneinteressenetilsier at disse
blir varig vernetmot kraftutbygging.Dette er forøvrigi samsvarmed
miljøvernavdelingensvurderinger".

Sør-Trøndelagfylkesfriluftsnemndvedtok enstemmigi møte den 23. februar 1984
at den

er godt tilfredsmed de vurderingerSperstadutvalgethar lagt fram om
Drivavassdragetog vil ut fra naturvern-og friluftsinteressenegi sin
tilslutningtil varig vern av vassdraget.

Kontaktutvalgetfor vassdragsreguleringssakerved Universiteteti Trondheim
uttaler i brev 30.l.84:

"Vivil si oss tilfredsmed at viktigedelerav Drivaer foreslått
vernet. Disse delene er de aller viktigste delfelt i vassdraget. Det er
imidlertidbeklageligat utvalgetikke finnerå gi hele restfeltetav
Driva varig vern. Spesieltvil vi anbefaleat Grøa kommermed 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 dokumentertgjennomde
konsesjonsundersøkelsenesom DKNVS Museet har utført for Kristiansund
Elektrisitetsverk".

NorgesNaturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984 at OpplandNaturvern
sier at det er gledeligat de deler av Drivavassdragetsom ligger i Oppland er
foreslåttvarigvernet.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt den 13.3.84:

"Drivavassdragetomfatteret natur—og friluftsområdesom er svært
viktige for turistforeníngensvirksomhet.Største delen av Dovrefjellom-
rådet ligger innenfornedbørfetettil Driva. I dette området har
Kristiansundog NordmøreTuristforening,TrondhjemTuristforeningog DNT
er godt utbygd hytte-og rutenett.Deler av området ligger innenfor
DovrefjellNasjonalpark.Dovrefjeller et svært viktig natur-og friluft-
sområde som har stor nasjonal betydning.

Nedbørfeltettil Driva omfatterogså en del av Trollheimen.I dette om-
rådet 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 Troll-
heimen.

Innenfornedbørfeltettil Driva har Turistforeningenetilsammenåtte
turisthytter.I tilleggkommermange privateturisthytterog private hyt-
ter.

Registreringene har dokumentert svært store verneverdier, bl.a. med
naturvitenskap,kulturminnerog friluftslivi høyesteverneklasse.Ut-
valgethar foreslåttat vassdragetskalfå varigvern.NTF vilpå det
sterkestestøttedetteforslaget.Detteområdeter så viktigfor frilufts-
livet 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 sluttarseg til Sperstadutvalgetsi innstil-
ling om objekt ll4 Drivavassdragetder det blir konkludertmed varig vern
av vassdraget".

Kristiansund Elektrisitetsverk kommenterer i brev av 12. januar 1984 Sperstad-
utvalgets uttalelse vedrørende vannforsyningsinteressene i forbindelse med en
utbygging av Grøa:

"Manhar heletidenværtoppmerksompå Sunndalkommunesønskeom å kunne
ta drikkevannfra Grøa og sakenhar vært drøftetmed kommunenhelt til
densenestetid.Man menernå å ha funnetfremtil en praktiskløsning
slik at vannverketvil kunne tilføresdet nødvendigevann gjennomhele
åretutenvesentligeulemperfor kraftverket.Man menerogsåå kunne
treffe tiltak slik at rent vann kan tilføresGrøa Vannverkogså i kraft-
verketsbyggeperiode.Etter dette regnerman med å kunne inngå en avtale
mellom Sunndalkommuneog KristiansundElektrisitetsverkom vannfor-
syningsspørsmålene som vil være tilfredsstillende for begge parter. Kon-
flikten mellom vannkraftinteressene og vannforsyningsinteressene vil da
være løst".
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Møre og RomsdalKraftselskaputtaler i brev av 6. februar1984:

"I utbyggingssammenhenger det sidevassdragetGrøvu som er aktuelt.All
tidligerefylkeskommunalbehandlingmed flertallfor verninghar forutsatt
magasineringi et kunstigmagasin i Grøvudalen.Det nye alternativ2 er
basert på sløyfingav Grøvudalsmagasinet,slik at Grøvudalenblir urørt.
Alternativ2 byggerpå pumpingog magasineringi Storvatneti Skiråa.Da
dette alternativetforeløpiger lite kjent bør det bli nærmerevurdert
gjennomkonsesjonsbehandling".

Hovedstyrets innstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Drivabørgis varig
vern, med en avgrensningsom utvalgethar tilrådd.

VASSDRAG I SØR-TRØNDELAG

Reindriftsadministrasjonenbetraktersaken av en slik karakterat den bør be-
handles av Reindriftsstyret.I den foreløpigeuttalelseni brev av 9.3.84ut-
taler de:

"Reindriftsadministrasjonenmener prinsipieltat alle vassdragmed store
reindriftsinteresserburde ha vært foreslåttvarig vernet".

"Reindriftsadministrasjonengir sintilslutningtil at de vassdragenesom
berører reindriftsinteressene, og som er foreslått vernet, gis varig
vern. Flere av disse har svært stor betydningfor reindrifta".

I brev av 4.5.84gir reindriftsstyretsin tilslutningtil Reindriftsadministra-
sjonens uttalelse.

For Sør-TrøndelagtrekkesGarbergelvafram.

OBJEKT NR. 124

GAULA vassdragnr. 497

Fylke: Sør-Trøndelag, Hedmark.
Kommuner: Trondheim, Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Selbu,

Holtålen,Tydal, Røros, Rennebu,Os, Tynset.
Nedborfelt: 3 651km2.
Skoggrense: 700-920m o.h.
Areal under denne: ca. 60 %.
Middelvassføring: 91 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-l 332 m o.h.
Kraftpotensial: l 190 Gwh, kostnadskl. IIB/III/IV.

Utvalgetsvurdering

Verneinteressenei objekteter særdelesstore idet både naturvitenskap,kul-
tur, vilt- og fisk og friluftsinteressenehar gitt det høyesteprioritet.
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Elva har en betydeliglaksestammeover en stor strekningog både for jakt og
fiskehar nedbørfeltetmegetstorrekreativverdi.På grunnav sinstørrelse
og varierteberggrunnfangerGaula opp det meste av biotop-og artsmangfoldet
i de sørligedeler av Trøndelagsregionen.Som typevassdragstår det sentralt.
Vassdragethar store verneverdierav spesiellnaturvitenskapeligkarakter.Det
inneholderen rekke fluvialgeomorfologiskog kvartærgeologiskverdifullelo-
kaliteter.Det knytterseg særlig botaniskeinteressertil suksesjonerlangs
elvekanten,og et svært artsriktfugleliver knyttettil skog og våtmarker.
Kulturminnenebelyseret stort spekterav sosialemiljøer.En eventuellut-
byggingvil 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.Utvalgetvil derfor
tilråvarigvernav Gaula.

Vefsnavassdrageti Nordlander også vurdertsom et mulig objekt for vern av et
større vassdragi Midt-Norge.Se kapittel6 i utredningensalminneligedel om
denne vurderingen.

Innkomne uttalelser

Trondheim kommune uttaler i brev av 2.2.84:

“Det er såledesbare i mindre grad Trondheimvil bli direkteberørt av en
eventuellutbyggingi Gaula, når man ser vassdragetsom helhet.Det er
imidlertidgrunntil å pekepå at Gaulosener et av de mestverneverdige
naturområderi kommunen.Noe av områdeter underlagtlandskapsvern,og en
del av Leinøraer naturreservat.En eventuellutbyggingvil antakeligpå
lengresikt få en negativvirkningpå landskapsutviklingeni dette delta-
området.På den andresidenhar elvai flomperiodergravdut elvekanten
på nord-østsidenav elva og det har vært spørsmålfra grunneierneom for-
bygningsarbeiderfor å sikre grunnenmot utgravninger.Vi antar at det
vil bli mindre fare for slik utgravingved en eventuellregulering".

Kommunenviser ellerstil uttalelsefra Trondheimog Omegn Fiskeadministrasjon
hvor det heter:

"Særligvil TOFAs styre peke på Gaula som lakselv.Gaulavassdragethar de
senereår konkurrertmedNamsenom å væredet nestlakserikestevassdrag
i NorgeetterTanavassdraget.Statistikkende senereår viseret opp-
fisketkvantumpå fra 20.000til 26.000kilolaksog sjøaure.Når en vet
at bare 10-15 % av en elv's lakseproduksjonblir fisket i opphavsvass-
draget, finneren lett ut at Gaula også er av uvurderligbetydningfor
laksefiskei sjø og fjord.

Undersøkelserhar vist at 5.000-6.000personerårlig deltar i laksefiske
i Gaula".

Kommunenviser også til uttalelsefra teknisk avdeling,miljøvernutvalgetsom
enstemmiguttaler:

"Gaulavassdrageter meget aktueltsom verneobjekti Midt-Norge,og det er
ønskeligat restenvernes.
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Dette innebærer:

- Ingen utbygging av Gaula på sørsida av vassdraget.
- Det er ikke ønskeligmed tilleggsreguleringerav Orkla som medførernye
magasinområder.

- Ingen overføringerav Hiåsjøen.

Miljøvernutvalgethar ved tidligereanledningerpekt på at utbyggingav
ny vannkrafter blitt svært kostbar,og at energiøkonomiserendetiltakmå
prioriteres".

Melhus kommunestyrebehandletsaken 3l.l.84og vedtok med 36 mot 9 stemmer:

"De fire delutredningen(NOU)gir hver for seg klart uttrykk for at Gaula
er svært verneverdig.

Pâ denne bakgrunnvil Melhus kommunestyregå inn for fortsattvern av
Gaula.

Melhus kommuneviser forøvrigtil 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 forbindelsefå mulighetforå få et brederematerialeforå be-
lyse de forskjellige sider ved varig vern eller eventuelt utbygging av
Gaula.

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.

Holtålenkommunestyrevedtok på møte 2.2.84med 14 mot 7 stemmer:

"Holtålenkommunerårtil at Gaulaunntasfravarigvern.Det må utar-
beides alternativeutbyggingsplaner,som avveiesmot kryssendebruker-
verne-og rehabiliteringsinteressersamt kommunaleregionaløkonomiske
virkninger.

Denne konsekvensutredningdanner grunnlag for kommunensendeligestand-
punkt.

Holtålenkommunemenerdetteavklaresbestgjennomkonsesjonsbehandling".

Mindretalletgikk inn for følgendeuttalelse:

"Kommunestyretslutterseg til den omfattendeutredningi verneplanIII
som påpeker de store skadevirkningeren utbyggingav Gaula-vassdragetvil
føre med seg.

Kommunestyretvil påpekedet uheldigei å trekkeinnVefsnaog vass-
dragene i Sør-Helgeland i sammenligning med Gaula, da begge vassdrag, -
også i utredningeni verneplanIII, vurderessom meget verneverdige.

Vassdragenepå Sør-Helgelandligger så langt fra de størstebefolknings-
konsentrasjoneri Trøndelagat de er dårligegnetsomtypevassdragfor
Trøndelagsregionen.
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Kommunestyretvil derfor anbefaleat Stortingetikke etterkommerut~
valgetstilrådningom å vurderevassdrageneutenom verneplaneni Nordland
i denne sammenheng.

Kommunestyretvil på bakgrunnav 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 21.12.83VerneplanIII. Det er sidevassdragetIla
som ligger i kommunen.Formannskapetviser til tidligerebrev datert 16.12.82
og leggerogså idag de samme synspunktertil grunn. I brevet heter det:

"Den skisserteløsningfor en utbyggingav Ila og Stavillaforutsetteret
kunstigmagasin i Ila. Dette magasin leggerbeslag på vesentligeareal
med produktivskog og dyrkbarmark, og kan vanskeligaksepteresi sin
planlagteform og størrelse.Men en vil tro at det her kan være mulig å
finne akseptableløsninger.

Ved et rimelig,akseptabeltutbyggingsalternativvil en tro at det her
var mulig å samarbeideom oppgaver - slik at storsamfunnetfikk kraft,
samtidigsom kommuneog grunneierefikk løst noen av sine oppgaver.

En vilogsånevnedet momentat Ilapå en strekningav ca. 3 km, fra
kryssingenav E 6 og fremtilgrensamotMidreGauldalårligårsi flom
går inn over flattliggendedyrket mark. En reguleringvil eliminere,i
alle fall dempe denne ulempe.

På denne bakgrunner en meget betenktover at Ila skal bli trukketmed i
et vern av hovedvassdragetGaula.

En tillaterseg å stille spørsmålom det ikke var mulig å holde Ila, som
del av en evt. separatutbygging,utenforvurderingenav et vern av
hovedvassdraget.Da hadde man mulighetenåpen for en evt. framtidigut-
nytting".

I brev av 3.l.84 konkludererformannskapetmed følgende:

"For et distriktmed knapphetpå muligheterog arbeidsplassersynes det
uheldigat framtidigemuligheter/valgblir avskåretgjennom et varig
vern. Etter vår mening er det en fordelat mulighetenetil konsesjonsbe-
handlingståråpen".

"En kan heller ikke se at det er grunn til â sette likhetstegnmellom
frigivelsefor evt. konsesjonsbehandlingog samtykketil konsesjonfor
utbygging". '

Klæbu kommunestyrebehandletsaken 15.12.83og vedtok enstemmig:

"Detblirikkeå avginoenuttalelsefraKlæbukommune".
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Røros kommunevedtok enstemmig30.11.83:

"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 knyttersegstoreverneinteressertilGaulavassdraget.Imidlertid
finnerfylkesmannenat det foreliggendematerialetikkegir svarpå alle
de spørsmålsom er naturligå stille før en tar endeligstillingtil
spørsmåletom varigvern.

Etter fylkesmannensvurderinger Gaulas betydningsom lakseelvså stor at
i tilfelleutbygging,må elvafå en minstevannføringsombevarerdenne
ressursenogså for fremtiden.Ved fastsettelsenav minstevannføringenmå
det også tas hensyn til Gaulas funksjonsom resipientfor avløpsvannog
avrenningfra jordbruket.

Gaulaer den versteflomelvaí fylketog kan tidvisforårsakestore
skaderpå dyrket jord og fast eiendom.Fylkesmannener kjent med at det
vil bli gjennomførtet utredningsprosjektmed sikte på å klarleggemulig-
hetene for reduksjonav flomtoppene,og om dette kan inngå som deler av
utbyggingsprosjektene.En reduksjonav flomfarenvil ha store positive
konsekvenserfor hoveddalføretog vil være et vesentligargumenti favør
av utbygging.

Miljøverndepartementethar bestemtat Gaula skal tas med i "Samletplan".
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 sistemulighettil å få vernet et hovedvassdragi Trøndelagmot
kraftutbygging.

Selv om Vefsna kan ivaretatypeaspektetfor Trøndelagog Nordland i samme
grad som Gaula, kan Vefsna ikke fyllede mange andre funksjonenesom
Gaula idag har. Det er knyttetstore regionaleinteressertil Gaulas ned-
børfeltpå både vernesidenog brukersiden.

Miljøvernavdelingenvil derfortilråvarigvernav Gaulauavhengigav
hvilkenstatusVefsnavassdrageti Nordland får".

Sør-Trøndelagfylkesfriluftsnemndvedtok enstemmigi møte den 23.2.84:

"Nemndaer derforgodt tilfredsmed de vurderingerSperstadutvalgethar
lagt fram om Garbergelva, Drivavassdraget, Todalsvassdraget, Gaula og
Stjørdalsvassdragetog vil ut fra naturvern-og friluftsinteressenegi
sin tilslutningtil varig vern av disse vassdragene.

Nemnda vil forøvrigpåpeke den uheldigesammenkoblingsom har skjeddmel-
lom Vefsna i Nordlandog Gaula i Sør-Trøndelag,og er uenig med Sper-
stadutvalgeskonklusjonpå dettepunkt".
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Sør-Trøndelagfylkesutvalgvedtok l2.4.84mot 4 stemmer:

"Utvalgetvil avgi sin endeligeinnstillingom Gaula når Samlet plan for
vassdrag leggesfrem høsten 1984.

I mellomtidenbør verne-og utbyggingsinteresseneutredesytterligereder
bl.a. en eventuelloppsplittingav nedbørfelteti en vernedelog en del
som kan bygges ut når energibehovettilsierdet, blir belyst.

Det er her viktig at flomdempende tiltak samt kommunal/regionaløkonomiske
virkningerblirtillagtstorvekt.Kostnadenetil slikeutredningerbør
dekkesav sentraleforvaltningsorganer.

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:

"Sør-Trøndelag Venstre uttaler at det er uakseptabelt og uansvarlig â
setteVefsna 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 kulturvitenskapligeinteresser.

Vi vil minne om at Gaula er Midt-Norgesstørstehovedvassdragog også det
størsteog troligmest verdifulleav samtligemidlertidigvernedevass-
drag.Utvalgetunderstrekerogså at Gaula peker seg ut som det hovedvass-
drag som kan representerede store dalførenei Sør-Norgei verneplansam-
menheng. Utvalget er også klar over at vern av Gaula er en forutsetning
for å kunne oppfyllemålsettingenfor verneplanarbeidet,jfr. konklu-
sjonenei kap. 5.4. (s. 44-46).

Når utvalgetetterførstå ha tilråddvarigvernav Gaulapå grunnlagav
den overveldendedokumentasjonav verneinteressene,går inn for à konse-
sjonsbehandlevassdragetog i stedetgi Vefsna varig vern, er dette en
uverdighestehandel.

Av hensyntil hele verneplanensrenoméog 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 represen-
terer de samme kvaliteterog samme del av landet.Gaula er et bredt vass-
drag med mange sideelverog stilleflytendeelvepartierog som for en stor
delgårgjennomjordbruksstrøk.Vurderingenepå 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 dalførenei Sør-Norge.Fiskeri-
biologiskdekker vassdragetalle geografiskeregioneri Midt-Norge (unn-
tatt kystregionen).Gaula fanger for øvrig opp et stort opplandav
brukerei sentraledeler av Trøndelagog har en sentralbeliggenheti
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
strykog for en stor del gjennom lite befolkedeområder.Det represen-
terer stort sett et annet spekter av regioner enn Gaula. En finner over-
lapp naturgeografiskkun innen sørligedel av den såkalte "bar- og fjell-
bjørkeskogregionennord for Dovre".Vefsna har for øvrig et helt annet
opplandav brukeresom er søndredel av Nordlandmed Hattfjelldal,Mo-
sjøen og Mo i Rana. Vi vil på denne bakgrunnpeke på at Gaula og Vefsna
er vidtforskjelligevassdragsom ikkekanveiesoppmot hverandrei
verneplan-sammenheng".

"DVFviltilråat Gaulablirvarigvernet".

Statens forurensningstilsynuttaler i brev av 14. februar1984:

"Gaulaer resipientformetallavrenningfrabl.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 tydeligoker-
fargetav jernutslippenefra gruvene.Den skisserteutbyggingenvil gjøre
at giftigetungmetaller(vesentligkopper og sink) vil få virkninglenger
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
nedovervassdragetvil sidevassdragbli tatt inn og ført til kraftsta-
sjoner lengre ned i vassdraget.Utbyggingsom skisserti VerneplanIIi
vil føre til at Gaula på en lengrestrekningenn i dag vil virke giftig
på fisk og andre organismer.I tilleggvil Gaula bli en dårligereresi-
pient for utslipp fra gårdsbrukog husholdningerovenfor Støren.Deler av
utbyggingsplanene vil også berøre vannforsyningskildene til Holtålen.
Selv om ny vannforsyningskildekan skaffesog gruveavrenningenreduseres
ytterligere,regnerSFT med at utbyggingav Gaula som skisserti Verne-
plan III vil komme i forurensningsmessigsterk konfliktmed fiskeinteres-
sene, friluftsinteresseneog naturvitenskapeligeinteresser,bl.a. kan en
regne med langt høyere tungmetallkonsentrasjoneri Gaula ned mot Singsås
enn i dag. SFT kan ikke tilrå noen utbyggingav Gaula som vil gjøre Gaula
ytterligeretungmetallpåvirketenn i dag".

Riksantikvarenuttaler i brev av 31. januar 1984:

"Gaulavassdraget(obj.124) som av Prosjekteter satt i verneklassel,
foreslåskonsesjonsbehandletunder forutsetningav at Vefsna i stedet
blir gitt varig vern. Nordland er sterkt underrepresentertnår det
gjeldervernedevassdrag.Det er positivtom Vefsna vernes,da dette om-
rådet er svært rikt på kulturminner.Dette vassdragetkan likevelover-
hodet ikke erstatteGaulavassdrageti Trøndelagfordi det her er snakk om
helt andre typer kulturminnerog kulturlandskapi ulike "regioner".Vi
anser denne sammenkoblingensom uholdbarfaglig sett".

Instituttfor etnologived universiteteti Oslo uttaler i notat oversendtved
brev av 14. februar1984:

"For Gaulavassdrageter det anførten svært mangfoldigbestandav kultur-
minner, typologisksåvel som kronologisk,med stor variasjonetter ulike
sosialemiljøerog med samiskeinnslag.Disse kulturhistoriskeverdier
tilsiervern av vassdraget,en vurderingsom ytterligereforsterkesav at
Trøndelag i landsmålestokk er blant de områder som er underrepresentert
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med vernedeobjekter.Dette siste momentet alene gjør det uakseptabeltå
foreslåkonsesjonsbehandlingav 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
tilsvarendegledelig.Men på sammegrunnlagsynesdetogsåklartat
Vefsna kulturhistoriskpå ingenmåte kan komme som noen erstatningfor
Gaulavasssdraget".

"Instituttfor etnologislutterseg til Styringsgruppenskonklusjonom
varig vern for Gaulavassdraget".

