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Sammendrag
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Abstract
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Forord

Denne rapporten er utarbeidet for a gi
en samlet. systematisk oversikt over
utnyttelsen av vannkraftressursene i
Hedmark fylke. Rapporten er videre
tenkt å ,·ære en prototype for utarbeidel-
se av tilsvarende ressursoversikter for
samtlige av landets fylker.

Objektomtalene i rapporten er inndelt i
utbygd vannkraft. Samlet Plan-prosjek-
ter. andre vannkraftpotensialer og ver-
ne, assdrag. Hvert enkelt objekt er gitt
en kort beskri, else med en del sentrale
faktaopplysninger.

Rapporten er i utgangspunktet ment ft

være en oppslagsbok primært beregnet
for den offentlige energi- og vassdrags-
forvaltningen, men er bevisst laget pa en
slik form at den også kan ha oppslag, erdi

for langt storre brukergrupper.
Rapporten er utarbeidet av vassdrags-
forvalter Are Mobæk ved fylkesman-
nem miljøvern-avdeling i Hedmark.Det
har i tilknytning til prosjektet vert ned-
satt en referansegruppe med represen-
tanter fra Miljoverndepartementet.
Norges vassdrags- og energiverk  (NVE)
og Energiforsyningens Fellesorganisa-
sjon (EnFO). Samlet Plan-kartene i rap-
porten og det store vedleggskartet er
utarbeidet av Harald Hoifodt ved NVE-
HM.  Vassdragsregisteret. Rapporten er
trykket a, Bo Trykk AS.

Prosjektet og utgivelsen er finansiert a,
Miljø, erndepartementet. Fylkesmannen
i Hedmark. NVE og EnFO.

Hamar/ Oslo
September. 1994
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1. INNLEDNING

1.1 Vannkraftpotensialet i Hedmark/
kort utbyggingshistorikk

De samlede vannkraftressursene 1

Hedmark er i utgangspunktet begrense-
de ettersom fylket er relativt flatt uten
store topografiske variasjoner og videre
fordi nedbørmengdene over året er for-
holdsvis sma. Eksempeh·is ligger års-
nedboren i fylket som et grovt gjennom-
snitt pa under 600 mm.

Det okonomisk interessante vannkraft-
potensialet i Hedmark er pr. 1994 bereg-
net til 6.3 TWh. Dette utgjor ca. 3.6 pst.
a, landets samlede vannkraftressurser.

Av de 6.3 TWh er 2.3 TWh allerede
utnyttet i eksisterende kraftverk, 2.7
TWh er vernet mul kraftutbygging gjen-
nom Verneplan I-IV mens 1.3 TWh
gjenstår som et restpotensiale for en
eventuell framtidig utnytting. Figur I
under viser skjematisk hvordan potensi-
alet sa langt er utnyttet. Figuren kunne i
tillegg hatt en femte sektor som inne-
holdt summen av prosjekter som er unn-
tatt Samlet Plan-behandling. konse-

sjonsgitte prosjekter under utbygging
m.v.. men summen av slike potensialer
er såvidt liten i Hedmark at det ikke er
grunn for a ta dette med i denne sam-
menhengen.

Den forste vannkraftutbyggingen i
Hedmark startet opp rundt arhundreskif-
tet og skjedde hovedsakelig i smavass-
dragene og var beregnet for lokal strøm-
forsyning. For store deler av fylket var
lokalbasert elproduksjon vanlig til langt
ut på 1950-tallet. Antallet kraftverk i
denne perioden var meget stort. og de
fleste av disse anleggene er i dag ned-
lagt.

Den mest omfattende kraftutbyggingen
i fylket har skjedd i perioden 1960-85
da en fikk bygd store anlegg i de fleste
av hovedvassdragene. Generelt kan en
derfor si at Hedmark. sammenlignet
med andre fylker. i dag sitter med en
forholdsvis stor andel av nye, moderne
kraftanlegg.

Utnyttelsen av det resterende vannkraft-
potensialet i fylket styres i dag ved
siden av markedskreftene av sentralt
vedtatte planer som Samlet Plan og
Verneplan I-IV.

37%

42 % Vernet
Utbygd

SPKa

11 %

Figur I. Vannkraftressursene i Hedmark pr 1994
10%
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1.2 Samlet Plan og verneplanarbeidet

1.2.1 Samlet Plan

Samlet plan for vassdrag er en nasjonal
rammeplan for forvaltning av landets
vassdragsressurser med særlig vekt på
framtidig disponering av det gjenveren-
de vannkraftpotensialet.

I det folgende vil en kort ga gjennom
hovedprinsippene bak planen og konse-
kvensene av denne. For nermere studier
av bakgrunnsmaterialet henvises det til
Miljøverndepartementets hovedrapport
for Samlet Plan fra 1984 og til følgende
Stortingsmeldinger: St.meld. nr. 63
(1984-85). St.meld. nr. 53 (1986-87) 0g
St.meld. nr. 60(I991-92) og til Innst. S.
nr. 114 (1992-93)

Arbeidet med Samlet Plan ble satt i
gang i 1981. blant annet utfra
Stortingets ønske om å få en samlet
nasjonal prioriteringsplan for utnyttelse
av de gjenværende vannkraftressursene
rundt om i landet.