Arkeologiskavdelingved universiteteti Trondheimuttaler i brev av 17. des-
ember 1983:

"Argumentetfor allikevelikke å anbefalevern, er at Nordland er dårlig
dekket av verneobjektet,og at Vefsna kan erstattede verdierGaula re-
presenterer.For de kulturhistoriskeinteresserer dette selvfølgelig
ikke akseptabelt,slik Sperstadutvalgetselv klart påpeker í kap. 5.4.:
"verneplanensforholdtil målsettingen""...litensannsynlighetfor vern
av Vefsna kan dekke de samme behov som et evt. vern av Gaula" (s. 46).
Fra kulturminnevernsidener det helt klart at disse vassdrageneikke kan
erstattehverandre,og at begge representererstore verneverdier.

Gaulavassdragethar en nøkkelposisjonsom kontaktområdemellom ulike geo-
grafiske/økologiskesoner.Områdethar 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 viktigerei kultur-
historisksammenheng".

Kontaktutvalgetfor Vassdragsreguleringssakerved universiteteti Trondheim
uttaler i notat av 30.1.84:

"Gaulaer et særligvariertvassdragmed store naturvitenskapeligeverne-
interesserfor allede undersøktefagområdene.

Ett av de store vassdragenemed utløp i Trondheimsfjordenbør komme med
på verneplanen.Gaula er i dag det beste alternativ,og vassdragetinne-
holder naturkvaliteter (bl.a. i nedre deler og på Gauldalsvídda) som ikke
blir ivaretattav andre vassdragí verneplanen".

"Avstandenmellom Gaulas og Vefsnas utløp i havet er 40 mil. Forutenden
lange avstanden fra Vefsna, ligger Gaula i andre naturgeografiske regi-
oner og representererdermed også andre verneinteresser".

"Vi vil avslutningsvisunderstrekede meget store verneverdiersom finnes
bådei Gaulaog Vefsna".

"Vefsnaer mindre påvirketav menneskeligeinngrep,og referanseverdiene
er rimeligvisstørre. Imidlertidarbeidesdet med å renseopp i gruvefor-
urensningenei Gaula, og det er håp om å få dem under kontroll.I utred-
ningen 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 kommertil 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 dokumentasjonom dissevassdragenesomer gitt i NOU l983:4log
42, og med den intensjonverneplanenhar, finner vi at det ene vass-
dragetskvaliteterikke kan erstattesved vern av det andre".

Institutt for museumsvirksomhet ved universitetet i Tromsø uttaler i brev av
25. januar1984: F

"I Nordlander det en altfor lav prosent av varig vernete Vassdrags-
objekter.Forslageti VerneplanIII kap. 6, må sees som positivtutfra de
samiske kulturminneverninteressene. Men det er vanskelig å se at dette
forslaget kan erstatte noen av de andre vassdragene på verneplanen. Især
gjelderdette Gaula i Sør-Trøndelagsom har et forskningspotensialenår
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 bak-
grunn i interesserknyttettil jakt, fiske og øvrig friluftsliv.NJFF vil
derfor på det sterkesteinsisterepå at dette vassdragetgis varig vern,
uavhengigav hva som måtte skje med Vefsna.

Jakten i Gaulas nedbørfelter preget av høy jegertetthet,stor allsidig-
het og gode muligheterfor almenheteni form av bl.a. jaktkortsalg.Om-
rådetshøye jaktutbyttebidrar til at jaktenbetyr mye både for innenbygd-
og utenbygdsboende.

Gaula som lakseelver meget vernevedig.Vassdrageter preget av særs gode
produksjonsmulighetermed ca. 150 km. lakseførendestrekning.Dokumenta-
sjoneneav vassdragetsstore smoltproduksjonmå tilsi et sterktvern i
fremtiden.Nedbørområdetinneholderfor øvrig en rekke attraktivelokali-
tetermed aure,røye,sikog ål.

For utøvelseav sportsfiskeer området særs verneverdigmed et utstrakt
salg av fiskekort.

Områdetsbetydningfor friluftsliver av vesentligbetydningbåde lokalt,
regionaltog i et mer nasjonaltperspektiv".

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar1984:

"Sør-TrøndelagNaturvernkarakterisererSperstadutvalgetsunødvendigeog
ulogiskeinnbyrdesprioriteringmellomVefsnaog Gaulasomen hestehandel.
Naturvernforbundetsentraltvil understrekedet nærmest skamløsei å hen-
vise til konsesjonsbehandlinget vassdragsom har fått topp-karakter
etter alle undersøktevernekriterier.For øvrig viser vi til fylkeslagets
merknader":

"Det er helt klart ut fra omfattendenaturvitenskapeligeundersøkelseri
begge vassdragat de ikke kan erstattehverandre".

"Nordlander dårlig stilt når det gjelder vernede vassdrag.Fylket er
sterktberørtav omfattendeutbygginger.Det er derforpositivtat Sper-
stadutvalgethar trukket inn vassdragi Nordland som klart har stor
verneverdi.Men vern av disse må ikke brukes som argumentmot å verne
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Gaula, slik at Trøndelagblir dårligererepresentert.Dette er en form
for hestehandelsom byggerpå feilaktigeog ulogiskeargumenterog som må
være uakseptabeli en verneplan.

Sperstadutvalgetsforutsetningvar at ulike landsdelerskulle bli rimelig
dekketog at verneplanenskulleomfattevariasjoni typer og interesser.
Denne forutsetning har Utvalget ikke oppfylt. Verneplan III har ikke på
et eneste punkt svekketargumentasjonenfor vern av Gaula. Sør-Trøndelag
Naturvernmener derfor fremdelesat varig vern er den eneste akseptable
konklusjonpå diskusjonenom Gaulas framtid".

NorskeTuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:

"Gaulavassdrageter svært viktig for friluftslivet.Store deler av ned-
børfelteter godt egnet til fotturer,skiturer,jakt og fiske.Vass-
dragetsnedbørfelter et viktig friluftsområdefor hele Trondheims-
regionenbådesommerog vinter.

TrondhjemTuristforeninghar to hytterog merkete sommerog vinterruteri
den nordøstre delen av nedbørfeltet.

Som også utvalgethar pekt på er verneínteressenei Gaula særdelesstore
idet både naturvitenskap,kultur,vilt- og fisk og friluftsliver satt i
høyesteverneklasse.NTF vil peke på at Gaula er det siste store uregu-
lertevassdrageti Sør-Trøndelag.Dette må tilleggesavgjørendevekt.

Utvalgethar gått inn for en "hestehandel"hvor de foreslårat Gaula kan
konsesjonsbehandleshvis Vefsna blir vernet.NTF mener at det er uheldig
at to sværtverneverdigevassdragpå dennemåtenblirsattoppmot hver-
andre.Det er dokumentertså store verneverdieri Gaula at den må vernes
uansett.Sør-Trøndelaghar tidligerekommet svært dårlig ut i vernesam-
menheng.Et eventueltvern av Vefsna vil ikke bedre den situasjonen.

NTF vilderforsterktstøtteutvalgetskonklusjonom at Gaulamå få varig
vern. Derimot kan vi ikke akseptereat denne konklusjonenkan endres for-
di om ogsåVefsnablirvernet.

Norsk Naturforvalterforeninguttaler i brev av l7.2.84:

"De helt store hestehandlenei vassdragssammenhengfinneren i utvalgets
prioriteringerog vurderingeri Trøndelag/Nordlandsregionen.

Den førstehandelengår ut på at Gaulai Sør-Trøndelagskalfrigistil
konsesjonsbehandlingdersom utvalgetsforslagom 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 prioritetfor samtligefagfelt.Et eventueltbortfall
av Gaula som vernet vassdragvil gjøre at Sør-Trøndelagkommer svært
dårlig ut i vernesammenheng,og de forskjelligefagfeltenesinteresser
vil i denneregionenikkeværeivaretattpå en måtesomoppfyllerverne-
planensmålsettinger.Det er i innstillingaogså slått fast at Gaula er
det mest representativetypevassdragfor Trøndelag".

Det konkluderes med at også Gaula må vernes for at verneplanenes målsetting
skal oppfylles.
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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 utbygningsalternativhar med
kraftverki Gaulfossenog at det i tilleggtil redusertemuligheterfor gyting
i flere sideelver,vil forringeGaula som lakseelv.Det konkluderesmed:

"Det er med glede vi konstatererat Sperstadutvalgettilrår vern av Gaula.
Jeger-og fiskerforeningenei områdetvil imidlertidbestemtavvise
tankenom å setteGaulai Sør-Trøndelagopp motVefsnai Nordlandslik
Sperstadutvalgetleggeropp til".

Natur og ungdomtrekker i brev av l3.l.84frem at Gaula er satt opp mot vass-
drag i Nordland som det alt er søkt om konsesjonfor og at Vefsna skal re-
presenteretrøndelagsfylkeneog Nordland i vernesammenheng.Til dette uttaler
de:

“Naturog Ungdomserpå denneframgangsmåtensomeit grovtovertrampfra
Sperstadutvaletsside. Vefsna kan ikkje stå som eit døme på vassdrags-
natureni alle dei tre fylka, like lite som Gaula kan gjere det. Ein slik
"hestehandel"løyserikkjeproblemamed ingenstørreverneobjekti sør-
legaredelar av Midt-Noreg.

Med utgangspunkti kjensgjerningaat kraftutbygginger dyrareenn energi-
økonomisering,meiner Natur og Ungdom at alle dei omtaltevassdragamå få
varig vern. Styresmaktenebør og ta lærdom av den fatale reguleringaav
Orkla, nabovassdragettil Gaula. Der går det no mot avsetningsvanskarpå
kraftap.g.a. dei høge utbyggingskostnadene".

Fra 5 grunneierepåpekes det i brev av l.2.84de interessersom er knyttettil
fiske i Ila og de problemerreguleringenvil medføre.De tar også opp at til-
gangen på elvegrusvil opphøreog at elvegruseni dag er eneste mulighetfor
veigruspåNordskogen.De uttalervidere:

“En ser positivtpå planlagtekraftutbygging,men tar forbeholdnår det
gjelder avståingav fallretter,og stiller følgendeufravikeligekrav: I
tilleggtil omforenetpris pr. fallmetergodskrivesunderskrevneeien-
dommer framtidigfiskeretti planlagtemagasin,på lik linje med eiere av
strandline".

Vassdragsregulantenes forening uttaler i brev av 27.1.84:

"Argumentasjoneni utvalgetsinnstilling,kapittel6, når det gjelder
konsekvensenefor Gaulas vedkommendevirker imidlertidlite overbevis-
ende. Såvidt vi kan se er det her lagt opp til en politiskvassdrags-
handel snarere enn en vurdering basert på verninteressenes faglige ut-
redningerog hensynettil en hensiktsmessigområdefordelingav vernede
vassdrag".

Sør-TrøndelagKraftselskaputtaler i brev mottatt l6.2.84:

"Gaula er det vassdragsom på sikt best kan dekke opp elektrisitetsfor-
syningeni Sør-Trøndelagfylke. "Kartleggingav mulige kraftutbyggings-
prosjekter"utarbeideti forbindelsemed verneplanIII for vassdrag
viser, forutsattat det bygges 7 kraftstasjoneri Gaulavassdraget,at
midlereproduksjonblirll90GWh/år.
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Det en ellershar i Sør-Trøndelagav ikke utbygdevannkraftkilderutgjør
tilsammeni et middelårca. 900 Gwh inklusivesmåkraftverkmedtatt i
Samlet plan, Nedre Nea og tilleggsreguleringerog 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 medregnetflere
kontroversielleog kostbareanlegg som neppe vil bli utbygd.

Samlet produksjonskapasiteti et middelâr i Sør-Trøndelaginklusive
Trondheimvil i 1985 utgjøre4027 GWh/år inklusivefull utbyggingi Orkla.
I et bestemmendeår utgjør produksjonskapasiteten3297 GWh. Hertil kommer
statskraftkontrakterpå tilsammen301GWh.

Forbrukettil den alminneligeforsyningi 1982 utgjorde 3416 Gwh. Hertil
kommeret forbukpå l0l4Gwh til smelteverkene,NSB og pumpekraft.Samlet
forbruk 4430 GWh.

For å imøtekommeforventetstigningi det alminneligeelektrisitetsfor-
bruket må det skaffesny kraft innen 1990, enten ved utbyggingav ny
krafteller importfra andre fylker.Alternativeenergikildersom teller
har en litentropå i detteårhundre.Virkningav energiøkonomiseringog
det nye fjernvarmeanleggeti Trondheimer det tatt hensyn til i prog-
nosene".

Det vises forøvrigtil "Prognoserfor energiforbuketi Sør-Trøndelagog
dekningsprogramfratil år 2000". Videresiesdet:

"På bakgrunn av de begrensede muligheter for dekning av elektrisitetsfor-
syningeni Sør-Trøndelagog den noe forprosjektmessigeplanlegging,mener
vi at Gaula må frigis for konsesjonsbehandling slik at en kan fremlegge
et forsvarliggjennomarbeidetprosjekt.

Ut fra dagens forsyningssituasjoner det ikke nødvendigmed noe hast-
verksarbeide.Det forutsettesen balansertdialogmed de ulike interesser
slik at en kommer fram til en plan som kan aksepteres.

Om noen år vil en ha bedre grunnlagfor å bedømme situasjonenut fra sam-
funnsutviklingenog 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-Trøndelagkraftlagut-
redet utbygningsmulighetenei Gaula. I brev av 30.l.84tiltrerTrondheimEl-
ektrisitetsverkde anmerkningerSør-TrøndelagKraftselskaphar gitt til Verne-
plan III i sitt brev av l6.l.84.

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretmener de ulike bruksinteresserbest kan avklaresved en konse-
sjonsbehandlingav Gaula. Særlig er det av betydningat flomproblemenei vass-
draget kan løses.
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GARBERGELVAvassdragnr. 499

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

Sør-Trøndelag,Nord-Trøndelag.
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 kulturvitenskapeligeog naturvitenskapeligeverdier i ned-
børfeltet.Kulturminnenefra kvernsteinsdriftamå framhevessom spesielt
verdifulle.I naturfagligsammenhenger de ornitologiskeverdieneknyttettil
våtmarksområdeneStråsjøenog Prestøyanav megetstorbetydning.Ogsåvilt-og
fiskeinteressenehardokumentertstoreverneinteresseri området.For rein-
driftsnæringener deler av nedbørfeltetav særlig stor verdi. Utvalgettilrår
derfor varig vern av objektet.

Innkomne uttalelser

Selbu kommunestyrevedtok i møte den 2.2.85:

"Kommunestyreter fulltinneforståttmed det nasjonaleønskeom å beholde
enkeltevassdraguregulert.Likevel kan vi idag ikke støtte forslagetom
varig vern av Garbergelva. Kommunestyret vil istedet tilrå at utbyggings-
planenefor vassdragetblir undergittvanlig konsesjonsbehandling".

Kommunestyretbygger sitt standpunktbl.a. på utilfredsstillendesaksbe-
handling,Sperstadutvalgetsutgangspunkti spesielleverneinteresser,og uten
lokalmedvirkning.

Videre uttaler kommunen:

"Garbergelvahar mange alternativeutbyggingsmuligheter.Ved et aktivt
samarbeidemellom utbygger,lokalemyndigheterog fagfolkpå miljøspørs-
mål, er det svært gode muligheter for å finne fram til utbyggingsalterna-
tiversompå en tilfredsstillendemåtekombinererutbyggingsinteresserog
vernebehov".

"Skullenasjonaleinteresser- på tvers av lokalebehov og ønsker - like-
vel føre til varig vern av vassdraget, forutsetter kommunestyret at
staten etablereren kompensasjonsordningtil 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 vassdragsom blir tatt ut av verneplaneni Meråker på en god
måteidetOmrådetharnaturkvalitetersomutfyllerStjørdalsvassdraget.
Videre er dette en svært heldig løsning for friluftslivetidet en derved
fårsikretområdetrundtSkarvansomer et sværtviktigfriluftsområde".

Fylkesmanneni Sør-Trøndelaguttaler i brev av 25. januar 1984:

"Når det gjelderGarbergelvaer fylkesmannenenig med Sperstadutvalgeti
at verneinteressenetilsierat den blir varig vernetmot kraftutbygging.
Dette er forøvrigi samsvarmed miljøvernavdelingensvurderinger".

Sør-Trøndelagfylkesfriluftsnemndvedtok enstemmigi møte den 23.2.84:

"Nemndaer derfor godt tilfredsmed de vurderingerSperstadutvalgethar
lagt fram om Garbergelva, Drivavassdraget, Todalsvassdraget, Gaula og
Stjørdalsvassdragetog vil ut fra naturvern-og friluftsinteressenegi
sin tilslutningtil varig vern av disse vassdragene".

Sør-Trøndelagfylkesutvalgvedtok l2.4.84mot 5 stemmer:

"Garbergelvafrigisog underleggeskonsesjonsbehandling".

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84Sperstadut-
valgetstilrådningom vernav Garbergelva.

Kontaktutvalgetfor vassdragsreguleringssakerved universiteteti Trondheim
vedtok enstemmigi møte den 27.l.84:

"Nedbørfeltenei Sona, Torsbjørka (131Stjørdalsvassdraget)og Garberg-
elva (II10 Garbergelva) har store ornitologiske verneinteresser og bør
naturligses på som en enhet.Spesieltmå framhevesGarbergelvasom har
verneverdiersom utfyllerverneverdienei Stjørdalsvassdraget".

Norske Turistforeningers forbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:

“Dette vassdraget ligger opp til fjellområdet 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 flesteandre vassdragenei området er
regulert.Garbergelvasnedbørfeltutgjør en del av et større friluftsom-
råde 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 Garberg-
elva. Varig vern av Forra og Sona/Torsbjørka/Garbergelvaer en løsning
som etter NTNVs (Nord-Trøndelag Naturvern) mening ivaretar natur- og
miljøvernetsinteresserpå en akseptabelmåte.På mangemåtererstatter
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Garbergelvade vassdragsom blir tatt ut av planen i Meråker idet området
harnaturkvalitetersomutfyllerStjørdalsvassdraget.Videreer detteen
sværtheldigløsningfor friluftslivetideten fårsikretområdetrundt
fjellmassivetSkarvansom er et svært viktig friluftsområde".

I foreløpighøringsuttalelsefra reindriftsadministrasjonen,datert 9.3.84,
blir Garbergelvatrukket fram som et av de vassdragsom har svært stor be-
tydningfor reindrifta.Man er enigi varigvern.Reindriftsstyretslutterseg
i brev av 7.5.84til dette.

Trondheim Elektrisitetsverk kommenterer i brev av 27.l.84 de ulike verneinter-
esser som er utredet i Sperstadutvalgetsrapportog sier:

"Fra T.E.V.'sside er det nødvendigå presisereat Garbergelvakan bygges
ut etter flere alternativersom i stor grad ivaretarvåtmarksinteressene.
Stråsjøområdetkanopprettholdessomvåtmarksområdedersommagasineta-
bleres oppstrøms Svartåsfossen, med terskelbygging og minstevassføring
nedenfor(Alt.2). Vegbyggíngkan om nødvendigforetaspå sørsidenav
Brenntoppenog Holmfjellet.

BådeStråsjø-og Prestøyanområdenekanopprettholdessomvåtmarksområder
ved hjelp av minstevassføringog eventueltterskelbyggingdersommagasin-
vann overførestil Elvådalenvia en lav sperredampå Prestøyan (Alt.3)".

De konkluderervideremed:

"Konsesjonpå reguleringog utbyggingav Garbergelvable førstegang gitt
6.6.l9l9og senere forlengettil 1951. Stortingog departementhar tid-
ligerefunnetat betingelsenefor utbyggingvar tilstede.

Det er vårt inntrykkat det grunnlagSperstadutvalgethar bygget sin
vurderingpå i VerneplanIII i noen grad er ufullstendigog uriktighva
angår jordbruk,reindriftog kulturminner.

Vi håpersåledesat ovenfornevntebemerkningervil tellemed i den ende-
lige behandlingav verneplanenog at Garbergelvafrigis for konsesjonsbe-
handling".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Garbergelvabør gis
varig vern.

VASS DRAG I NORD-TRØNDELAG

Ved behandlingenav VerneplanII Innst.S. nr. 10 1980-81mente flertalletav
industrikomiteensmedlemmerat det burde være mulig etter den midlertidige
verneperioden å foreta en samlet vurdering, både av Stjørdalsvassdraget og de
viktigste vassdrag som instilles til konsesjonsbehandling.
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Lierne kommunestyrepeker i sin uttalelseav 1984 på dette og sier videre:

"Kommunestyretvilpresiserepå det sterkesteat detmå leggesopp til en
behandlingmåtesom sikrerat det ikke blir tatt noen avgjørelsei Verne-
spørsmåletfor Stjørdalsvassdragetm/Forra/Sonafør denne forutsetningen
er oppfylt.

Hvis det skulle vise seg at det ikke er mulig å få koordinertdette på
annenmåte,må ogsåStjørdalsvassdragetm/Forra/Sonafrigisforkonse-
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 følgesav et klart og bindendetil-
sagn om økte statskraftleveranser,slik at ikke dette fører til øket
press for utbygging av Sandøla/Luru-vassdragene.

Lierne komunestyre er fortsattav den mening at verneplanbehandlingenav
Sandøla/Luru-vassdrageneforegikkpå en til dels forvirrendemåte og fikk
et merkeligutfall.

Kommunestyrettillatersegderforâ håpepå at Regjeringenog Stortinget
ved den kommendebehandlingav VerneplanIII makter å sette tingenepå
plass slik at de gjenværendevassdragi Nord-Trøndelagkan få en korrekt
og rettferdigbehandling.

Nord-TrøndelagElektrisitetsverksammenmed fylkesrâdmannensfagavdelinger
har utarbeidetprioritetsplanfor vannkraftutbyggingi Nord-Trøndelag.
Utredningener datert mars 1984.

Prioritetsplanfor vannkraftutbyggingi Nord-Trøndelagble behandleti
fylkesutvalgeti møte 10.04.84.Utredningenbir oversendttil Miljøvern-
departementetsom Nord-Trøndelagfylkeskommunesuttalelsertil arbeidet
med "samletplan for forvaltningav vannressursene",og til hovedstyret
for NVE som Nord-Trøndelagfylkeskommunesuttalelsetil "Verneplanfor
vassdragIII"".

Til prioritetsplanfor vannkraftutbyggingi Nord-Trøndelagble det fremsatt
tre alternativeforslag.Intet forslagoppnåddeet flertallav de avgitte
stemmer,og intetforslager formeltnedstemt.Det foreliggersåledesdeltinn-
stillingfra hovedutvalgeti fire alternativer.

Administrasjonensforslagoppnådde3 stemmerog lød:

Fylkesutvalgetslutterseg til følgendegruppeviseprioriteringav kraft-
utbyggingsprosjekter i Nord-Trøndelag, uten å ta standpunkt til omfanget
av eventuell utbygging av det enkelte vassdrag:

Gruppe Prosjekt FastkraftproduksjonGWH/år

l Kraftverkenei Meråker
Andel NTE, 65 % 306
Neséa.AndelNTE, 50 æ 53
Selja _ l5
Hestdalen (eventuellprivat 3,4
utbygging)



2

3

4

5

Forra - Dillfossredusertog
uten overføringGlunka og Skravla
Sanddøla/Luru

Helgåa/Veram/Skjækra
Inna/Dillfoss
Årgàrdselv/Sverka
Ingulsvatn

Skogafoss
Trongfoss
Nonsvatn
Knutfoss
Finnbuvatn

lflrriixern
Sørlivassdraget
Høylandsvassdraget
Ogna
Sona
Rækarvatn
Lutra/Lauvsjøen
Rennselvatn
Svaberg

Senterpartietsforslagsom fikk 2 stemmer lød:
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398
604

379
154
103
8,8

18
36
35
3,7
1,7

"Gruppe 2: Forra flyttestil gruppe 5 - Varig vern. Sanddøla/Luruflyttes

Gruppe 3: Skjækra flyttestil gruppe 5 — Varig vern".

Venstres forslagsom fikk l stemme lød:

til gruppe 3, men uten vesentligreguleringav sjøene i Lierne.

"Forra,Sanddøla/Luruog Skjækraoverførestil gruppe 5 - Varig vern".

SosialistiskVenstrepartisforslagfikk 1 stemmeog hadde samme prioritering
som administrasjonensmed unntakav 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 listenover
verneforslagsomnå foreligger.Det er dervedikkesagtat det videre
arbeidmed vernav vassdragi fylketer problemfritt".

"Fylkesmannenvil samtidigpekepå at Industrikomitéeni 1980var klar
over de store problemeren eventuellreguleringav sjøene i Lierne vil
medførefor kommunensinnbyggere.Detmaterialesomer samleti forbind-
else med konsesjonsbehandlingav Sanddøla/Luruog som også danner grunn-
laget for vurderingav vassdrageti Samlet Plan, dokumentererat det både
er store verneverdierknyttettil dette vassdragetog at det til dels vil
påføre bygdesamfunneti Lierne store skader dersom sjøene i Nordli blir
regulert".
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"Detbør imidlertidunderstrekesat en av hovedforutsetningeneforgjen-
nomføringenav Verneplanfor vassdragog Samla Plan, var at ingen region
må få vesentligekraftforsyningsproblemersett i forholdtil andre
regioner.Under behandlingenav VerneplanII ble det sterkt understreket
av saksordførerenat Industrikomitéenså på landetsomen helhetog at
det må være en nasjonal fellesoppgave å skaffe regioner med mange verne-
objekterden energitilførselsom er nødvendig.

I samsvarmed Stortingetsholdningmener fylkesmanneni Nord-Trøndelagat
detmå væremuligå kommetilbakemed kommentarertilVerneplanIIIfor
vassdrag,når uttalelsenetil Samla Plan skal gis".

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84Sperstadut-
valgetstilrådningtil VerneplanIII for vassdragi Nord-Trøndelag.

Universiteteti Trondheimviser í brev av 31.1. til uttalelsenfra Kontaktut-
valget for vassdragsreguleringerved universiteteti Trondheimsom støtterut-
valgets forslagtil vern av vassdragi Nord-Trøndelag.

Reindriftskontoreti Nord-Trøndelagviser i brev mottatt l0.2.84til område-
styretsbehandlingsom ikke hadde anmerkningertil innstillingen,med unntak
av Nesåa.

Reindriftsadministrasjonensier i sin foreløpigeuttalelseav 9.3.84:

"Reindriftsadministrasjonenmener prinsipieltat alle vassdragmed store
reindriftsinteresserburdeha værtforeslåttvarigvernet".

"Reindriftsadministrasjonengir sin tilslutningtil at de vassdragenesom
berørerreindriftsinteressene,og som er foreslåttvernet,gis varig
vern. Flere av disse har svært stor betydningfor reindrifta".

For Nord-TrøndelagtrekkesForra og Sona i Stjørdalsvassdragetog Skjækra frem.

I brev av 4.5.84gir reindriftsstyretsin tilslutningtil Reindriftsadministra-
sjonensuttalelse.

OBJEKTNR. 131

STJØRDALSVASSDRAGETvassdragnr. 504

Fylker: Sør-Trøndelag,Nord-Trøndelag.
Kommuner: Selbu, Stjørdal,Meråker,Levanger,Verdal.
Nedberfelt: 2 130kmz.
Skoggrense: Ca. 600-700 m o.h.
Areal under denne: Ca. 70 %.
Middelvassføring: 74 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-l 249.
Jordbruksareal: Forra: 71 000 da.
Dyrkingsjord: Forra: 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 friluftsinteres-
ser har alle dokumentert meget store verneinteresser i vassdraget. De største
interesseneknytterseg til sidevassdrageneForraog Sona.Særliger de store
myrområdenei øvre Forradalsområdetav meget stor verdi.De øvre deler av
Stjørdalsvassdrageter fra før berørt av kraftutbygging.Utvalgetvil derfor
tilråat Forraog Sonagis varigvern.

âäguttalelsefrautvalgetsmedlemOttarFjærvoll:

Forutenmegetstorevitenskapeligeog generellenaturverninteresser,er det i
Forras nedbørfeltdokumenterthelt uvanligstore og gode reserverav dyrkbar
jord. I vår situasjonbør dyrkingsreserverstå til disposisjonfor nydyrking.

Fylkesmanneni Nord-Trøndelaghar utarbeidetet utkast til Verneplanfor Våt-
marker i Nord-Trøndelag,datert l98l. Storpartenav dyrkingsreserveni Forra-
området inngår i planen som nå er til høring sentralt.

Sperstadutvalgetstilrådingom varig vern av Forra mot kraftutbyggingforryk-
ker - i allfallså langtdetgjelderForraområdet- grunnlagetforplanut-
kastetså sterkt at det bør sendes tilbaketil Fylkesmannenså planarbeidet
kan videreførespå det grunnlag som nå avtegnes.

Grunneiere,rettighetshavereog landbruksmyndigheterhar nettopp i Forraområdet
hatt uvanligstore vanskermed avveiningmellom jord-og skogbruk,naturvern
og vassdragsregulering m.a. fordi skader forvoldt ved vassdragsutbygging er-
stattesmed 125 %, mens erfaringog rettspraksisnår det gjelderdyrkbar jord
som inngåri reservaterder bestemmelsenesetter bom for nydyrking,hittil
nærmest har vært at den som tilfeldigvis rammes av tiltaket må bære byrden ved
denne type offentligeinngrep.

lflfl59@E§_EEE§l§l§§£

Meråkerkommunestyrevedtoki møteden 30.1.84:

"Meråkerkommunehar ingenmerknadertilVerneplanIIInårdetgjelder
Stjørdalsvassdragetog slutterseg til den foreliggendevurderingog kon-
klusjon.

Det forutsettesat Meråker kommuneved eventuellbeslutningom varig vern
av Stjørdalsvassdraget (Sona/Forra) har anledning til å oppta forhand-
lingerom kompensasjonfor manglendeutbygging".

Levangerformannskapvedtok i møte den 8. september1983:

"Planentas til etterretning".

Verdal formannskapvedtok i møte den 26. januar 1984 med 8 mot 3 stemmer:

"Verdalformannskaphar ingen vesentligeinnvendingermot Sperstadut-
valgetstilrådinger,men er fortsattav den oppfatningat objekt 131 -
Forra bør konsesjonsbehandles".

Mindretalletgikk inn for varig vern av Forra.
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Stjørdalformannskapvedtokenstemmigi møteden 19.1.84:

"Stjørdalkommuneslutter seg til Sperstadutvalgetsforslagom varig vern
av Forra og Sona".

Stjørdalfriluftsnemnduttaler i notat av 9.12.83:

“Friluftsnemndamener at utvalgether har gjort en fornuftigavveiing
mellom de ulike interesser.En vil imidlertidanbefaleat Torsbjørkaogså
gis varig vern sammenmed Forra og Sona. I tilknytningtil Torsbjørkaer
det i de øvre deler registrertstore naturvitenskapeligeverneverdier.
Dessutener Torsbjørkdalenet viktig friluftsområdesamt at elva fungerer
som resipientog følgeligikkebør tørrlegges.Etteropplysningergittav
Meråker Smelteverkbetyr Torsbjørkaheller ikke så mye for prosjektet".

Overhallakommunestyrevedtok enstemmigi møte den 13. februar 1984:

"Overhallakommunevil fremholdeden meget uheldigesaksgangdet synes å
være lagt opp til gjennom SperstadutvalgetsverneplanIII hvor det gås
inn for et varig vern av Forra på et tidspunktfør det nødvendigesøknads-
materialefor Sandøla/Lurumed tanke på konsesjonsbehandlinger fremlagt.
Dermed får en ikke mulighetfor den sammenligningmellom Stjørdalsvass-
dragetog de andre viktige vassdragslik som stortingskomitéenga uttrykk
for under behandlingenav verneplanII. Kommunenkan ikke akseptereen
slikbehandlingsmâteog forbeholderseg å stå fritttildet nødvendige
materialeforeliggertil en samletvurdering".

Lierne kommunestyresenstemmiguttalelseberørerogså Forravassdraget,se
undergenerellomtale 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 i 1978, men den er pr. dato ikke sendt ut
for uttalelse. NTE har vurdert Forra til å være det mest økonomiske og
minst komplisertekraftutbyggingsprosjekti fylket.Alle kjente utbyg-
gingsmulighetervil imidlertidødeleggeForravassdragetsom referanse-
vassdrag.

Det må videre nevnes at fylkesmanneni Nord-Trøndelaghar utarbeidetet
verneforslagfor større areal ved øvre Forra etter anmodningfra Miljø-
verndepartementet.Forslagetble oversendtdepartementeti 1982.

Selv om Stortingetunder behandlingenav Verneplan II pekte ut hvilke
vassdragsom skulle settespå VerneplanIII og hvilke som kunne konse-
sjonsbehandles, var det en holdning i Stortinget for en noe mer samlet
vurderingav vassdragai Nord-Trøndelag.I innst.S. nr 10 (1980-81)sier
Industrikomiteenblant annet at det bør være mulig etter den midlertidige
verneperiodenå foreta en samletvurdering,både av Stjørdalsvassdraget
og de viktigstevassdragsom innstillestil konsesjonsbehandling.Dette
synspunktetble fulgt opp av en rekke talere under debatten".

"Detmå ogsånevnesat arbeidetmed SamlaPlanog nye vurderingerav øvre
deler av Stjørdalsvassdraget,viser at det nok finnes større økonomisk
utbyggbarevannkraftprosjekteri fylket,ut over det som var forutsattda
VerneplanII ble behandlet".
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Riksantikvarenuttaler i brev av 31. januar 1984:

"Når det gjelderStjørdalsvassdrageter Riksantikvarenenig i utvalgets
konklusjonom vernav Forraog Sona.Det må imidlertidpåpekesat Stjør-
dalsvassdragetsom helhet må klassifiseressom et særliggodt egnet type-
vassdragfor Nord-Trøndelagog inneholderet særlig bredt spekterav kul-
turminner.Hele Stjørdalsvassdragetbør derfor etter Riksantikvarens
mening vernes".

Kontaktutvalgetfor Vassdragsreguleringssakerved Universiteteti Trondheim
uttaler i notat av 30.1.84:

"Vi støtterutvalgetstilrådingom varig vern av Forra. Dette sidevass-
dragetpeker 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(131Stjørdalsvassdraget)og Garberg-
elva (II10 Garbergelva)har storeornitologiskeverneinteresserog bør
naturligsespå somen enhet.Sperstadutvalgetforeslårvarigvernav
Sona og Garbergelvaog konsesjonsbehandlingav Torsbjørka.Ut fra de
naturvitenskapeligeinteresseranbefalesdet at også Torsbjørkafår varig
vern.Verneinteresseneer her særlig knyttettil våtmarksområderi de
øvre deler av vassdraget".

V

Norges Naturvernforbund uttaler i brev av 3. februar 1984:

"Varig vern av uberørte deler av Stjørdalsvassdraget mot kraftutbygging
har lengevært en merkesakfor NTNV (Nord-TrøndelagNaturvern).En har
imidlertidhele tidenment at en moderniseringav eksisterendekraft-
anleggkangjøresinnenfordennerammen.NTNV finnerdet i prinsippet
riktigat gamle og nedslittekraftverkblir modernisertog dermed gjort
mer effektive.PlaneneforMeråkerverkenestårpå grunnav dettei en
særstilling.

På dennebakgrunnkanNTNVundermegetbestemteforutsetningergå med på
at prosjektetkonsesjonsbehandles.Forutsetningener for det førsteat
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 konsesjonsbehandlingenskal omfatteTorsbjørka.
Dette vassdraget må få varig vern sammen med Forra og Sona.

NTNV begrunnerdette med at de øvre deler av Torsbjørkdalenhar store na-
turvitenskapeligeverneverdier.Dessutener Torsbjørkdalenet viktig fri-
luftsområdesamt at elva fungerersom resipientog følgeligikke bør tørr-
legges.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 Stjørdalsvassdragetliggernær opp til fjellområdet
Sylane.De sørligedelene av felteter knyttettil SylanegjennomTrond-
hjem Turistforenings(TT)rutenett.Innenfornedbørfeltettil Stjørdals-
vassdraget har TT to turisthytter og flere merkete ruter.
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Området er godt egnet til fotturer,skiturer,jakt og fisk. Nedbørfeltet
brukesav lokalbefolkningenog folk bosatt innen regionen.Stordal i Mer-
åkerer et viktigutgangspunktfortureri området.

Også den nordredelen 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 særligknyttettil 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 Sperstadutvalgetsforslagom
varig vern av Forra og Sona. Under denne forutsetningkan en også aksep-
tere at de øvre deler av Stjørdalsvassdragetblir underlagtkonsesjonsbe-
handlingpå tross av at hele vassdrageter vernet fram til 1985, og at
hele Stjørdalsvassdrageter blant de få vassdragsom 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 vassdragsom
har svært stor betydningfor reindrifta.Man er enig i varig vern.

Styreti Nord-TrøndelagElektrisitetsverkvedtok i møte den 14. desember1983
med 4 mot l stemme:

Kontaktutvalgetstilrådingi VerneplanIII vil medføreat en vesentlig
større del av kraftutbyggingspotensialeti 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 Elektrisitetsverk (NTE) vil i 1984 dekke bare ca. 62 % av
kraftforbruket hos bedriftens abonnenter, og har derfor sterkt behov for

større egenproduksjonav kraft for å oppfyllesine leveringsplikteri
årene fremover.

NTE søkte i 1978 om konsesjonpå en utbyggingav Forra i Stjørdalsvass-
draget,og har seneregjort det klart at søknadenopprettholdesogså for
et redusertutbyggingsalternativsom unntarForramyrenefor 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 Sanddølaer klart,
og søknadvil kunnebli sendti løpetav l. halvår1984.Alleredenå er
det klartat utbyggingsomkostningeneforet årligproduksjonskvantumpå
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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 kapitalisertmerverdipå ca. kr 80 mill;forSanddølai forhold
til Forra.

På bakgrunnav foranstående,og under henvisningbåde til anførsleri In-
dustrikomitéensinnstillingom VerneplanII (S.nr.10 - 1980 - 81) og ut-
talelser under debatten i Stortinget i den forbindelse, vil styret sterkt
tilråat spørsmåletom en utbyggingav Forrabliravgjortved konsesjons-
behandling hvor man bl.a. får foretatt en samlet vurdering av utbyggings-
prosjektene Forra og Sanddøla.

Mindretallet stemte for:

"Sperstadutvalgetsforslagbåndleggerettermåtenen stordel av utbyg-
gingpotensialeti Nord-Trøndelag.Forslagettas likeveltil etterretning".

Eevsåämteeslififietilllln.s

Hovedstyretviser til Stortingetsbehandlingav VerneplanII der det ble for-
utsattat vassdragenei Nord-Trøndelagskullevurderesunder ett. Hovedstyret
vil som en mulig løsningav de ulike interesservise til alternativetmed inn-
tak i Feren. Etter dette alternativkan Forramyrenevernes.En avklaringav
disse forholdkan best avklaresved en konsesjonsbehandlingav Forra. Hoved-
styret tilrårat sidevassdragetSona vernes varig.

OBJEKTNR. 132

SNÅSAVATNETvassdragnr. 517

Fylke: Nord-Trøndelag.
Kommuner: Steinkjer,Snåsa.
Nedberfelt: 1 418kmz.
Innsjøarealved høyeste
reguleringsvannstand: 121,6 kmz.
Høyde over havet: 22 m.
Største lengde: 42 km.
Størstebredde: 5,5 km.
Størstedyp: 121 m.
Middeldyp: 46 m.
Kraftpotensial: -

Utvalgetsvurdering

Vatneter alleredenoe regulert,og et eventueltvernevedtakmå i så fallret-
te seg mot en ytterligereregulering.Utvalgeter imidlertidav den oppfatning
at objektet ikke naturlig hører hjemme i en verneplan for vassdrag. Objektet
tilråstatt ut av verneplanen.
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Innkomneuttalelser

Steinkjerformannskapvedtok enstemmigi møte 26.l.84:

"Steinkjerformannskaper enig i Sperstadutvalgetstilrådningervedrørende
vassdragi kommunen.

Steinkjerformannskapmener friluftsinteressenei tilknytningtil Snåsa-
vatnet er betydeligstørre enn det som framgårav VerneplanIII. Formann-
skapetvil viderepåpekekommunensvannforsyningsinteresseri Snåsavatnet.

Steinkjerformannskapforutsetterat kommunentas med på råd dersom det
bliraktueltå innarbeideSnåsavatneti en verneplanfor innsjøer.

Ut over dette har Steinkjerformannskapingenmerknadertil Verneplan
III".

Snåsa formannskapvedtok enstemmigi møte den 30.l.84:

"Objektetbør få endretbetegnelse"Snåsavassdraget".

En er av den oppfatningat det knytterseg så mange forholdtil Snåsavass-
draget både naturvitenskapeligeinteresser,vilt- og fiskeinteresserog
samfunnsmessigeinteresserat det er riktigat hele vassdragetvernes.En
verninggjennomen eventuellverneplanfor innsjøersynes ikke å være til-
fredsstillendefor å sikre dette vassdragetog alle de interessersom
knytterseg til dette. Utvalgethar 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 kommunevil derfor fastholdetidligereut-
talelseom at hele Snåsavassdragetbør vernes".

NorgesNaturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984 at NTNV (Nord-Trønde-
lag Naturvern)kan akseptereSperstadutvalgetsinnstillingfor dette objektet.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev av l.2.84:

"NTF er enig med utvalgetat Snåsavatnikke naturlighører med i verne-
planen. Innsjøener fra før regulertog avgrensningenav områdetgjelder
kun innsjøenuten nedbørfeltet".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretsluttersegtil utvalgetstilrådningom at Snåsavatntas ut av
verneplanen.

OBJEKTNR. 133 a

OGNA vassdrag nr. 516

Fylke: ‘ Nord-Trøndelag.
Kommuner: Steinkjer,Snåsa,Verdal.
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Nedbørfelt: 571kmz.
Skoggrense: 500-600m o.h.
Areal under denne: 80 %.
Middelvassføring: 21,5 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 5-818m o.h.
Jordbruksareal: 24 000 da.
Dyrkingsjord: 105 000 da.
Produktivtskogareal: 193 000 da. A
Kraftpotensial: 180 GWh, kostnadsklasseIII.

Utvalgetsvurdering

Objektet inneholdermange verdifullekulturminnerog har stor verdi for kul-
turvitenskapen. Elva er en god lakseelv, og vassdraget har en betydelig pro-
duksjonav innlandsfisk.Ved vurderingenleggesdet ogsåvektpå nedbørfeltets
betydningfor fríluftsliveti Steinkjerregionen.Utvalgettilrår at Ogna gis
varig vern mot kraftutbygging.

Innkomneñuttalelser

Steinkjerformannskapvedtok enstemmigi møte den 26.l.84:

"Steinkjerformannskaper enig i Sperstadutvalgetstilrådningerved-
rørendevassdragi kommunen".

Snåsa formannskapvedtok enstemmigi møte den 30.l.84:

"Kommunener tilfredsmed at Ogna fredesog at en derigjennomunngår yt-
terligereoverføringav vatn til Snåsavatnet".

Verdal formannskapvedtok enstemmigi møte den 26. januar 1984 at de ikke
hadde vesentligeinnvendingermot Sperstadutvalgetstilrådingfor dette vass-
draget.

Statens forurensningstilsynuttaler i brev av 14. februar1984:

"Ogna er reservevannkildefor Steinkjer,vannkildefor 6 mindre vannverk
og resipientfor ca. 1200 personerog 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".

NorgesNaturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984 at NTNV (Nord-Trønde-
lagNaturvern)kan akseptereSperstadutvalgetsinnstillingfordettevass-
draget.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev av l.2.84:

"Nedbørfeltettil`Ognaomfatteren del skog og fjellområderøst for
Steinkjær.Sammenmed Skjækrautgjørdet et viktigfriluftsområdefor
Steinkjæromrâdet.

Det er gode muligheterfor fotturerog skitureri området.Turist-
foreningenehar ingen hytter i nedbørsfeltettil Ogna, men det er
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enkeltemerkete ruter.For øvrig finnes det en del private hytter.På
bakgrunnav områdetsbetydningtil fotturerog skiturerfor Steinkjær-
distriktetvil NTF støtte utvalgetstilrådingom varig vern av Ogna".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Ogna bør gis varig vern.

OBJEKTNR. 133 b

SKJÆKRAI VERDALSVASSDRAGETvassdragnr. 514

Fylke: Nord-Trøndelag.
Kommuner: Verdal, Steinkjer,Snåsa.
Nedbrarfelt: 252kmz.
Skoggrense: ca. 500-600m o.h.
Areal under denne: 40 %.
Middelvassføring: 11,7 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 105-l 139 m o.h.
Jordbruksareal: 0.
Dyrkingsjord: 500 da.
Produktivtskogareal: 29 000 da.
Kraftpotensial: 160 GWh, kostnadsklasse IIB.

Utvalgetsvurdering

Skjækrasverdi for naturvitenskap,kulturvitenskap,vilt- og fiskeinteresser
og friluftsinteresserer stor. Utvalgetvil spesieltpeke på at nedbørfeltet
er minimaltpåvirketav menneskeligaktivitet.Området er av meget stor verdi
for reindriftsinteressene.Fra landbruksholder det pekt på at isgang,opp-
stuvingog flom kan føre til skade,men Skjækraseventuelleinnflytelsepå
disse forholdeneer ikke utredet.Objektettilrådesvarig vernet.

Innkomne uttalelser

Verdal formannskapvedtok enstemmigi møte den 26. januar l984 at de ikke hadde
vesentligeinnvendingermot Sperstadutvalgetstilrådingfor dette vassdraget.

Steinkjerformannskapvedtok enstemmigi møte den 26.l.84:

"Steinkjerformannskaper enig i Sperstadutvalgetstilrådningervedrørende
vassdragi kommunen".

Snåsa formannskapvedtok enstemmigi 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. Skjækramed omliggendeområder er også svært mye brukt som
friluftsområdebådeforSnåsaog Steinkjer".
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Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar1984 at NTNV (Nord-Trønde-
lagNaturvern)kan akseptereSperstadutvalgetsinnstillingfor dette vass-
draget.

NorskeTuristforeningersForbunduttaleri 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 Skjækratrukket fram som et av de vassdragsom har svært stor betydning
for reindrifta.Man er enig i varig vern.

Styret i Nord-TrøndelagElektrisitetsverkvedtok i møte den 14. desember1983
med 4 mot l stemme:

"Styretvil forøvrigtilråat spørsmåletom en utbyggingav Skjækra,som
tidligerehar vært sett i sammenhengmed en utbyggingav Ogna, blir unn-
tatt fra verneplanenog sett i sammenhengmed "SamletPlan", idet Skjækra
nå er forutsattvurdert som utbyggingsobjektsammenmed en utbyggingav
Helgåa/Verdalselv".

Mindretalletstemte for:

"Sperstadutvalgetsforslagbåndleggeretter måten en stor del av utbyg-
gingspotensialeti Nord-Trøndelag.Forslagettas likeveltil etter-
retning".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Skjækrabørgis varig
vern.

OBJEKTNR. 136

HØYLANDSVASSDRAGET(BJØRAm.v.) vassdragnr. 579

Fylke: Nord-Trøndelag.
Kommuner: Høylandet,Overhalla,Grong, Nærøy, Namskogen,Fos-

nes.
Nedbvarfelt: 554km2.
Skoggrense: 300-600 m o.h.
Middelvassføring: 25 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 5-820 m o.h.
Jordbruksareal: 22 000 da.
Dyrkingsjord: 62 000 da.
Produktivtskogareal: 183 000 da.
Kraftpotensial: 68 GWh, kostnadsklasseIII.
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Utvalgetsvurdering

Objektetrepresentererstoreverneinteresserbådenårdet gjeldernaturviten-
skap og kulturvitenskap,og når det gjeldervilt- og fiskeinteresser.Særlig
vil utvalgetlegge vekt på verdieneknyttettil ornitologiog ferskvannsbio-
logi i vassdraget.Også den rike kulturminnebestandener av meget stor betyd-
ning.Utvalgettilrår at Høylandsvassdragetgis varig vern.

Innkomneuttalelser

NorgesNaturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984 at NTNV (Nord-Trønde-
lag Naturvern)kan akseptereSperstadutvalgetsinnstillingfor dette vass-
draget.

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.Detteharogsåbetydningforverdiensom friluftsområde.NTF vil
derfor støtte utvalgetstilrådingom varig vern av Høylandsvassdraget".

Égyedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Høylandsvassdragetbør
gis varig vern.

OBJEKTNR. 139

SØRLIVASSDRAGETvassdragnr. 968

Fylke: Nord-Trøndelag.
Kommuner: ' Lierne, Snåsa.
Nedberfelt: 1 174kmz.
Skoggrense: 550-650m o.h.
Areal under denne: 60 %.
Middelvassføring: 30 m3/s (vedRengens utløp).
Laveste-høyestepunkt: 345-l 390 m o.h.
Kraftpotensial: 6 GWh, kostnadsklasseIII.

Utvalgetsvurdering

Det er betydeligeverneinteresseri vassdraget.Spesielter verdien for natur-
vitenskapog kulturvitenskapav særlig stor betydning.Nedbørfeltethar også
stor verdi for friluftslivet,noe som bl.a. henger sammenmed den nære belig-
genhetentilGressâmoennasjonalpark.Utvalgettilrårat vassdragetsnedbør-
feltpå norsk side gis varig vern. Dette inkluderernedbørfeltettil Grøvâa
med Stuguvatnetsom løper sammenmed hovedvassdragetpå svensk side av grensen.
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Innkomne uttalelser

Lierne kommunestyrevedtok enstemmigi møte den 30. januar 1984 en uttalelse
hvor det sterktpåpekes at behandlingenav de gjenværendevassdragi Nord-
Trøndelagmå få en behandlingsom Stortingetforutsatteved behandlingenav
VerneplanII. Det vises til generellemerknaderunder avsnittet"Vassdragi
Nord-Trøndelag".

Om Sørlivassdraget uttaler kommunen:

"Når det gjelderSørli-vassdragethar kommunestyretingen spesielleinn-
vendingermot Sperstadutvalgetstilrådningom å gi dettevassdragetvarig
Vern.

Kommunestyretvil derfor anbefaleat utvalgetstilrådningblir vedtatt
for dette vassdraget".

NorgesNaturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984 at NTNV (Nord-Trønde-
lag Naturvern)kan akseptereSperstadutvalgetsinnstillingfor dette vass-
draget.

NorskeTuristforeningersForbund 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 turistforeningshyttereller merkete ruter i
området.Noen private hytterog utleiehytterfinnes flere steder i nedbør-
feltet.Det er gode jakt-og fiskemuligheter.

Den øverstedelen av feltet hører med til et større område som er priori-
tert som svært viktig friluftsområdei fjellplanfor Verdal-Lierne.NTF
vil støtte utvalgetsforslagom varig vern av Sørlivassdraget".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg 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.Utvalgettilrår likevelvassdragetfrigittfor
konsesjonsbehandling.

Innkomne uttalelser

Grongformannskaphar i møtell.l.84uttaltfølgendeangåendeNesâasitertfra
Nord-Trøndelagfylkeskommunesuttalelseav l8.4.84:

"Østligehalvdelav områdeter i hovedsakenet fjellområde,med grenser
mot kommuneneNamsskogan,Røyrvikog 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 kommunevil derfor sterktgå inn for at Nesâa fortsattblir vernet
slik som tidligere vedtatt i kommunens generalplan".

Røyrvikformannskaphar i møte 26.l.84enstemmiggått inn for at Nesâa gis
varig vern.

Det leggesstorvektpå reindriftsinteressenei området,noe formann-
skapetmener Sperstadutvalgeti litengrad har tatt hensyn til.

Norges Naturvernforbund uttaler i brev av 3. februar 1984 at NTNV (Nord-Trønde-

lag Naturvern)kan akseptereSperstadutvalgetsinnstillingfor dette vass-
draget.

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev av l.2.84:

"Nesâaer et sidevassdragtil Namsen. Nedbørfeltetbestår for en stor del
av variertefjellpartiersom er godt egnet til turgåingsommerog vinter.
Det er ingen turistforeningshyttereller ruter i nedbørfeltet.Området
brukesmest av lokalbefolkningog enkeltetilreisende.Det er gode mulig-
heter for bærplukking,jakt og fiske.Deler av nedbørfeltetligger innen-
foret foreslåttlandskapsvernområde.

Utvalgethar foreslåttat vassdragetskal frigistil konsesjonsbehandling.
På grunnav friluftsinteresseneog fordiområdetinkludereren del av et
foreslåttlandskapsvernområde,vilNTF anbefaleat vassdragetfårvarig
vern".

Landbruksdepartementetuttaler i brev av 8.2.84:

"Klare reservasjonerfor enkeltvassdraghar vi bare mottatt for Nesâa i
Nord-Trøndelag.Brev fra reindriftsagronomenav 20.l.84.Områdestyretvil
ha varig vern for Nesâa, og Landbruksdepartementetslutterseg til det".

Reindriftsadministrasjonensviser i brev av 9.3. til at områdestyreti Nord-
Trøndelagvedtok enstemmigpå møte den l8.l.84:

"Områdestyretviser til den fremlagteinnstillingfra Sperstadutvalgetog
foreslårmed henvisningtilde vitalereindriftsintereseneat Nesâagis
varig vern. Forøvrighar styret ingen anmerkningertil innstillingen".
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I reindriftsagronomensutredningtil ovennevntemøte het det også:

"Denstørstesvikti utvalgetsinnstillinger imidlertidbehandlingenav
Nesåa.Her heterdet:

"Nedbørsfeltethar en viss verdi når det gjelder naturvitenskap,kultur-
vitenskap,vilt og fiske og friluftsliv.Utvalgettilrår likevelvass-
dragetfrigitt for konsesjonsbehandling".(S. 147). Dette er bortimoten
skandaløsargumentasjonskjedesett i forholdtil det som står om rein-
drift - den foregåendespaltepå samme side. Der går det frem at nedbørs-
felteter et av de få uberørteområdenei et reinbeitedistriktsom tid-
ligereer meget hardt belastetav vassdragsreguleringer.Det går videre
fram at områdethar særverdifor reindriften.Dette har bl.a. sammenheng
med at det er et så viktigressursområdenår senevårergjørdet umuligå
nytteområdenelengerenordi distriktet.

Tillitsmannsutvalgethar hatt saken til uttalelseog har bl.a. poengtert
disse forhold.De understrekermeget sterkt den belastningde har hatt
med tidligerevassdragsreguleringerog at det aktuelleområdethar vært
svært viktig i de meget store omstillingerde har vært nødt til å gjennom-
føre som følge av de omfattendeinngrep.I en sterk henstillinggår de
inn for at de gjenværendevassdragi distriktetmå gis varig vern mot
vassdragsreguleríng.

Reindriftsagronomenslutter seg til reinbeitedistriktetsforslagom varig
vernav Nesåa.Reindrifteni distrikteter nå kommetopp av en bølgedal
som hadde en klar sammenhengmed vassdragsreguleringer.Det er meget få
utenfor reindriftensom har forutsetningerfor å skjønnehvilkenkata-
strofef.eks.Namsvannreguleringenegentligvar for reindriftenog samene
i området.Detteer argumentersombør taleforet vernav Nesåanårman
som nå vurderervassdragenei en sammenheng".

Reindriftsadministrasjonensier i foreløpighøringsuttalelse,datert 9. mars
1984:

"Reindriftsadministrasjonenmener prinsipieltat alle vassdragmed store
reindriftsinteresserburde ha vært foreslåttvarig vernet.Vi vil særlig
framhevede betydeligereindriftsinteressenesom er knyttettil objekt II
15 Nesåa".

I brev av 4.5.84gir reindriftsstyretsin tilslutningtil Reindriftsadministra-
sjonensuttalelse.

Norske reindriftsamers landsforbund sier i uttalelse av 23.2. at det er grunn

til å tro at reindriftenikkehar fåttsin rettmessigeplassi prioriteringen
av de verneverdigevassdrag,somgrunnlagfordettetrekkesNesåaog Terråk-
vassdragetfrem.Her vil reindriftenbli sterkt skadelidende.

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Nesåa kan konsesjonsbe-
handles. '
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VASSDRAGI NORDLAND

Nordlandfylkeskommuneuttaler i brev av 3. februar 1984:

"Nordlandfylkesutvalgbehandletforslagettil verneplanfor vassdragi sitt
møte24.-25.januar1984.

Utvalgetfattetenstemmigfølgendevedtak:

“Fylkesutvalget vil vise til fylkestingets vedtak i sak 1/83 hvor det

blir slått fast at flere vassdragi fylket skal disponerestil andre for-
mål 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.Fylkesut-
valgetfinnerdet vanskeligå vurderede enkelte vassdraguten den nød-
vendigehelhetsvurdering.Det skal bemerkesat utvalgethar foreslått
vern av vassdragsom ikke var midlertidigvernet og allerede inngår i
"Samletplan". Den nødvendigehelhetsvurderingvil bli gjort ved be-
handlingav "Samletplan".

Fylkesutvalgetvil derfor utsettebehandlingenav verneplanentil utkast
til "Samletplan" foreliggerog forutsetterat de sentralemyndigheter
tar hensyn til dette i den videre behandling".

Et tilleggble 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 Nordlandetter verneplanI og II har en
svært liten andel vernedevassdragbåde i forholdtil andre sammenlign-
bare 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 Nordlanduttaler i brev av 30. januar 1884:

"Nordland har etter behandlingen av verneplan for vassdrag I og II en
sværtbeskjedenandel vernedevassdragbåde i forholdtil landsgjennom-
snittetog særlig i forholdtil 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 flesteer små vassdraguten vesentligutbyggingspotensiale.I
flere av dem er det dessuten foretatt ulike naturinngrep.

NOU l983:41,mitt utkasttil verneplanfor Saltfjellet- Svartisenog
annen dokumentasjon viser at vi i Nordland har flere vassdrag med meget
store verneverdier.Det er ønskeligat de mest verdifulleav disse kan
vernesslikat ogsåNordlandkan få en rimeligandelav vernedeverne-
verdigevassdrag".
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Reindriftsadministrasjonengir i sin foreløpigeuttalelseav 9.3.84 uttrykk
for følgendesyn:

"Reindriftsadministrasjonengir sintilslutningtil at de vassdragenesom
berører reindriftsinteressene,og som er foreslåttvernet,gis varig
vern. Flere av disse har svært stor betydningfor reindrifta.

For Nordland trekkes særlig Elvegårdselv fram. Reindriftsadministrasjonen

slutterseg ellers til

"utvalgetsvurderingerom de vassdragenesom er trukket inn utenomverne-
planen, og vil særlig trekke fram betydningenav objekt III l Vefsnavass-
draget.Administrasjonenmener imidlertidat det er galt å setteVefsna
og Gaula opp mot hverandre".

Reindriftsadministrajonenmenerprinsipieltat allevassdragmed storerein-
driftsinteresserburdeha værtforeslåttvarigvernet".

I brevav 4.5.84gir reindriftsstyretsin tilslutningtilReindriftsadministra-
sjonensuttalelse.

Samenes Landsforbund uttaler i brev av 20. februar 1984:

"Samenes Landsforbund har videre registrert at verneplanutvalget har fore-
slått varig vern av en rekke vassdragogså i Nordlandog Troms fylker.I
særlig grad har en diskutertvassdrageneElvegårdelva/Vassdalselva,Spans-
dalsvassdraget,Reisavassdraget,Barduvassdragetog vassdragtil Hellemo-
fjordenog de samiskekulturminnersom er knyttettil dissse vassdrag.
Det er etterSamenesLandsforbundsoppfatningheltnødvendigmed varig
vern av disse kulturminnenesom er av meget stor verdi,og som delvis er
knyttettil dagens kultur.Kulturminnenehar både lokal og regionalverdi
og gjelder både offer- og gravplasser, gammetufter m.v. I tillegg er
mange av kulturminnenei forbindelsemed vassdrageneknyttettil rein-
driften.

De fleste av vassdrageneer en del av viktige reindriftsområderog en ut-
byggingvil være til stort tap for reindriftai områder som fra tidligere
harmåttetavgiarealertil utbyggingsformål".

Nordland er meget rikt på naturtyper,men i vernesammenhenger fylket relativt
dårlig representertmed varig vernede vassdrag.Hovedstyretslutterseg til
denne vurderingensom Sperstadutvalgethar gjort av situasjoneni Nordlandog
mener det er viktig at objekterutenom verneplanentrekkes inn i vurderingen.

På dennebakgrunnvilHovedstyrettilråat Vefsnavassdraget,vassdragtil
indreVisten og vassdrag i Hellemo trekkes inn i vurderingen.Ved vurderingene
av forholdenei NordlandharHovedstyretogsåtrukketinnvassdragi Saltfjell-
området.

OBJEKTNR. 141

TERRAKELVAvassdragnr. 607

Fylker: Nord-Trøndelag, Nordland.
Kommuner: Bindal,Nærøy.



Nedbørfelt:
Skoggrense:
Middelvassføring:
Laveste-høyestepunkt:
Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

Utvalgetsvurdering

172

60km2.
ca. 400 m o.h.
3,9 m3/s.
0-795 m o.h.
110 da.
200 da.
2 700 da.
62 Gwh, kostnadsklasse III.

Bortsettfra lokale friluftslivsinteresserer det relativtbeskjednekvaliteter
knyttettil nedbørfeltet.Utvalgettilrårobjektet frigittfor konsesjonsbe-
handling.

Innkomne uttalelser

Bindal formannskapvedtok i møte den 10. februar 1984 med 4 mot l stemme:

"l. De unøyaktighetersom synes være tilstedei det foreliggendekart-
materiale, må kontrolleres og event. rettes opp.

.2. En muligframtidigutbygging/reguleringmå ikkefå forringekvaliteten
på drikkevatneti Terråkområdet,eksempelvisvilmindrevassføring
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,kandettemedføreøkt presspå beiteområder
i andredeler av kommunen.Her er mulighetenfor interessekonflikt
med landbruket reell, og derfor uønsket".

Bindal formannskap kan, ut fra disse bemerkninger, ikke akseptere at Ter-

råkelvafrigisfor konsesjonsbehandling".

Fylkesmannen i Nordland uttaler i brev av 30. januar 1984:

"Jeg sluttermeg til utvalgetstilrådningom at Terråkelvakan konsesjons-
behandles".

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 forholdsom 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 disse
muligheteneytterligere.Området inneholderogså reindriftog ei
eventuellutbyggingvil berørevinterbeiterog delvisogsåkalvingsomrâder
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for tamrein. Tettstedet Terråk (ca. 850 pers.) har sin drikkevannsfor-
syning fra vassdraget.Ei ev. utbyggingvil føre til kvalitetsforandringer
somvil værevanskeligå forutsi.

På bakgrunnav 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:

"NedbørfeltettilTerråkelvaer godtegnettil fotturerog skiturer.Det
er godemuligheterforsmåviltjaktog fiske.

Områdetbrukesganskemye av lokalbefolkningen.Det er ingenturist-
foreningshytteri området,men den lokale jeger-og fiskerforeninghar to
hyttersom brukes til overnatting.

Det er en gammel utbyggingi områdetog to av Fuglevatnaer regulert.Om-
rådet har derfor redusertverdi som verneobjekt.En ytterligereregulering
av vassdragetvil imidlertidødeleggeområdetsverdi til friluftsliv,og
NTF vil derfor anbefaleat vassdragetvernes mot ytterligereutbygging".

NordlandReíndriftssamersFylkeslagsieri foreløpiguttalelsedatert5. mars
1984at de er gladforat Terråkelver foreslåttfredet.(Detmå her foreligge
en misforståelse)

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretsluttersegtil utvalgetstilrådningom at Terråkelvakan konse-
sjonsbehandles.

OBJEKT NR. 146

LOMSDALSVASSDRAGETvassdragnr. 621

Fylke: Nordland.
Kommuner: Brønnøg, Vevelstad, Vefsn, Grane.
Nedbørfelt: 240 km .
Skoggrense: 100-400m o.h.
Areal under denne: ca. 7 %.
Middelvassføring: 22 m3/s
Laveste-høyestepunkt: 0-l 246 m o.h.
Kraftpotensial: 508 GWh, kostnadsklasse IIA.

Utvalgetsvurdering

Objekteter av de få større vassdragsom er tilnærmetuberørtav tekniskeinn-
grep og som renner fra bre til fjord.
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Det er dokumentertmeget store naturvitenskapeligevedier i området,og
objekteter et utmerkettype- og referansevassdrag.Som friluftsområdeer ned-
børfeltetmeget godt egnet blant annet på grunn av sitt ville preg. Også vilt-
og fiskeinteresseneer store i vassdraget.Utvalget vil på grunnlagav betyde-
lige verneverdiertilrå Lomsdalsvassdragetvarig vernet.

Lomsdalsvassdragetrepresentereret betydeligkraftpotensial.Utvalgethar
derfor vurdert nabovassdragenei IndreVisten som alternativertil Lomsdal.Se
kap. 6 i utredningensalminneligedel vedrørendedenne vurderingen.

Innkomneuttalelser

Brønnøy formannskapvedtok enstemmigi møte 20.12.83:

"Brønnøykommunehar merket seg at Sperstadutvalgetunder bestemteforut-
setningerikke foreslårvarig vern av Lomsdalsvassdraget.Kommunenhar
for sin del ikke tatt standpunkttil varig vern.

Det forutsettesat Brønnøykan kommetilbaketil spørsmåletnårmer
materialeforeliggeri forbindelsemed forslagtil Samlet plan.

På bakgrunnav nevnte forutsetningerkan Brønnøy kommune for øvrig i
hovedsakslutte seg til de opplysningerog vurderingersom kommer frem i
NOU l983:41".

Grane kommunestyrevedtok i møte den 6. februar 1984 med 15 mot 2 stemmer:

"Sakenutsettesog behandlesi forbindelsemed Samlet plan".

I formannskapetsenstemmigeuttalelsebledet 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"

Vevelstadkommunestyrevedtok enstemmigi 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 vass-
dragene i IndreVisten og i Hellemofjordensamlet vil gi et bedre verne-
resultat enn vern av Lomsdalsvassdraget".

Han slutterseg til utvalgetsalternativetilrådingvedrørendeLomsdalsvass-
draget.

Direktoratetfor Vilt og Ferskvannsfiskuttaler i brev av 3.2.84:

"UnderlagsrapporteneNOU l983:42og 44 behandlerikke Indre Visten. I ut-
valgetsrapportrefereresimidlertidvurderingerav viltinteressene
(inkl. ornitologi) mens fiskesiden ikke blir nevnt. Da vi er kjent med at
Fylkesmanneni Nordlandved miljøvernavdelingenhar utført forundersøk-
elser i Indre Visten, har vi kontaktet han for muntlige kommentarer. På
denne bakgrunnhar vi funnetdet riktig a støtte utvalgetstilrådning.
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Indre Visten representererstørre variasjonog rikhetpå vilt og fisk enn
Lomsdalen.Brukerinteressene,særligpå fiskesiden,er ogsåstørrei
Indre Visten".

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:

"Lomsdalsvassdraget sammen med Visten og Vefsna utgjør sannsynligvis den
sistemulighettil å få vernetet størresammenhengendevassdragssystem
fra høgfjelltil fjord i Nordland.Vassdrageter ut fra de flesteverne-
hensynfunnetsærs verneverdig"

"Områdeter av avgjørendebetydningfor reinbeitedistrikteneKvitfjellog
Brurskanken,henholdsvissom beite/kalvingsområdeog som flyttvei.Rein-
driftai områdeter avhengigbådeav 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 Vassdragsreguleringssakerved universiteteti Trondheim_
uttaler i notat av 30.l.84:

"Det kjennskapvi har til Visten-områdettilsierat vi ut fra en ren na-
turvitenskapeligvurderingvil støtteSperstadutvalgetnår vassdragi
indreVisten prioriterestil fordel for Lomsdalsvassdraget".

"Det bør imidlertidunderstrekesat vassdragenei indreVisten represen-
terer 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 som vil gå tapt
ved en eventuellkraftreguleringi Lomsdalen".

Norges Jeger- og Fiskeforbunduttaler i brev av 23.l.84:

"NJFF støtterde vurderingerutvalgethar gjort m.h.t. Lomdalsvassdraget
og de nye objekter i Nordland.

Lomdalsvassdragethar imidlertidbetydeligevernekriterieri forholdtil
jakt og fiske, som ved en eventuellkonsesjonsbehandlingmå 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 kommentertUtvalgetsinnstillinghva gjelderLoms-
dalsvassdraget.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 do-
kumentertat områdethar kvalitetersom setter det i en særstillingi
landsdelen".
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"For Sør-Helgelander det av fundamentalbetydningat området blir
sikret.Sør-Helgelandsregionensnaturgitteforhold,med svært varierende
og oppstykkedelandsskapspartier,gis ikke ellersgode 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 Sperstad-
utvalgetsforslagtil VerneplanIII blir endret slik at utvalgetsalterna-
tive tilrådningmed varig vern av Lomsdalsvassdragetblir vedtatt".

NorskeTuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:

"Nedbørfeltettil Lomsdalsvassdragetomfatterurørte fjellområdersom
bl.a. liggeropp til Vefsnas nedbørfelt.Området er variertog 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 høyesteverneklassefor naturvitenskapog
friluftsliv.NTF vil derfor sterktgå inn for at vassdragetfår varig
vern.

Utvalget konkludertemed at Lomsdalsvassdragetburde vernes.De foreslo
imidlertidat vassdrag i Indre Visten kunne vernes i stedetog at Loms-
dalsvassdragetkunne frigis til konsesjonsbehandling.NTF vil peke på at
friluftsinteressenesannsynligviser større i Lomsdalsvassdragetenn i
IndreVisten. Dette gjelder spesieltmulighetenefor variertefotturerog
skiturer.NTF vil derfor sterkt anbefaleat Lomsdalsvassdragetfår varig
vern".

Norsk Naturforvalterforeninguttaler i brev av l7.2.84at også Visten og/eller
Lomsdalsvassdraget må vernes for at verneplanenes målsetting skal oppfylles,
men ut i fra de opplysningersom foreliggeri dag, kan de ikke foretanoen
prioriteringmellom disse to.

Reindriftsadministrasjonenuttaler i brev av 9. mars l984 at de særligvil
framheveden storepotensielleverdienav Lomsdalsvassdraget.

NordlandReíndriftssamersFylkeslagsier i foreløpiguttalelsei 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 erklærteenergipolitikkog kraftsituasjonenpå lengresikt -
både regionaltog nasjonalt- er imidlertidstyret prinsipaltav den opp-
fatningat alle aktuelleprosjekterpå Helgeland (Vefsna,Lomsdalsvass-
dragetog Vistenvassdraget)bør tillateskonsesjonsbehandlet.

Dersomman likevelav vernepolitiskegrunner er villig til å redusere
tilgangenpå vannkraft,synes det som om Vefsna - til tross for det abso-
lutt størstekraftpotensiale- er mest verneverdig.Om Vefsna skulle bli
vernet, må det være et minimumskrav at

a) sidevassdragetEiterågatillateskonsesjonsbehandlet.

b) Lomsdalsvassdragetog Vistenvassdragetkonsesjonsbehandles.
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Når det gjelderLomsdalsvassdraget,vises for øvrig til styretsuttalelse
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 utbyggings-
interessenelangtoverstigerverneinteressene,og at det vil bety en
vesentligøkonomiskbelastningfordistriktetom Lomsdalsvassdragetblir
gitt varig vern. Det skulle for øvrig i dette tilfellevære mulig med et
både - og, idet en utbyggingetter hovedalternativet(utenmagasin i Loms-
dalen) i naturvernmessighenseendevil være meget skånsom.

Alt dette vil først kunne avklaresved en nærmerebearbeidelseav utbyg-
gingsplanen,og styret vil derformeget sterkt fremholdeat en nærmere
vurderingav verneinteressenm.v. bør skje ved konsesjonsbehandling".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretmener verne-og kraftinteressenebest kan avklaresved en konse-
sjonsbehandlingav Lomsdalsvassdraget.

I

OBJEKTNR. 154

LANGVATNvassdragnr. 655

Fylke: Nordland.
Kommune: Rana.
Nedbcarfelt: 1 102kmz.
Areal: 26,7 km2.
Høyde over havet: 43,7m.
Største lengde: 15 km.
Største bredde: 2 km.
Størstedyp: 70 m.
Kraftpotensial: -

Utvalgetsvurdering

Langvatneter lavtprioritertsom verneobjekti forbindelsemedVerneplanfor
vassdrag,blant annet på grunn av de alleredegjennomførtereguleringer.
Sterkenaturvitenskapeligeinteresserer imidlertidknyttettil deltaet i
vestendenav vatnet.Deltaetog verdieneknyttettil dette er betingetav vass-
føringeni Glomåga,Leirågaog Glomdalselva.Tilløpselveneinngårikkei
verneobjektet.De nevnte elvene er tenkt overførtvestoveri forbindelse med
en eventuellutbyggingav Melfjordverkenesom er en del av Svartisutbyggingen.
Utvalgeter oppmerksompå de betydeligeverdier som ligger i å bevare Lang-
vassdeltaet.Det finnerdet likevelriktig å ta objektetut av Verneplanfor
vassdrag.Utvalgetvil imidlertidpeke på at det under konsesjonsbehandlingen
av Melfjordutbyggingeni størstmuliggradmå søkeså bevaregrunnlagetfor
det frodige og artsrike Langvassdeltaet.
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Innkomneuttalelser

Rana formannskapvedtok enstemmigi møte den 24.l.84:

"Rana kommuneer enig i Sperstadutvalgetsforslagom å ta Langvatnut av
Verneplanfor vassdrag".

Fylkesmanneni Nordlanduttaler 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-

verdieneknyttettil Langvassdeltaetblir ivaretattunder konsesjonsbe-
handlingenav Melfjord- prosjektetda deltaetog verdieneknyttettil
dette er betingetav vannføringenfra Glomåga,Leirågaog Glomdalselva".

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:

"Hovedårsakentil at Langvatneter tatt med i vurderingenblant verne-
verdigevassdrager det verdifullevåtmarksdeltaetved Glomâgas utløp på
Vestsidaav vatnet Langvassdeltaeter nasjonalteneståendei sin utvikling
og form. Både med hensyn til geomorfologiske,botaniskeog ornitologiske
interesservurderesområdet som unikt.Langvassdeltaeter særs verdifullt
for fugl på trekk og under hekking,og regnes som en av de viktigstelo-
kaliteteneforvannfugli landsdelen.

Det vil neppe bli aktueltmed 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 drastiskredusert,noe som klart vil være ødeleggendefor
deltaområdet".

"Påbakgrunnav de storedokumenterteverneverdienemå det væreriktigå
gå inn for at Langvassdeltaetgis varig vern som våtmarksområde".

NorskeTuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt 13.3.84:

"Langvatneter med i verneplanenførstog fremstpga. verneverdienei
Langvassdeltaet.Dette er imidlertidhelt avhengigav tilløpselveneGlom-
åga, Leirelvaog Glomdalselva.Disse elvene inngår ikke i verneobjektet.
NTF har ingenmerknadertil at Langvatntas ut av verneplanen.Vi vil
imidlertidpekepå at Langvassdeltaetmå søkesbevartmed en frodigog
artsrikbiotop.Det er viktig at det tas hensyn til dette under konse-
sjonsbehandlingenav Melfjordutbyggingen".

Statskraftverkeneuttaler i brev av 8.2.84:

"På side 151 står det at "Underflomperioderhar tunnelenikke stor nok
kapasitettil å ta unna vannet".Den riktigeforklaringener at kraft-
stasjonenikke 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

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Langvatntas ut av
Verneplanfor vassdrag.
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OBJEKTNR. 155

VALNESVASSDRAGET/SVALESJAKKAvassdragnr. 686

Fylke: Nordland.
Kommuner: Bodø, Beiarn.
Nedbørfelt: 70 kmz.
Skoggrense: 490 m o.h.
Areal under denne: 60 %.
Míddelvassføring: 7 m3/s.
Laveste-høyeste punkt: 0-l 155 m o.h.
Jordbruksareal: 35 da.
Dyrkingsjord: 0.
Produktivtskogareal: l 600 da.
Kraftpotensial: 28 GWh, kostn.kl.IIB.

Utvalgetsvurdering

Valnesvassdragetsnedbørfelter av stor betydningsom friluftsområdefor be-
folkningeni Bodø og restenav regionen.Det er også store naturvitenskapelige
verneverdierknyttettil vassdraget,blant annet en ualminneligrik flora. I
tillegger detogsåviktigekulturfagligeverdieri omrâdet.Utvalgettilrår
derfor at Valnesvassdragetgis varig vern.

Innkomneuttalelser

Beiarn kommunestyre vedtok i møte den l6.2.84:

"Beiarnkommunestyreslutterseg til utvalgetstilrådningOm at Valnes-
vassdragetgis varig vern".

Fylkesmanneni Nordlanduttaler i brev av 30. januar l984:

"Jeg sluttermeg til utvalgetstilrådningom varig vern for Valnesvass-
draget/Svalesjokka".

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984:

"Utvalgetviser til mange dokumenterteverneverdier,og går inn for å gi
vassdragetvarigvern.Qgttestøttes".
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NorskeTuristforeningersForbunduttaleri brevmottatt13.3.84:

"Nedbørfeltettil Valnesvassdrageter en del av et sammenhengendenatur
og friluftsområdepå sørsidenav Saltenfjorden.Vassdrageter svært godt
egnet til fot- og skiturerav forskjelligvanskeligbetsgrad.Det er også
gode fiskemuligheter.

Bodø og omegn Turistforeninghar en selvbetjeningshyttelike øst for ned-
børfeltet.Områdethar sværtstorverdisom friluftsområdeforBodø-be-
folkningen og resten av regionen. Vassdraget har store verneinteresser og
er satt i høyesteverneklassefor naturvitenskapog friluftsliv.

NTF vil sterktstøtteutvalgetstilrådingom at vassdragetskalfå varig
vern".

NordlandReindriftssamersFylkeslagsier i foreløpiguttalelsedatert 5. mars
1984 at de er glad for at Valnesvassdraget er foreslått fredet.

A/S SaltenKraftsambanduttaler 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 SaltenKraftsambandsforsynings-
område er en rekkeprosjektersom er medtatt i Samlet Plan. En vesentlig
del av utredningenefor disse prosjekteneer ferdigeslik at en allerede
nå har en viss oversikt.Etter utvalgetsmening ville Valnesvassdraget
havnet i den gruppen i Samlet Plan hvor en utbygginghar minst konse-
kvenserfor andre i forholdtil utbyggingskostnadene.

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Valnesvassdragetbør
gis varig vern.

OBJEKT NR. 162

ELVEGARDSELVA (VASSDALEN)/ARAÆDNO vassdrag nr. 746

Fylker: Nordland, Troms.
Kommuner: Narvik, Lavangen.
Nedborfeltz 120km2.
Skoggrense: ca. 400 m o.h.
Areal under denne: 25 %.
Middelvassføring: 5 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-l 452 m o.h.
Jordbruksareal: 2 900 da.
Dyrkingsjord: 2 000 da.
Produktivtskogareal: l3 000 da.
Kraftpotensial: 28 GWh, kostn.kl.III.
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Utvalgetsvurdering

Objektetmå ses i nær sammenhengmed det midlertidigvernedeSpansdalsvass-
draget.Elvegårdselvahar stor verdi som typevassdrag.Spesiellefaglige
kvaliteterer knyttettilområdetsgeologi.Også kulturfagligeverdiermå vies
spesielloppmerksomhet,især de samiskekulturminnene.Utvalgettilrår at
objektetgis varig vern.

Innkomneuttalelser

Planavdelingeni Narvik kommuneuttaler i brev av 13. januar 1984:

"I kommunensgeneralplan,stadfestet1982, er vedtattat Elvegårdselva
med tilhørendenedslagsfeltforeslåsvarig vernet".

"Da det i generalplanener tatt stillingtil utnyttingog vern av gjen-
værendevannkraftressurseri kommunenoversenderen uttalelsentil verne-
plan III administrativtidet en viser til stadfestetgeneralplan.Da hele
95 % av vannkraftressurseneer utbygd i kommunenbør gjenværendeområder
vernes mot kraftutbygging".

Fylkesmanneni Nordland uttaler i brev av 30. januar 1984:

"Jegsluttermeg til utvalgetstilrådningom varigvernforElvegårdselv/
Araædno".

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar1984:

"Utvalgetviser til dokumentertenaturvitenskapeligeinteresser,og til-
rårvassdragetvarigvernet.Qgttestøttes".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:

Turistforeningenehar i dag ingen hytter eller ruter innenfornedbør-
feltet,men Narvik Jeger- og Fiskerforeninghar to hytter som brukes til
overnatting.

Det kan imidlertidopplysesat Troms Turlag arbeidermed planer om en
forlengelse av turløypa fra Stordalen og mot Gratangen/Øse/Bjerkvik og
viderevestover.En utbyggingav Elvegårdselvavil 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 vassdragsom har svært stor be-
tydningfor reindrifta.Man er enig i varig vern.

NordlandReindriftssamersFylkeslagsieri foreløpiguttalelsedatert5. mars
1984 at de er glad for at Elvegårdselvaer foreslåttfredet.

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Elvegårdselvbørgis
varig vern.
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OBJEKTNR. III 1

VEFSNAVASSDRAGETvassdragnr. 634

Fylke: Nordland.
Kommuner: Hattfjelldal,Grane, Vefsn.
Nedbcarfelt: 4 207kmz.
Kraftpotensial: 2 125 GWh, kostn.kl.IIA/IIB/III.

Utvalgetsvurdering

I periodenetter Sperstadutvalgetsførstebehandlinghar de ulike interesser
blitt utredet i forbindelsemed konsesjonssøknaden.De naturvitenskapeligein-
teresserer knyttettil alle de undersøktefagområder.Vefsna er i dag et av
de størsteuregulertevassdragfra fjell til hav. De øvre deler inngår i Børge-
fjell nasjonalpark.Også i vilt/fiskesammenhenger Vefsna gitt høyestepriori-
tet. Vefsna er Nordlandsog et av landetsstørste laksevassdragmed en lakse-
førendestrekningpå 120 km og et årligoppfisketkvantumlaksog sjøaurepå
ca. 20 tonn. Nedbørfeltethar en større tetthetav lirypeen noe annet område
i innlandeti Norge og Sverige.Feltet omfattervidere viktigeog høyproduktive
elgbiotoper.Skogsfuglbestandenkanmålesegmed de bestei Skandinavia.

variasjoneni landskapog de gode mulighetenefor sportsfiskeog jakt gjør
vassdragetsærlig attraktivtfor utøvelseav friluftsliv,og det brukesmye av
lokalbefolkningenog tilreisende.De kulturvitenskapeligeinteressersom kun
dekker arkeologiske undersøkelser synes å være særlig interessante og verne-
verdigei områdetNedreFiplingvatn.

På grunn av sin variasjonsrikdompå naturtyper,store landskapsestetiskekvali-
teter og egnethetsom type- og referansevassdrager Vefsna fra flere hold fore-
slått vernet som nasjonalvassdrag.

Utvalgettilrår at Vefsna gis varig vern.

Innkomneuttalelser

Grane formannskapvedtok enstemmigi 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 likevelikke unnlateå nevne at for kommunenrepresentererdette
vassdraget betydelige verdier sett i sammenheng med kraftutbygging og at
det vil bli krevd kompensasjonfor dette dersom vassdragetvernes.

Sidevassdragtil Vefsna må vurderesbehandletsærskilti Samlet Plan".
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Grane kommunestyre vedtok i møte den 6. februar 1984 med l5 mot 2 stemmer:

"Sakenutsettesog behandlesi forbindelsemed Samlet Plan".

Vefsn formannskapvedtok i møte den 1. februar1984:

"1. Vefsn kommunevil motsetteseg utvalgetsforslagom å trekkeVefsna-
vassdragetinn i VerneplanIII, og vil insisterepå at Vefsna-vass-
dragetmed tilhørendesidevassdragskal behandlesi Samlet plan for
vassdragene,slik Stortingetalleredehar bestemt.

2. Vefsn kommunevil under behandlingenav Samlet Plan vurderealle kon-
sekvenserav en event. utbygging/varigvern av dette vassdrag,her-
under også spørsmåletom hvordan industrieni distriktetskal kunne
sikres den nødvendigeøkte tilførselav energi i framtiden.

Vefsn kommunevil avgi sin uttalelsetil Samlet Plan overensstemmende
med det behandlingsmønstersomnå er fastlagt,og sistble redegjort
forunderorienteringsmøteti Nordlandfylke17.1.d.å.

3. Vefsn kommuneber om at Eiteråga-vassdragetblir skilt ut fra Vefsna-
vassdraget og behandlet som et separat prosjekt i Samlet Plan.

4. Vefsn kommunefinner det såledesuforsvarligå ta standpunkttil
verneforslagetpå det nåværendetidspunkt".

I

Fylkesmanneni Nordlanduttaler i brev av 30. januar 1984 at han

"er enig med utvalgeti at Nordlandog Trøndelager dårlig representert
og er tilfredsmed at utvalgetderfor har funnetdet riktigå trekke inn
Vefsnavassdrageti vurderingen".

Han uttaler videre:

"Jeg gir min tilslutningtil utvalgetsregionalevurderingav verne-
verdieneog vurderingenav at Vefsna totalt sett angivelighar større
verneverdier enn Gaula og på en bedre måte kan ivareta type- og referanse-
verdier for de naturvitenskapeligeinteresser".

Han sluttersegtil utvalgetstilrådingom varigvernav 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 vurderedisse opp mot Gaula og å tilrå Gaula konse-
sjonsbehandlet.Vefsna representereralle regioneri søndreNordlandunn-
tatt kystregionen.Det representerersamtidigNamdalsregionen.Vefsna er
derigjennomvilt- og fiskeribiologiskvariertog rikt. Det er Nordlands
og et av landetsrikestelaksevassdragog har svært produktivevatn med
innlandsfiskav god kvalitet.Det er betydeligebrukerinteresserinnenfor
jakt og fiske i vassdraget.Vefsna tilfredsstillerbehovet for å verne et
størrevassdragi Nordland.Nordlander forøvrigdårligrepresentertpå
verneplanen".
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Riksantikvarenuttaler i brev av 31. januar 1984:

"Gaulavassdraget(obj.124) som av Prosjekteter satt i verneklasse1,
foreslåskonsesjonsbehandletunder forutsetningav at Vefsna i stedet
blir gitt varig vern. Nordlander sterkt underrepresentertnår det gjelder
vernedevassdrag.Det er positivtom Vefsna vernes,da dette omrâdet er
svært rikt på kulturminner.Dette vassdragetkan likeveloverhodetikke
erstatteGaulavassdrageti Trøndelagfordi det her er snakk om helt andre
typer kulturminnerog kulturlandskapi ulike "regioner".Vi anser denne
sammenkoblingensom uholdbarfagligsett".

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar1984 at de ikke under
noen omstendighetkan gå med på at Vefsna frigistil kraftutbygging.

Instituttfor etnologived universiteteti Oslo uttaler i notat oversendtved
brev av 14. februar1984:

"Selvom Vefsna ikke er undersøktmed hensyn til kulturminnerfra nyere
tid, må det ut fra alminneligkunnskapom områdetskulturhistorieantas
at verneverdiener betydeligog verneforslagettilsvarendegledelig.Men
på sammegrunnlagsynesdetogsåklartat Vefsnakulturhistoriskpå 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 Trondheimuttaler i brev av 17. des-
ember 1983:

"Det er svært viktig at man sørger for å verne representativevassdrag i
Midt-Norgesom fra fører sværtdårligrepresenterti så måte.På denne
bakgrunn finner Muséet det positivt at også Vefsnavassdraget er trukket
inn i planen.Kulturhistorisksett er dette et viktig vassdagettersom
det inneholderstore verneverdier,er ubetydeligberørt av tidligereinn-
grep og ikke minst fordi de tilgrensende vassdrag allerede er sterkt ut-
bygd".

Kontaktutvalgetfor Vassdragsreguleringssakerved universiteteti Trondheim
uttaler i notat av 30.1.84:

"verneplanenbør styrkesfor Nordland fylke.Vefsna vil være det beste
bidrag til dette. Som referert i Sperstadutvalgets utredning er det gjen-
nom konsesjonsforberedendeundersøkelserdokumentertstore verneverdieri
Vefsna. Vassdrageter uten tvil et av våre mest verneverdige.Vi slutter
oss derfor helt til at Vefsna vernes mot kraftutbygging".

Institutt for museumsvirksomhet ved Universitetet i Tromsø uttaler i brev av
25. januar 1984:

"at de ser det som positivtav utvalgethar trukket inn objekt nr. III 1
Vefsnavassdragetda detpå dennemåtener muligâ få vernetogsåkultur-
faglige representative vassdrag i Nordland. Men de kan vanskelig se at
dette verneforslaget skal settes opp mot vassdrag i Trøndelag".
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De sier videre

“at enkelteobjekterrepresentererulike kulturfagligeinteresserog det
er foretattregistreringeri Vefsna i forbindelsemed Samlet Plan, som
viserat detteer et vassdragmed storeinteresserforallede tre kultur-
fagene arkeologi,etnologiog samisketnografi".

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.

SammekvaliteterkjennetegnerimidlertidogsåGaula,og det er derfor
helt utenkeligfor NJFF å sette disse to vassdragsperleneopp mot hver-
andre 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 tetthetog høyproduktiveelgbiotoper.

Lokalt er jaktenen meget betydeligtrivselsfaktor.

Vefsnaer et av landetsstørste laksevassdrag,med en betydeligproduk-
sjon av så vel laks som sjøaure.I nedslagsfeltetfinnesen rekkevann
med god vannkvalitetog høy produksjonav aure og røye.

Fisket er meget godt tilrettelagtmed en stor andel utenbygdsboende,sam-
tidig som sportsfiskebetyr mye lokalt".

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar1984 at:

"Sør-Helgelandnatur-og miljøvern,et av lokallageneunder Nordland
Naturvernforening, har kommentert Utvalgets innstilling hva gjelder
Vefsna.

De mener at Vefsnavassdragetbør få status som nasjonalvassdragog sikres
mot kraftutbyggingi forbindelsemed en samletplanvurderingav gjen-
værendevassdrag".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:

"NTF er glad for at utvalgethar trukketVefsna inn i verneplanen.Dette
vassdrageter stort og har i dag forholdsvisfå tekniskeinngrep.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 finnesenkeltemerkete ruter.En del
av Børgefjellnasjonalparkligger i nedbørfeltettil vassdraget.

Det er særligto områder som er viktige for fjellvandringsinteressene".

"Deto områdenemå sieså ha nasjonalbetydningfor friluftslivet.I til-
legg er det store friluftsinteresseri resten av vassdraget.Disse om-
rådenebrukes førstog fremstav lokalbefolkningog bosatte i regionen.I
tilleggkommeren del tilreisendei områdenelangs E-6.
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På grunn av de store Ériluftsinteressenevil NTF støtte utvalgetsforslag
om varig vern av Vefsna.NTF kan imidlertidikke være med på at Vefsna
settesopp som alternativtil Gaula. Verneinteresseneer helt forskjellige
i disse vassdragene,og både Nordlandog Sør-Trøndelaghar hittil kommet
sværtdårligut av verneplanarbeidet".

NorskNaturforvalterforeninguttaler i brev av l7.2.84at:

det er positivtat Sperstadutvalgethar trukket inn Vefsna i vernesammen-
heng.Dette fordiNordlander karakterisertved omfattendevasskraftut-
byggingog er spesieltdårligdekketog har få egnedeobjektertilvarig
vern. Ved å ta inn i verneplanendette vassdragetvil Nordlandsdårlige
dekningblibedret,men dettemå altsåikkegå på bekostningav Sør-
Trøndelag.

Det konkluderesmed at også Vefsna må vernes for at verneplanensmålsetting
skal oppfylles.

Reindriftsadmínistrasjonenuttaler i brev av 9. mars 1984:

"Vi vil også slutteoss til utvalgetsvurderingerom de vassdragenesom
er trukket inn utenom verneplanen, og vil særlig trekke fram betydningen
av objektIIIl Vefsnavassdraget.Administrasjonenmenerimidlertidat
det er galt å sette Vefsna og Gaula opp mot hverandre".

Styret i SamenesLandsforbundvedtok enstemmigi 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
verneverdiervassdagetinneholder.Vefsna er som kjent av de største
uregulertevassdrag,der de øvre deler inngår i Børgefjellnasjonalpark.
I fiskesammenhenger Vefsna blant landetsstørste laksevassdrag.Samenes
Landsforbunder av en slik oppfatningat Vefsna bør bli vernet som
nasjonaltvassdrag".

Styret i NordlandReindriftssamersFylkeslagsier i foreløpigeuttalelsei
brev av 5. mars 1984 at de fra reindriftensside synes at Vefsna må tas med i
verneplanen.

Styret i HelgelandKraftlagvedtok enstemmigi møte den l2.l.84:

"Ut fra den erklærteenergipolitikkog kraftsituasjonenpå lengresikt -
både regionaltog nasjonalt- er imidlertidstyretprinsipaltav den opp-
fatningat alle aktuelleprosjekterpå Helgeland (Vefsna,Lomsdalsvass-
draget og Vistenvassdraget)bør tillateskonsesjonsbehandlet.

Dersom man likevelav vernepolitiskegrunner er villig til å redusere
tilgangen på vannkraft, synes det som om Vefsna - til tross for det abso-
lutt 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 pekepå 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".

"UnderReindriftstårdet:"Særligden sørligedelen av reguleringsom-
rådetharovenordentligstorverdiforreindrifta".Detteområdetkan
forbliuberørtav kraftutbyggingved at forutenNedreFiplingvatnetogså
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 setningunder punktet rein-
drift".

Forøvrigpåpekesdet en del feilog unøyaktigheteri materialetforVefsna.

Hovedstyret§_innstilling

Hovedstyretslutter seg med 4 mot 1 til utvalgetstilrådningom at Vefsnavass-
draget bør gis varig vern.

OBJEKT NR. III 2

VASSDRAG I INDRE VISTEN vassdragnr. 625

Fylke: Nordland.
Kommune: Vevelstad.
Skoggrense: 100-350m.
Laveste-høyeste punkt: 0-l 239 m o.h.
Kraftpotensial: 236 GWh, kostnadslasse III.

Utvalgetsvurdering

Med dette objektetmenes alle vassdragsom rennerut i Vistenfjordenøst for
stedetVisten i Vevelstad.

Ut frade foreliggendenaturvitenskapeligeundersøkelserinneholderVistenom-
rådet betydeligeverneinteresserbåde av geomorfologisk,botanisk,ornítologisk
og ferskvannsbiologiskart. Området er meget godt egnet som naturtypeomrâde
for Helgelandskystenmed overveiendefattigvegetasjonog nakent fjell,men
med stor frodigheti de dalføreneder det finnesnoe kalk og bedre jordsmonn.
Områdeter praktisktaltikkepåvirketav størretekniskeinngrepog godtegnet
somreferanseområde.Utvalgethar lagtspesiellvektpå at objektetinneholder
flere vassdragsom rennerupåvirketfra kilde til fjord og at selve Visten-
fjordener en typiskterskelfjordmed betydeligemarinbiologiskeverneinteres-
ser. I tillegghar Vistenområdetsæregne ferskvanns-og marinbiologiskekvali-
teter.Spesieltnevnes Lakselvvatnsom har et 10 m tykt lokk av ferskvannover
sjøvann.Dette medførerat innsjøenhar både marin- og ferskvannsfauna.

Ut frautvalgetsinnhentedeopplysningersynesverneinteressenefor en stor
del å være større i Visten enn i Lomsdalsvassdraget,og dels kan de erstatte
hverandre.Kraftmengdenei Lomsdalener betydeligstørre enn i IndreVisten.

Utvalgettilrårvarig vern av Indre Visten.
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Innkomneuttalelser

Vevelstadkommunestyrevedtok enstemmigi 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 erstattehver-
andre. I uttalelsenheter det videre:

"Vevelstadkommunevil poengtereat en eventuellkraftutbyggingi Visten
vil skje i et område som av Sperstadutvalgeter karkaterisertsom fattig
på vegetasjonog mest nakent fjell.

De frodigedalførenesom 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
kjennertil".

"Vevelstadkommuneviser til side 178 i utkast til verneplanhvor uttal-
elsen vedrørendejordbrukog fiske etter kommunensmening direkte er
feil.Det er jordbruketsom har tatt seg opp. Skogbruketi indreVisten
er avhengigav veiutbyggingi området.Ved en eventuellkraftutbygging
vil krav om veiutløsningstå sentralt- noe som vil medføre at store om-
råder kan nyttiggjøresav gårdene i Indre Visten.

Når detgjelderreindriftså har slikdriftikkeværti 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 sammenlignemed områdenei
Lomsdalen,og skulle etter kommunensmening være de områder utvalgeter
ute etter å verne, jfr. de kriterierutvalgetbruker".

"Vevelstadkommunehar 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 kommerhele kommunensbefolkningtil gode. Vevel-
stad kommune er en av de kommuner som er karakterisert som næringssvak,
og detmå værei allesinteresseat kommunengis mulighettil å få utnyt-
tet de lokale ressurserden har - ikke minst økonomisk.

Vevelstadkommuneer klar over at det i Visten finnesbetydeligevernein-
teresser,men komunen må igjen få presisereat disse ikke på noe vis er
av slik verdi som en utbyggingvil ha for kommunen".

Fylkesmanneni Nordlanduttaler i brev av 30. januar 1984 at han

"er enig med utvalgeti at Nordlandog 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 vass-
dragene i Indre Visten og i Hellemofjordensamletvil gi et bedre verne-
resultat enn vern av Lomsdalsvassdraget".

Han slutterseg til utvalgetstilrådingom varig vern av vassdragenei Indre
Visten.

Direktoratetfor Vilt og Ferskvannsfiskuttaler i brev av 3.2.84:

"UnderlagsrapporteneNOU l983:42og 44 behandlerikke Indre Visten. I ut-
valgetsrapportrefereresimidlertidvurderingerav viltinteressene(inkl.
ornitologí)mens fiskesidenikke blir nevnt.Da vi er kjent med at Fylkes-
mannen i Nordlandved miljøvernavdelingenhar utført forundersøkelseri
IndreVisten, har vi kontaktetham for muntligekommentarer.På denne
bakgrunnhar vi funnetdet riktigå støtte utvalgetstilrådning.Indre
Visten representererstørrevariasjonog rikhetpå vilt og fisk enn Loms-
dalen.Brukerinteressen,særligpå fiskesiden,er ogsåstørrei Indre
Visten".

Kontaktutvalgetfor Vassdragsreguleringssakerved universiteteti Trondheim
uttaler i notat av 30.1.84:

"Det kjennskapvi har til Visten-områdettilsier at vi ut fra en ren na-
turvitenskapeligvurderingvil støtteSperstadutvalgetnår vassdrag i
indreVisten prioriterestil fordel for Lomsdalsvassdraget".

"Det bør imidlertidunderstrekesat vassdragenei indreVisten represen-
terer størreproduksjonsarealerog et størremangfold av naturelementer
enn Lomsdalenbåde i botaniskog ornitologisksammenheng.En kan derfor
si med relativtstorgradav sikkerhetat vernav vassdragenei Visten
vil bevare store deler av de type- og referanseaspektene som vil gå tapt
ved en eventuellkraftreguleringi Lomsdalen".

Instituttfor museumsvirksomhetved universiteteti Tromsø uttaler i brev av
25. januar 1984 at de ser det som positivtat utvalgethar trukket inn objekt
III 2 Vassdragi indreVistenda det på dennemåtener muligå få vernetogså
kulturfagligrepresentativevassdrag i Nordland.Men de kan vanskeligse at
dette verneforslagetskal settesopp mot vassdrag i Trøndelag.

VenstresMiljøvernutvalguttaleri brevav 12. februar1984at de ikkeunder
noenomstendighetkangå med på at vassdragi indreVistenfrígistil kraftut-
bygging.

Norges Jeger- og Fiskerforbunduttaler i brev av 23.l.84at de støtterut-
valgets vurderingerfor vassdrag i Indre Visten.

Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar1984:

"Sør-Helgelandnatur-og miljøvern,et av våre lokallagunder Nordland
Naturvernforening,har kommentertUtvalgets innstillinghva gjeldervass-
dragi indreVisten.Vi visertil lokallagetssynspunkter":

"Vassdragi Indre Visten er av særpregetkarakterog like uberørt som
Lomsdalsvassdraget.Utvalgethar på grunnlagav foreliggendedata uttalt
at områdethar stor naturvitenskapeliginteresse,spesieltpå grunn av
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eneståendemarinbiologiskeforholdi en terskelfjordsom vassdragetmun-
ner ut i. Vi kan likevel ikke akseptereutvalgetsinnstillingsom går ut
på at detteområdetkanbetraktessomet representativtnaturtypeområde
for hele ytre Helgeland,og at det dermed kan erstatteLomsdalsvassdraget.

Det som utvalgetbl.a. overser i denne sammenheng,er at Indre Visten
liggermer avsidestil for en bruk av befolkningenpå Sør-Helgeland,og
også dermed ikke kan bli et alternativfor Lomsdalen".

"I forbindelsemed en samletplanvurderingav gjenværendevassdrag,mener
vi det er grunnlag for å supplere Verneplan III med vassdrag i Indre
Visten på grunn av områdetssæregnemarinbiologiskeforhold".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:

"Områdeter urørt og forholdsvislite kjent.Det er dokumentertbetyde-
lige naturvitenskapligeverneverdier,og det er sannsynligat områdethar
storekvalitetersom friluftsområde.

For å sikre et større sammenhengende villmarksområde vil NTF støtte ut-
valgetsforslagom at vassdragenei IndreVisten 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 Naturforvalterforeninguttaler i brev av l7.2.84at 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 NordlandReindriftssamersFylkeslagsier i foreløpiguttalelsei brev
av 5. mars 1984 at de fra reindriftensside synes at vassdrag i indreVisten
må tasmed i verneplanen.

Styret i HelgelandKraftlagvedtok enstemmigi møte den 12.1.84:

"Ut fra den erklærteenergipolitikkog kraftsituasjonenpå lengresikt -
både regionaltog nasjonalt- er imidlertidstyretprinsipaltav den opp-
fatningat alle aktuelleprosjekterpå Helgeland (Vefsna,Lomsdalsvass-
draget og Vistenvassdraget) bør tillates konsesjonsbehandlet.

Dersom man likevelav vernepolitiskegrunner er villig til å reduseretil-
gangen 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) sidevassdragetEiterågatillateskonsesjonsbehandlet.

b) Lomsdalsvassdragetog Vistenvassdragetkonsesjonsbehandles".

"Styretvil ikkeunnlateå pekepå de uheldigeøkonomiskekonsekvenser
som vil bli resultatetdersom utvalgetsforslagvedtas". ‘

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at vassdrag i Indre Visten
bør gis varig vern.
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OBJEKTNR. III 3

VASSDRAGTIL HELLEMOFJORDvassdragnr. 731

Fylke: Nordland.
Kommune: Tysfjord.
Nedbezrfelt: 213kmz.
Skoggrense: ca. 500 m o.h.
Middelvassføring: 9,0 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-l 375 m o.h.
Jordbruksareal: I 40 da.
Produktivtskogareal: 4 500 da.
Kraftpotensial: 265 GWh, kostnadsklasseIII.

Utvalgetsvurdering

Vassdragenei Hellemo er på grunn av sin urørthetog sitt varierteutvalg av
forskjelligenaturtypermeget velegnedesom type- og referansevassdragfor
indrestrøk av Nordland nord for Saltfjellet.Vassdrageneinneholderogså i
tilleggen rekke spesiellenaturfagligekvalitetersom gjør dem verneverdige.
Utvalgetvil ogsåpekepå at Hellemoområdetsom liggervestforde tre store
svenske nasjonalparkenePadjelanta,Sarek og Stora Sjøfalleter forslåttsom
nasjonalpark.En ville oppnå et nasjonalparksystemsom strakte seg fra Nord-
lands fjordnaturover til de store svenskenasjonalparkene.

Vilt- og fiskeinteresseneer betydelige.Foruten en god bestandav 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,bestandenvariererfra 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.

Utvalgettilrårvarig vern av vassdragenetil Hellemofjorden.

Innkomneuttalelser

Fylkesmannen i Nordland uttaler i brev av 30. januar 1984 at han

"er enig med utvalgeti at Nordlandog Trøndelager dårlig representert
og er tilfredsmed at utvalgetderfor har funnetdet riktig å trekke inn
Vefsnavassdraget,vassdragenei Indre Visten og vassdragenei Hellemo-
fjords“i vurderingen".

Han uttalervidere:

"Jeg gir også min tilslutningtil utvalgetsvurderingav at vern av vass-
dragene i Indre Visten og i Hellemofjordensamletvil gi et bedre verne-
resultatenn vern av Lomsdalsvassdraget".
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Han slutterseg til utvalgetstilrådingom varig vern av vassdragenetil Helle-
mofjord.

Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk uttaler i brev av 3.2.84:

"Vi vil støtteutvalgetstilrådningom varig vern av Vefsna og Hellemo,
men vil som nevnt ikke vurderedisse opp mot Gaula og å tilrå Gaula konse-
sjonsbehandlet".

"Hellemoer et viktig type- og referanseområdei vilt- og fískesammenheng.
Det utfyllerVefsna gjennom å representereen underregionav "Nordland,
Troms og Lapplandshøgfjellsregion"som er lite representerti Vefsna.
Denneunderregionener dårligrepresentertpå verneplanen".

VenstresMiljøvernutvalguttaler i brev av 12. februar 1984 at de ikke under
noenomstendighetkangå med på at vassdragtilHellemofjordfrigistil kraft-
utbygging.

Kontaktutvalgetfor Vassdragsreguleringssakerved universiteteti Trondheim
uttaler i notat av 30.1.84:

"Vi vil også støtte utvalgetstilrådingav varig vern av vassdragtil
Hellemofjorden.Vassdrageneher er velegnetesom typevassdragfor "Nord-
landsmaritimebjørke-og furuskogsregion"og for "Nordland,Troms og
Lapplandshøyfjellsregion".Vassdragenehar stor referanseverdi,og inne-
holderen rekke spesiellenaturfagligekvalitetersom gjør dem verne-
verdige".

Institutt for museumsvirksomhet ved universitetet i Tromsø uttaler i brev av
25. januar 1984 at de:

"ser det som positivtat utvalgethar trukket inn objekt III 3 Vassdrag
tilHellemofjordog Saltfjelletda detpå dennemåtener muligå få
vernetogså kulturfagligerepresentativevassdrag í Nordland.Men de kan
vanskeligse at dette verneforslagetskal settesopp mot vassdragi
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 nordreNordlandhar det gjennomårene vært stor kraftutbygging,og vi
manglerderfor"uberørte"kulturhistoriskereferanseområder.I så måteer
områdenerundt Hellemofjordrelativtenestående.Sammenmed tilstøtende
svenske nasjonalpark, vil omrâdet utgjøre en helhet fra fjord- til høy-
fjell, og ned mot de svenske skogsområdene. Et moment til av kulturell
art bør også nevnes.Området rundtHellemofjordenutgjøren del av det
Lulesamiskebruks-bosetningsområdet.Detteområdetdanneren helhetbåde
på svenskog norsksideav grensen".

"Pånorsksideav grensenmå nokområdetrundtHellemofjordsieså være
et av de siste "uberørte"områder som har noen vesentligkulturhistorisk
verdi.Dette både for videnskapsfolkog den lulesamiskebefolkning".

NorgesJeger-og Fiskerforbunduttaleri brevav 23.l.84at de støtterut-
valgetsvurderingerfor vassdragtil Hellemofjord.
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Norges Naturvernforbunduttaler i brev av 3. februar 1984:

"Sør-Helgelandnatur-og miljøvern,et av våre lokallagunderNordland
Naturvernforening,har kommentertUtvalgetsinnstillinghva gjelder Loms-
dalsvassdraget,Vefsna, vassdrag i indreVisten og vassdragtil Hellemo-
fjorden.Vi viser til lokallagetssynspunkter":

"Vassdragi indreHellesmoi Nordlandbør vernesi og med at få vassdrag
er vernet i den nordligedelen av Nordland".

NorskeTuristforeningersForbund 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-
drageneher grenser til den store PadjelantaNasjonalparkpå svenskside
av grensa. I Nordisk Råd har det vært ivret for å få et samenhengende
vernet område fra Hellmobotnover Lapplandsfjell ned til Bottenviken.
Områdethar en storslåttnatur og er av stor interessefor fjellvandrere.

I samarbeidmed grunneierlagetharDNT undervurderingspørsmålom å byg-
ge en ubetjenthyttepå fjelletopp forHellemobotnlikeved svenske-
grensa.Videre har Narvik og Omegns Turistforeningplaner om byggingav
hytternordoverså man fåret sammenhengendehytte/rutenettpå norskside
fra Hellemobotntil Bjørnefjell.På sikt kan Bodø og Omegn Turistforening
ogsåtenkeseg å etablereen rutesøroverfraHellemobotn.Etterhvertsom
disse planene blir realisert,vil området være tiltrekkendefor langt,
flere tilreisendefotturisterenn i dag. På grunn av sitt potensialefor
friluftslivog fordiNordlandFylkeforøvriger i ferdmed å blitem-
melig gjennomregulert,bør vassdragenetil Hellemofjordenfå ligge urørt.

NTF vil derfor sterkt støtte utvalgetsforslagom at vassdragenei Helle-
mobotnfårvarigvern".

Norsk Naturforvalterforeninguttaler i brev av l7.2.84at også vassdragtil
Hellemofjordmå vernes for at verneplanensmålsettingskal oppfylles.

Styret i NordlandReindriftssamersFylkeslagsier i foreløpigeuttalelsei
brev av 5. mars 1984 at de fra reindriftensside synes at vassdragtil Helle-
mofjordenmå tasmed i verneplanen.

A/S Nordkraft uttaler i brev av 3l.l.84:

"Nordkrafthar byggetut det prismessigugunstigsteav de disponiblepro-
sjekt, nemlig Sildvik.Det vil ut fra en teknisk/økonomiskvurderingvære
betenkeligom planer for vern av Vassdrag i Hellemofjordeni nevnende
grad skullebegrensede foreliggendemuligheterfor rimeligkraftutbyg-
ging.

Gjenværendeutbyggbarvannkrafti Nordkraftområdetforøvriger begrenset
til såkaltesmåkraftverksom hver for seg og samletvil medføre en rekke
inngrepi naturen.Det må byggesmange småkraftverkfor å erstatteen
middelsstor utbyggingi Hellemofjorden,og gjennomsnittutbyggingspris
vil bli langt høyere.

Det er et sterktønske om kraftutbyggingblant den lokalebefolkningi
Hellemofjorden.Kommunensøkonomiog utviklingsmulighetburde også tilsi
en utbygging".
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"Det synes for oss som en urimeligargumentasjonat Hellemovassdragene
skal vernessom forutsetningfor at kraftutbyggingtillatesandre steder.
I Tysfjorder alleredebåde Gammelofvatnog Mannfjellvatnunntatt fra ut-
byggingi forbindelsemed konsesjonsbehandlingav Sørfjordutbyggingen.

På denne bakgrunnvil styret i A/S Nordkraftanmodeom at vassdragenei
Hellemofjordenikke blir vernet.Subsidiærtmå verneplanenendres slik at
det tas rimelighensyn til en fornuftigog skånsomkraftutbyggingi om-
rådet.I motsattfallmå Nordkraftkunneforlangeat alternativeutbyg-
gingsprosjektblir disponiblefor utbyggingi Nordkraftsegen regi eller
evt. i samarbeidmed andre".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at vassdragtil Hellemo-
fjord bør gis varig vern.

VASSDRAG I TROMS OG FINNMARK

Fylkesmanneni Finnmark uttaler i brev av 16. januar 1984:

"Fylkesmannenslutterseg til de tilrådingerutvalgethar gitt for vass-
dragene i Finnmark".

Samenes Landsforbund uttaler i brev av 20.2.84:

"SamenesLandsforbundhar videre registrertat verneplanutvalgethar
foreslåttvarigvernav en rekkevassdragogså i Nordlandog Tromsfylker.
I særliggrad har en diskutertvassdrageneElvegårdelva/Vassdalselva,
Spansdalsvassdraget,Reisavassdraget,Barduvassdragetog vassdragtil
Hellemofjordenog de samiskekulturminnersom er knyttettil disse vass-
drag. Det er etter SamenesLandsforbundsoppfatninghelt nødvendigmed
varig vern av disse kulturminnene som er av meget stor verdi, og som del-
vis er knyttettil dagens kultur.Kulturminnenehar både lokal og regional
verdi og gjelder både offer-og gravplasser,gammetufterm.v. I tillegg
er mange av kulturminnenei forbindelsemed vassdrageneknyttettil rein-
driften.

De flesteav vassdrageneer en del av viktige reindriftsområderog en ut-
byggingvil være til stort tap for reindriftai områder som fra tidligere
harmåttetavgiarealertil utbyggingsformål".

FinnmarkBonde- og Småbrukerlaguttaler i brev av 30.l.84at de støtter for-
slageneom varig vern av de angjeldenevassdrag i Finnmark som NOU l983:4lom-
fatter.

Direktoratetfor vilt og ferskvannsfiskstøtter i brev av 3.2.84Sperstadut-
valgets tilrådningtil VerneplanIII for vassdrag i Troms og Finnmark.

Universiteteti Tromsø gir i brev av 25. januar 1984 sin tilslutningtil ut-
valget av vernedevassdrag i Troms og Finnmark.



OBJEKTNR. 172

SPANSDALSVASSDRAGET/RUONGOJÅKKAvassdragnr. 777

Fylker:
Kommuner:
Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:
Bredekt areal:
Middelvassføring:
Laveste-høyeste punkt:

Jordbruksareal:
Dyrkingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

Utvalgets_vurdering

Nordland, Troms.
Lavangen, Bardu, Gratangen,
140km2.
400-480m o.h.
30 %.
0,6 %.
4,5 m3/s.
0-l 457 m o.h.
2 600 da.
3 500 da.
9 900 da.
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Narvik.

På sammemåte somElvegàrdselvinneholderdettevassdragetverneverdierav na-
turvitenskapeligog kulturvitenskapeligart. I vernesammenhenger disse to
objektenenært sammenknyttetsom en fjellovergangfra fjord til fjord.Utvalget
mener derfor at også dette objektetbør 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 kommunenog sier videre:

"Da hele 95 % av vannkraftressurseneer utbygd i kommunenbør gjenværende
områdervernesmot kraftutbygging.En vil i tilleggtil de som er be-
handlet i generalplanenpeke på Storelv- vassdragetpå Herjangfjellet/
Veggfjellethvor det er store friluftsmessigeinteresser".

NordlandFylkeskommunesier i brev av 6. februar 1984 at

"Fylkesutvalgetvil derforutsettebehandlingenav verneplanentil utkast
til "Samletplan" foreliggerog forutsetterat de sentralemyndigheter
tar hensyn til dette i den videre behandling".

Plan og utbyggingsavdelingeni Troms behandletsaken i møte 9.2.84og fattet
følgende vedtak:

"Objektnr. 172 Spandalsvassdraget/Ruongojåkkabør gis varig vern".

Fylkesmanneni Troms går i brev av l3.2.84inn for Sperstadutvalgetskonklusjon
om varig vern av Spansdalsvassdraget.

Norske Turistforeningersforbunduttaler i brev av l.2.84:

"Ogsådette vassdrageter en del av et større natur og friluftsområdei
Indre Troms og Sverige.Nedbørfeltetgrenseropp mot nedbørfeltettil
Elvegårdselva. Vassdraget er godt egnet til fotturer, skiturer, jakt og
fiske.
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Det er ingen turistforeningshyttereller ruter i området.Vassdrageter
imidlertidgodt egnet som utgangspunktfor lengreturer 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 vassdragsom har svært stor
betydningfor reindrifta.Man er enig i varig vern.

I brev av 4.5.84gir reindriftsstyretsin tilslutningtil Reindriftsadmin-
istrasjonensuttalelse.

Troms Kraftforsyninguttaler i brev av 29.12.83:

"Med diverseoverføringerhar Spansdalsvassdragetet kraftpotensialpå
ca. 100 GWh.

Det konstateresat konsekvenseneav en eventuellkraftutbygginger store
og tar det til etterretning".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Spansdalsvassdragetbør
gis varig vern.

OBJEKT NR. 182

BARDUVASSDRAGET OVENFOR ALTEVATN/ASTUÆDNO vassdrag nr. 792

Fylke: Troms.
Kommuner: ‘ Bardu (og Kiruna i Sverige).
Nedbørfelt: 470km?(+120km?iKiruna).
Skoggrense: ca. 600 m o.h.
Areal under denne: ca. 50 %.
Middelvassføring: ved Astuædno7,2 m3/s.
Laveste-høyeste punkt: 498 (Altevatn HRV)-1 659 m o.h.
Kraftpotensial: 20 GWh, kostnadsklasseIII.

Utvalgetsvurdering

Objektet inneholderkvaliteterav meget stor verdi både for natur-og kultur-
vitenskap.Det har stor verdi som type- og referansevassdrag,samtidigsom det
har en rekke verdifullespesiellekvaliteter.Den rike bestandenav kultur-
minner i området er meget nært tilknyttet vannsystemet. Området utgjør en for-
holdsvisuberørtdel av indreTroms som i tillegg til de fagligeverdier,også
inneholderverdier for friluftslivetog for vilt- og fiskeinteressene.Ut-
valgettilrårobjektetvarigvernet.
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Innkomneuttalelser

Bardu formannskapbehandletverneplaneni møte 28. desember 1983 og fattet en-
stemmigslikt vedtak:

"BarduvassdragetovenforAltevann/Astuædnohar store og variertekvali-
teter som det gjelder å sikre for framtida. Både naturvitenskapelig og
kulturelt er området meget verdifullt. Framfor alt er vilt- og fiskeinter-
essene, samt de almene friluftsinteresserfor dette området svært omfat-
tende.Det gjelder i første rekke bygdefolketsog friluftsinteresserte
menneskeri store deler av Troms og Nordland.I økende grad er det også
friluftsinteressertemenneskerfra hele landet som søker rekreasjoni
dettesærmerkedefjellområdet.

Ogsåreindriftsnæringensbrukav områdeter betydelig.

Bardu formannskapslutterseg til utvalgetsvurderingog understrekerbe-
tydningenav å få varig vern av dette området".

Plan og utbygningsavdelingeni Troms behandletsaken i møte 29.2.84og fattet
følgendevedtak:

"Objektnr. 182 BarduvassdragetovenforAltevann/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 Turistforeningersforbunduttaler i brev av l.2.84:

"Områdetutgjør kildenetil Barduvassdraget.Store deler av nedbørsfeltet
er villmark.Det er ingenTuristforeningshyttereller merkete ruter innen-
for nedbørsfeltet.Men det er forholdsviskort avstandtil hyttenetteti
Øvre Dividal nasjonalpark.

Området er svært mye brukt av folk fra Bardu kommunetil jakt, fiske og
bærturer.

NTF vil støtteutvalgetsforslagom varigvernav dettevassdraget".

Troms kraftforsyningsier i brev av 29.12.83:

"Med bakgrunni verneplanensbeskrivelseav interessenesom knytterseg
til området,finner vi det riktigat utbygningsinteresseneviker og at
vassdragetgis varigvern".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Barduvassdragetovenfor
Altevannbør gis varig vern.
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OBJEKT NR. 184a

NORDKJOSELV/GARGAMJAKKA Vassdrag nr. 798

Fylke: Troms.
Kommuner: Balsfjord,Storfjord.
Nedbonrfelt: 184kmz.
Skoggrense: 400-500m o.h.
Areal under denne: 30 %.
Middelvassføring: 5,4 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-1 527 m o.h.
Jordbruksareal: 4 200 da.
Dyrkningsjord: 4 300 da.
Produktivtskogareal: 18 000 da.
Kraftpotensial: 14 GWh, kostnadsklasseIII.

&I_a9_«:§§_z.9£§2£ir2a

Visse natur-og kulturvitenskapeligeinteresserer knyttettil vassdraget.Ut-
valget tilrårvassdragetfrigittfor konsesjonbehandling.

Innkomneuttalelser

Storfjordformannskapvedtok i møte 6.2.84med 4 mot l stemme:

"Så vidt en kan se, vedkommeringen vesentligsak vår kommune.En kunne
kanskjepresisereat utbyggingai vår kommuneer slutt".

Mindretalletkrevde at:

"......samtligegjenværendevassdragi kommunentas inn i verneplanenog
gis varig vern".

Plan- og utbyggingsavdelingeni Troms behandletsaken i møte 9.2.84 og fattet
følgendevedtak:

"Objektnr. l84a Nordkjoselv/Gargamjåkkabør frigis for konsesjonshe-
handling,dvs. tas med i Samlet Plan".

Fylkesmanneni Troms sier i brev av l3.2.84at han slutterseg til de vurder-
ingene som utvalgethar gjort vedrørendeverneverdienefor vassdragenei Troms,
og har ingenmerknadertil Nordkjoselv.

Statens forurensningstilsynuttaler i brev av 14. februar1984:

"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 vannforsyníngs-
interessene. SFT har ikke kjennskap til om der er andre vatn i omrâdet
som kan nyttessom vannforsyníngskildefor Nordkjosbotn.Dersom slike
muligheterikke finnes,bør Storvatnetholdes utenforeventuellekraftut-
byggingsplaner".
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Norske TuristforeningesForbund uttaler i brev av l.2.84:

"Fleredeler av dette vassdragetegner seg godt til dagsturertil fots
eller på ski. Det er ingen turistforeningshyttereller merkete ruter i
nedbørfeltet.Områdeter likevelet megetpopulærtturområde,spesielt
blant lokalbefolkningen.NTF er overrasketover at friluftsinteressene
kun er vurderttil verneklasse4. Etter vår mening burde vassdragetvært
i verneklasse2 eller 3.

Utvalgethar gått inn for at vassdragetskal frigís til konsesjonsbe-
handling.På grunnav vassdragetsbetydningsomturområdevilNTF gå mot
dette og be om at vassdragetfår varig vern".

Styret i SamenesLandsforbundvedtok enstemmigi møte den 10. og ll. februar
1984:

"verneplanutvalgethar anbefaltat Nordkjoselvi Tromsblirfrigittfor
konsesjonbehandling.Dette er i et område hvor det også drives reindrift,
med viktigeflytteveierog plasser for vårbeiteog kalving.Regulering
vil etter stor sannsynlighetføre til bl.a. vanskeligeisforholdmed på-
følgendehindringerfor reindriften.DersomNordkjoselvablir frigitt for
konsesjonsbehandling,forutsetterSamenes Landsforbundat dette skjer i
forståelsemed reindríftsnæringen".

Norske Reindriftssamers Landsforbund uttaler i brev av 23.2.84:

"Ved en reguleringav Nordkjosenvassdragetvil viktige flytte-og trekk-
veier stenges, og føre til at det blir vanskelig å utnytte store deler av
områdenenordover.Dette vil kunne føre til omleggingi reindriften".

Norske Reindriftsamers Landsforbund, sekretariatet, har i brev av 8. mars 1984
oversendtet forslagtil uttalelsesom de har laget for KautokeinoFlyttsame-
lag, da styret i KFL ikke har hatt anledningtil å behandlesaken ennå:

"Norkjoselva/Gargamjohkatilrår utvalgetfor konsesjonsbehandling.KFL
vil protesteremot dette. Reguleringav dette vassdragetvil påføre be-
tydelige ulemper for reinbeitedistrikt 19 - Lakselvdalen. Vassdraget er
omgitt av høye fjell som er svært uoverkommeligeog det finnesderfor lite
alternativeflytte-og trekkleierfor rein.I tilleggvil viktigebeite-
arealerødelegges".

Troms kraftforsyningsier i brev av 29.12.83:

"Vi har vurderten utbyggingav vassdraget(Storvatn-Nordkjoselv).Eta-
bleringav magasin kan ikke gjennomførespå en teknisk/økonomiskfor-
svarligmåte.Vi anserderforvassdragetforå væreuinteressantsomut-
bygningsobjekt".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretmener andre bruksinteresseneenn kraftinteresseneer så betydelige
at vassdragetbør gis varig vern.



OBJEKTNR. 191

REISAVÅSSDRAGET/RAISÆDNO

Fylker:
Kommuner:

Nedbørfelt:
Skoggrense:
Areal under denne:
Middelvassføring:
Lavestehøyestepunkt:
Jordbruksareal:
Drykingsjord:
Produktivtskogareal:
Kraftpotensial:

Utvalgetsvurdering

200

vassdragnr. 825

Troms, Finnmark.
Nordreisa,Kvænangen,Kåfjord,Kautokeinoog Lapin
Lääni i Finland.
2 516km2(10km21 Finland).
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.

Reisavassdragetmed Reisadalener et av de mest verdifulleverneobjekteri hele
landsdelen.Som typevassdrager det meget godt egnet. Forøvriger det doku-
mentertmeget store spesielleverneverdierinnen alle de undersøktenaturviten-
skapeligefaggruppene.Kulturvitenskapeliger områdetav 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. Produk-
sjonenav innlandsfisk,og også til en viss grad av laks og sjøaure,er meget
stor. Som friluftsområdeer Reisadalenkjent som et særligvakkertområde,med
svært stor betydningfor friluftslivet.Store deler kan betegnessom villmark.
Heltspesiellekvaliteterer forbundetmed en elvebåtturpå vassdraget.Nedbør-
felteter et av de mest intensivtutnyttedereinbeiteri landet og det må be-
traktes som et viktig kjerneområdefor reindrifteni landsdelen.

På bakgrunnav de særdelesstore og sammenfallendeverneinteressenei Reisa-
vassdraget,vil utvalgettilråobjektetvarigvernet.Vernetbørogsåomfatte
nedbørfeltettil sideelvaKildalselva.

Innkomne uttalelser

Nordreisaformannskapvedtok i møte 2.2.84:

"Nordreisaformannskaphar ingenmerknadertil innstillingeni NOU
l983:4l,når det gjelderReisavassdragetmed tilhørendenedslagsfeltned
til utløpetav Kildalselva.

Når det gjelderKildalselvasom alleredeer utbygget,samt Bæs'sejavrit
og Sagelvamed tilhørendenedslagsfelt,som nyttes til vannforsyning,må
disse områderholdes utenforverneplanen.

Formannskapetmener at de områdenesom er vernverdigeligger innaforom-
rådetsom likevelblirvernet".
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Fylkesmanneni Troms uttaler i brev mottatt l3.2.84at han er enig i Sperstad-
utvalgetskonklusjonerom hvilkevassdragsom bør gis varig vern og sier
videre:

"Reisaelvahar mange likhetstrekkmed Altaelva.Etter utbyggingenav Alta-
elva er Reisaelvadet eneste gjenværendestørrevassdragetav denne typen
som ikke er nevneverdigberørt av kraftutbygging.Det hviler derfor et
nasjonalt- sannsynligvisogså et internasjonal- ansvar for å ta vare på
naturverdienei Reisavassdraget.

Fylkesmannenarbeiderfor tida med et forslagtil vern av deler av Reisa-
vassdragetsnedbørsfeltsom nasjonalpark.Forslagetbyggerpå det minste
alternativetfor nasjonalparksom ble fremmetav Ressursutvalgetfor Finn-
marksviddai NOU l978:l8,men er utvidetnoe i forholdtil dette.

Nord-Tromskraftlaghar tidligereforhåndsmeldtutbyggingav Sara-og
Puntaelvai Reisavassdraget.Troms kraftforsyninghar i sin uttalelseav
29.12.83til VerneplanIII fremmetønske om overføringav Huordnasjohka
(øversti Puntaelva)til det regulertekraftmagasineti Guolasjavri(Kå-
fjordvassdraget).

Disse utbyggingsplaneneberørerdeler av Reisavassdragetsom har vital
interessefor naturvernog friluftsliv.Puntaelvasnedbørsfelthar stor
verdi i geologisk,botaniskog zoologisksammenheng.Saraelvasnedbørs-
felt er særlig viktig for friluftslivog i ornitologisksammenheng.

Forslagetom overføringav Huordnasjohkaberøreret område av spesiell
kvartærgeologiskverdi (Bieddjuvaggi/Cuolbmevaggiområdet,se NOU l983:42
on naturfagligeverdier).Den skissertekanaliseringenvil kanskje ikke
direkteberøre de mest verdifullekvartærgeologiskeformelementeneí om-
rådet,men fører til ei tørrleggingav elva som rennergjennomBieddju-
vaggi.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 en-
hver 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
"vernetbør også omfatte nedbørsfeltettil sideelvaKildalselva"".

“Naturvernforbundetvil understrekeat et vernevedtakmå omfatteKildals-
elvas nedbørsfeltog også alle andre sidevassdrag".

Norske TuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt l3.3.84:

"Storedelerav Resisavassdrageter sværtgodtegnettil fot-og skiturer
og en stor del av nedbørfeltetkan betegnessom 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 verneklas-
se. NTF vil derfor sterkt støtte utvalgetsforslagom 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 4.5.84gir reindriftsstyretsin tilslutningtil reindriftsadministra-
sjonensuttalelse.

NorskeReindriftsamersLandsforbund,sekretariatet,har i brev av 8. mars 1984
oversendtet forslagtil uttalelsesom de har laget for KautokeinoFlyttsame-
lag, da styret i KFL ikke har hatt anledningtil å behandlesaken ennå. De ut-
taler at de er glad for at Reisavassdragetmed sideelvaKildalselvaer fore-
slått varig vernet da vassdrageter av stor betygningfor reindriften.

Nord Troms Kraftlaguttaler i brev av 1.2.84:

"NordTroms KraftlagA/S har fått undersøktSara-Puntavassdragene.For
alt. I Saravassdraget,er den midlere ârsproduksjonberegnettil 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 fåttkraftinnpå 66 kV linjentilKautokeinoi
dette område. Imidlertider verneinteresseneså store for disse to vass-
dragene,at utbyggingsinteressenebør vike.

Nord Troms KraftlagA/S har bygd ut Kildalelvamed Kildal kraftverksom
har to generatorer,den ene satt i drift i 1960 og den andre i 1971. Års-
produksjoneni Kildal kraftverker på ca. 32 GWh. En reguleringav ned-
slagsfeltettil Kildal kraftverkkan i tillegggi en produksjonpå ca. 40
GWh, dette ifølgeNVE's Småkraftverkplanleggingav februar 1981.

NordTromsKraftlagA/S har ogsåfåttvurderten eventuellutbyggingav
Bæssejokkaog Sagelva.Kraftverketfor disse elvene som er kalt Bakkemo,
vil få en midlereârsproduksjonpå 21 Gwh.Kraftverketer klassifiserti
kostnadsklasseII B, og er slik sett et av de rimeligstekraftverksom
kan byggesut i Troms. Utløpet fra Bakkemo kraftverkforenesmed Kildals-
elva hvor den renner ut i Reisaelva på kote 1,0 ca. 2,5 km fra Reisaelvas
utløp.

Vi anmoderhervedom at Kildalselva,Bæssejokkaog Sagelvamed nedslags-
feltertas ut av verneplanenog blir frigittfor konsesjonsbehandling".

Troms Kraftforsyningviser i brev av 29.12.83til at de i 1971 søkte om å over-
føreet 12 km2 stort nedbørfeltfra Reisavassdragettil Suolosjavrii Kåfjord
kommune.

"Overføringener beregnetå øke kraftproduksjoneni Guolasjåkkamed 15.
mill.kWhpr. âr.

Utbyggingskostnadenvar i 1971 beregnettil kr. 0.076 pr. kWh. (til-
svarende ca. kr. 0,30 pr. kWh i 1983).

Landsskapsmessigvil kanalenvære et beskjedentterrenginngrepog lite
dominerendei landskapsbildeti forholdtil den etablertesperredam.
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Den omsøkteoverføringvil reduserevassføringeni Reisaelvved Mosdodalen
vannmerketmed ca. 0,6 %. Prosjektetsynesikkeå kommei konfliktmed de
interessenesom er beskreveti verneplanen.Vi anmoderderforom at den
omsøkteoverføringtas ut av verneplanenog den blir frigitt for konse-
sjonsbehandling".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutter seg til utvalgetstilrådningom at hele Reisavassdraget
med sideelverbør gis varig vern.

OBJEKT NR. l9la

OKSFJORDVÁSSDRAGET/GOULLEJÅKKAvassdragnr. 827

Fylke: Troms.
Kommuner: Nordreisa,Kvænangen.
Nedborfelt: 268km2.
Skoggrense: ca. 400 m o.h.
Areal under denne: 25 %.
Middelvassføring: 14,1 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-l 337 m o.h.
Kraftpotensial: -

Utvalgetsvurdering

Det er registrertrelativtstore verdier for vilt- og fiskeinteressenei Vass-
draget.Blant annet er det et betydeligsjørøyefiskei Oksfjordvatnet.Objektet
utgjør et sentraltområde for reindriftenmed intensbeiteutnyttelse.Utvalget
tilrårat objektetgis varigvern.

Innkomneuttalelser

Nordreisaformannskaputtaler i brev av 2.2.84:

"Nordreisaformannskaphar ingenmerknadertil innstillingeni NOU
l983:4lnår det gjeldervarigvernav Oksfjordvassdraget/Goullejâkkai
Nordreisa".

Plan- og utbyggingsavdelingeni Troms sier i brev mottatt 20.2.84:

"Objektnr. l9la Oksfjordvassdraget/Goullejâkkabør gis varig vern".

NorskeTuristforeningersForbund uttaler i brev mottatt 13.3.84:

"Nedbørfeltettil Oksfjordvassdragetgrenser i sørvesttil Reisavass-
draget. Det er gode muligheter for ski- og fotturer i området.

Det er ingenturistforeningshytterellermerketeruteri nedbørfeltet.
Området kan imidlertidvære et utgangspunktfor lengreturer mot Reisa-
dalenellerfjellomrâdetnordenfor.Områdetbrukesi dagmesttiltur-
gåing og fiske av lokalbefolkningen.

NTF vil støtte utvalgetsforslagom varig vern".
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Norske ReindriftsamersLandsforbund,sekretariatet,har i brev av 8. mars 1984
oversendtet forslagtil uttalelsesom de har laget for KautokeinoFlyttsame-
lag,da styreti KFLikkeharhattanledningtilå behandlesakenennå.De ut-
taler at de er glad for'atOksfjordvassdrageter 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 knytterseg
til området,finner vi at det er riktigat vassdragetgis varig vern".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Oksfjordvassdragetbør
gis varig vern. ‘

OBJEKTNR. 196

REPPARFJORDVASSDRAGET/RIEPPUVUONJAKKAvassdragnr. 867

Fylke: Finnmark.
Kommuner: Kvalsund, Alta, Porsanger.
Nedbørfe1t= 781kmz.
Skoggrense: 300-369 m o.h.
Areal under denne: 45 %.
Middelvassføring: 19 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-713 m o.h.
Jordbruksareal: 520 da.
Dyrkningsjord: 10 000 da.
Kraftpotensial: 145 GWh, kostnadsklasseIII.

Utvalgetsvurdering

Nedbørfeltetutgjør et meget verdifulltområde for vilt-, fiske-og frilufts-
interesser.Særlig for befolkningeni Hammerfestog kommunenerundt er området
av meget stor rekreativverdi.Rekreasjonsverdiener i stor grad knyttettil
det rike laksefisketi elva. Også kultur-og naturvitenskapeligeinteresser
har dokumentertstore verdier i objektet.Utvalgettilrår vassdragetvarig
vernet.

Innkomne uttalelser

I foreløpighøringsuttalelsefra reindriftsadministrasjonen,datert 9.3.84,
blir Repparfjordvassdragettrukket fram som et av de vassdragsom har svært
stor betydningfor reindrifta.Man er enig i varig vern.

I brev av 4.5.84gir reindriftsstyretsin tilslutningtil reindriftsadmin-
istrasjonensuttalelse.

Styret i SamenesLandsforbundvedtok 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 hattanledningtil å behandlesakenennå.De ut-
taler at de er glad for at utvalgetforeslårvarig vern av Repparfjordvass-
draget,da vassdrageter av stor betydningfor reindriften.

Styret i KarasjokFlyttsamelagvedtok i sak 12/84 a kreve varig vern av Reppar-
fjordvassdraget.

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Repparfjordvassdraget
bør gis varig vern.

OBJEKTNR. 198

SNEFJORDVÁSSDRAGET/MUORRALJÅKKA vassdrag nr. 880

Fylke: Finnmark.
Kommune: Måsøy.
Nedbzrfelt: 75km2.
Skoggrense: 70 m o.h.
Areal under denne: 5 %.
Middelvassføring: 2,3 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-557 m o.h.
Jordbruksareal: 60 da.
Dyrkningsjord: 80 da.
Kraftpotensial: -

Utvalgetsvurdering

De naturvitenskapeligeog kulturvitenskapeligekvaliteteri området er betyde-
lige.Vassdrageter et godt naturfagligreferanseobjekt.Kulturminneneer meget
verdifullefor forskningog undervisning.Verneinteresseneer så store at ut-
valget tilrårvassdragetvarig vernet.

Innkomneuttalelser

Styret i SamenesLandsforbundvedtok enstemmigpå møte den 10. og ll. februar
1984 å gi sin fulle tilslutningtil forslagetfra verneplanutvalgetom varig
vern av Snefjordvassdraget.

Styret i KarasjokFlyttsamelagvedtok å kreve varig vern av Snefjordvassdraget.

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Snefjordvassdragetbør
gis varig vern.
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OBJEKTNR. 200

LAKSELVVASSDRAGET/LEV‘DNJAJAKKAvassdragnr. 886

Fylke: Finnmark.
Kommuner: Porsanger, Karasjok, Tana.
Nedberfelt: 1 509kmz.
Skoggrense: 300-400m o.h.
Areal under denne: 45 %.
Middelvassføring: 28 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-1 117 m o.h.
Jordbruksareal: 4 800 da.
Dyrkningsjord: 14 000 da.
Produktivtskogareal: 40 000 da.
Kraftpotensial: 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 typeverdisamtidigsom det inneholdersæregneområderog mange spesielle
bevarigsverdige forekomster. Kulturvitenskapelig er vassdraget meget betyd-
níngsfulltmed en lang forskningstradisjon.Det drives jakt og fiske i nedbør-
feltet i meget utstraktgrad. Den rekreativeverdienav laksefisketer meget
stor.

Lakselvasnedbørfelter dessutenrangertsom et særdelesviktig reinbeiteom-
råde. Utvalgetvil tilrå at objektetgis varig vern.

Innkomneuttalelser

Porsangerformannskapvedtok enstemmigi møte den 6. desember1983:

"Porsangerformannskaphar merket seg at utvalgettilrår at Lakseelvagis
varig vern, og formannskapetsier seg tilfredsmed dette.

Ut over dette har formannskapetingenmerknadertil verneplanen".

Finnmarkfylkesutvalgvedtok enstemmigi møte den 24.l.84å slutte seg til
næringsutvalgetsvedtak i saken som lyder:

"Næringsutvalgeter enig med styret i FinnmarkKraftforsyningom at Laks-
elv-vassdragetrepresentereret betydeligkraftpotensiale.Utvalgetvil
imidlertidfremholdede sterkeverneínteressenesom er til stede i det
aktuelleomrâdet.

Næringsutvalgetvil her særligpeke på den betydningLakselvasnedbørs-
felt har for reindriftsnæringen.Området nyttes som beitelandfor rein
hele året og berører tre reinbeitedistriktmed tilsammenca. 75 driftsen-
heter.En eventuellframtidigutbyggingav vassdragetvil også medføre
betydeligeulemper for jordbruket.
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Næringsutvalgetvil også vise til at Lakselv-vassdrageter et attraktivt
friluftsområdeforsåvellokalesomregionalebrukerinteresser.I området
finnesdessutenen mangfoldighetav kulturvitenskapeligeinteresser,som
i høygradmå betraktessomverneverdige.

Avslutningsvisvil næringsutvalgetvise til at det i Porsangerkommuneer
lagtut betydeligeområdertil naturpark,og at ogsåforsvaretleggerbe-
slag på vesentligearealertil militære formål.

På bakgrunnav foranståendefinnernæringsutvalgetå villegå innforat
Lakselv-vassdragetblir gitt varig vern og at det ikke tillateskonse-
sjonsbehandlet".

Norges Naturvernforbund uttaler i brev av 3. februar l984:

"Naturvernforbundetvil ellersunderstrekeverneverdienetilLakselvvass-
drageti Finnmark".

I foreløpighøringsuttalelsefra reindriftsadministrasjonen,datert 9.3.84,
blir Lakselvatrukket fram som et av de vassdragsom har svært stor betydning
for reindrifta.Man er enig i varig vern.

I brev av 4.5.84gir reindriftsstyretsin tilslutningtil reindriftsadmin-
istrasjonensuttalelse.

Styret i SamenesLandsforbundvedtok enstemmigpå møte den l0.og ll. februar
1984 å gi sin fulle tilslutningtil forslagetfra verneplanutvalgetom varig
vern av Lakselvvassdraget.

De uttaler videre:

"Lakselvvassdrageter 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 særegneområderog fore-
komsterav stor verneverdi.Videre er SLF enig med verneplanutvalgetat
vassdraget er av stor betydning også sett fra kulturvitenskapelig syns-
punkt. Området kan derfor være av stor pedagogisk verdi.

Lakselvasnedbørsfelter et av Finnmarksviktigstevilt,jaktog fiskeom-
råder.Med sin allsidigheti vegetasjonog dyreliv danner det et meget
godt viltbiologisktypeområdefor Finnmark.Laksefisketi elva utgjøren
betydeligrekreasjonsverdibåde for lokalbefolkningenog andre.Elvas
produksjonanses av stor betydningfor sjøfiskeetter laks, spesielti
Porsangerfjorden".

Styret i KarasjokFlyttsamelagvedtok å kreve varig vern av Lakselva.De ut-
talerogså:

"Det er oppmuntrendeog det er viktig for reindriftsnæringaat utvalget
foreslårverneklasseI for Lakselva.I områdeter det tidligeregjort
flere store inngrepog reindriftavil ikke kunne tåle flere store inngrep.
Disse inngrephar alleredefått ringvirkningerfor nabodistrikterog det
er helt uforsvarligat områdeneblir enda mere innsnevret".
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Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Lakselvvassdragetbør
gis varig vern.

OBJEKT NR. 204

JULELVA/JUOVLAJAKKAvassdragnr. 908

Fylke: Finnmark.
Kommuner: Tana, Nesseby, Berlevåg, Vadsø.
Nedbarfeltz 338km2.
Skoggrense: ca. 200 m o.h.
Areal under denne: 15 %.
Middelvassføring: 7,8m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-604 m o.h.
Jordbruksareal: 3 500 da.
Dyrkingsjord: l 500 da.
Kraftpotensial: -

Utvalgetsvurdering

Objektet inneholderbetydeligeverdier for de kulturvitenskapeligeinteresser.
Blant annet har det en sentralbetydningfor studierav samiskjakt- og fangst-
kultur.Det er dessutennaturvitenskapeligeverneverdieri vassdraget.Utvalget
tilrår at Julelvagis varig vern.

Innkomne uttalelser

Vadsø kommune,Hovedutvalgetfor Kultur og Miljø vedtok i møte den 25. januar
1984 med 5 mot 2 stemmerå slutteseg til Sperstadutvalgetsvurderingom varig
vern av Julelva.Mindretalletstemte for å ta Sperstadutvalgetsvurderingom
varig vern av vassdraget til orientering.

Fylkesmanneni Finnmarkuttaler 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 Juleelvaer overførttil Kongsfjordvassdraget(Kongsfjordkraftverk).
Overføringahar redusertsommervassføringai Juleelvasterkt,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.

Forøvrigsynes friluftsinteressenei vassdragetå være vurdert for lavt.
Til forskjell fra det meste av Varangerhalvøya forøvrig har området
variert landskapog vegetasjon,og er et utmerketturterrengbåde sommer
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og vinter.Særlig etter at tettstedeneBerlevågog Båtsfjordhar fått
helårsvegforbindelse,ligger forholdenetil rette for økt bruk av om-
rådet.

En slik utviklingkommer alt til uttrykkgjennom en økt interessefor
hyttebyggingi området".

Styret i SamenesLandsforbundvedtokenstemmigpå 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 inn-
stillingtilrårvarig vern av Juleelva.Det er alleredeforetattregu-
leringeri dette området,og eventuelleflere reguleringerher ville ført
til uboteligeskaderfor reindriftai området".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyretslutterseg til utvalgetstilrådningom at Julelva bør gis varig
vern.

I

OBJEKT NR. 205

VESTERELVA TIL SYLTEFJORD/OARDUJAKKA Vassdrag nr. 916

Fylke: Finnmark.
Kommuner: Båtsfjord,Vadsø, Tana.
Nedberfelt: 466kmz.
Skoggrense: 100-200 m o.h.
Areal under denne: 5 %.
Middelvassføring: 14,2 m3/S.
Laveste-høyeste punkt: 0-633 m o.h.
Jordbruksareal: 300 da.
Drykingsareal: 0.
Produktivt skogareal: 14 da.
Kraftpotensial: 5 Gwh.

Utvalgetsvurdering

Vesterelva representerer store verneverdier. For natur- og kulturvitenskap er
objektetav megethøyverdi,blantannetpå grunnav sinuberørthet.Ogsåvilt-
og fiskeinteresserog friluftsinteresserhar dokumentertbetydeligeverdier
her.Utvalgetvil derfortilråvarigvernav Vesterelva.

Innkomne uttalelser

Båtsfjordformannskapvedtokenstemmigi møteden 13. januar1984:

"Båtsfjordkommuneer enig i kontaktutvalgetsvurdering/konklusjon".
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Vadsø kommune,Hovedutvalgetfor Kulturog Miljø vedtok enstemmigi møte den
25.januarå gå innforvarigvernav Vesterelva.

Styret i SamenesLandsforbundvedtok enstemmigpå møte den 10. og ll. februar
1984 å gi sin fulle tilslutningtil forslagetfra verneplanutvalgetom varig
vern av Vesterelva.

PolmakFlyttsamelagvedtok på Styremøteden 2.2.84:

"PolmakFlyttsamelager svært tilfredsmed at Sperstad-utv.i sin inn-
stillingtilrårvarig vern av Vesterelva.Det er alleredeforetattre-
guleringeri dette omrdået,og eventuelleflere reguleringerher ville
førttil uboteligeskaderfor reindriftai området

Polmak Flyttsamelagvil ellers føye til at det vil gi uheldigeringvirk-
ningerfor RagonjargareinbeitedistriktdersomVesterelvaevt. skulle bli
oppdemmet,selvomVesterelvageografiskligger innenforVárjatnjargga
beitedistrikt".

Hovedstyretsinnstilling

Hovedstyret slutter seg til utvalgets tilrådning om at Vesterelva bør gis
varig vern.

OBJEKT NR. 219

KARPELVA/SII'DEJAKKAvassdragnr 946

Fylke: Finnmark.
Kommune: Sør-Varanger.
Nedbørfeltz 126 km2, hvoravca. 15 kmz i Sovjet.
Skoggrense: 275 m o.h.
Areal under denne: 90 %.
Middelvassføring: 3,1 m3/s.
Laveste-høyestepunkt: 0-405 m o.h.
Jordbruksareal: 190 da.
Dyrkingsjord: 3 400 da.
Kraftpotensial: 10 GWh, kostnadsklasseIII.

Utvalgetsvurdering

Karpelvasnedbørfeltinneholderviktigeviltbiologiskekvaliteter,blant annet
på grunn av sin østligebeliggenhet.Den nære tilknytningtil det verdifulle
Pasvik-områdeter med på å økeverneverdien.Objektetinneholderogsåvisse
verdier for interessegruppenefriluftsliv,kulturvitenskapog naturvitenskap.
Utvalgettilrårat objektetgis varigvern.

Innkomneuttalelser

Sør-Varangerformannskapvedtok i møte den ll.l.84:

"Sør-Varangerformannskapslutterseg til forslageti NOU l983:4l"Verne-
plan for vassdragIII" om varig vern av Karpelvvassdraget".
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Fylkesmanneni Finnmarkuttaler i brev av 16. januar 1984:

"Fylkesmannenslutterseg til de tilrâdingerutvalgethar gitt for Vass-
dragene i Finnmark".

For Karpelvahar han følgendemerknader:

"Det fagligegrunnlagetfor vurderingenav de naturvitenskapeligeinter-
essene i vassdragetsynes svakt.Bl.a. er det neppe riktig å hevde at
Grense Jakobselvkan erstatteKarpelva i vernesammenheng,da de to vass-
drageneer forskjelligebåde m.h.t. landskap,kulturellpåvirkning,og
delsogsåvegetasjon.De naturvitenskapeligeinteressenesynesâ være
evaluertfor lavt, både p.g.a. de interessanteøstlige faunaelementersom
finnes i dalføret,og p.g.a. områdetsurørtepreg.

Også friluftsinteressenesynes å være noe for lite verdsatt.Karpelvaer
mye brukt og liggergunstig til for utfart fra Kirkenes,og omrâdetbe-
søkesogsåen del av tilreisende(kanskjesærligeutenlandsketurister)".

Styret i SamenesLandsforbundvedtok 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 Karpelvabør gis varig
vern.

Innstillingener behandleti Hovedstryetsmøter 27. januar, 24. februar,
23 mars, 6. april og 14. mai 1984. Hovedstyrethar vært pâ befaringi
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.

SigmundLarsen

Hans Sperstad