Prioriteringene i Samlet Plan bygger på
den ene side på enkeltprosjektenes
utbyggingskostnad og på den andre på
konfliktgrad i forhold til andre brukerin-
teresser innenfor de aktuelle utbyg-
gingsomradene.

For hvert vannkraftprosjekt er det utar-
beidet en sakalt vassdragsrapport som
består av en teknisk/okonomisk beskri-
velse av det aktuelle vannkraftprosjektet
med vurderinger av hvordan en kraftut-
bygging vil påvirke andre brukerinteres-
ser i det samme området. Konfliktgrad i

forhold til følgende interesser er vur-
dert: naturvern. friluftsliv, vilt. fisk.
vannforsyning. vern mot forurensing.
kulturminnevern. jord- og skogbruk.
reindrift. flom- og erosjonssikring.
transport. is og vanntemperatur og kli-
ma. Videre inneholder vassdragsrappor-
tene en beskrivelse av hvilke regional-
økonomiske ringvirkninger en kan for-
vente av det aktuelle prosjektet.
Konsekvensvurderingene er framstilt i
en ni-delt skala fra meget store negative
konsekvenser(-4) til meget store positi-
ve konsekvenser ( +4). Utfra konfliktbil-
det er hvert prosjekt plassert innenfor en
av åtte konsekvensklasser. der konse-
kvensklasse I betyr lav konfliktgrad og
8 betyr meget stor konfliktgrad.

Prosjektøkonomien er delt inn i seks
økonomiklasser på bakgrunn av utbyg-
gingskostnad og fordeling mellom pro-
sjektets sommer- og vinterkraftandel.
De billigste prosjektene med stor vinter-
kraftandel er plassert i økonomiklasse 1.
og tilsvarende de dyreste med liten vin-
terkraftandel i økonomiklasse 6.

Konsekvensklasse og økonomiklasse
danner sammen det tekniske priorite-
ringsgrunnlaget for plassering av
enkeltprosjektene i Samlet Plan.

Vassdragsrapportene har enkeltvis vert
ute på høring i berørte kommuner. hos
aktuell utbygger og en rekke institusjo-
ner. lag og foreninger både lokalt og
sentralt. Den endelige plasseringen av
enkeltprosjektene i Samlet Plan bygger
derfor i tillegg til det tekniske priorite-
ringsgrunnlaget på høringsuttalelser og
nasjonale prioriteringer der blant annet
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politiske vurderinger, regionale energi-
oppdekningsbehov m.v. inngår.

Prosjektplasseringene i Samlet Plan
bygger pa 16 prioriteringsgrupper, der
gruppe 1 utgjør de billigste og minst
konfliktfylte prosjektene stigende oppo-
ver til gruppe 16 med økende pris og
konfliktgrad.

Myndighetenes hovedprinsipp bak
Samlet Plan er at lite kofliktfylte og billi-
ge vannkraftprosjekter skal utnyttes før
de mer konfliktfylte og dyrere prosjekte-
ne. På bakgrunn av dette prinsippet er
Samlet Plan delt inn i to kategorier.
Kategori I omfatter prioriteringsgruppe-
ne 1-5, mens kategori II omfatter de res-
terende prioriteringegruppene 6-16.
Kategoriene er gitt følgende definisjon:

Kategori I
Prosjekter som alle kan konsesjonsbe-
handles straks og fortlopende for d
bidra til energioppdekningen i arene
framover.

Kategori II
Prosjekter som kan nyttes til kraftutbyg-
ging eller andre formal, og som ikke kan
konsesjonsbehandles nd.

I kategori I kan alle prosjekter konse-
sjonssokes og -behandles fortløpende
uavhengig av gruppeplasseringen, mens
gruppeinndelingen i kategori II indike-
rer anbefalt prioriteringsrekkefølge.

Kategori II representerer på denne
måten en utbyggingsreserve med pro-
sjekter med såvidt høy konfliktgrad at
de foreløpig ikke kan tillates konse-

sjonsbehandlet. En eventuell flytting av
grensen mellom kategori I og II forut-
settes a skje ved stortingsvedtak, ut fra
en bred vurdering som omfatter kraftba-
lansens tilbuds- og etterspørselsside.
Det er foreløpig ikke tatt standpunkt til
hvor mange av prosjektene i kategori II
som på sikt skal kunne konsesjonsbe-
handles.

Samlet Plan forutsettes for ovrig avere
en rullerende prosess. Samlet Plan ble
første gang behandlet av Stortinget i
1986. Senere har den vært oppdatert i to
omganger i henholdsvis 1988 og 1993.

Det overordnede ansvaret for Samlet
Plan ligger i Miljøverndepartementet.
men det forutsettes at planen forvaltes i
nært samarbeid med Nærings- og ener-
gidepartementet og med andre berørte
fagdepartementer.

I Hedmark er det behandlet Samlet
Plan-prosjekter i følgende vassdrag:
Orkla. Vangrofta, Glomma i Os/Tolga,
Tunna/Savalen, Einunna, Folla, Solna.
Unset@a, Flena, Imsa. Sokkunda.
Hemla/Hovda, Sore Osa. vre Flisa.
Glomma i Åmot. Flisa. Glomma i
Grue/Kongsvinger, Austvassaa.
Skasvassdraget og Storsjøen i Odalen.

Det vises i denne forbindelse til over-
siktstabellen i vedlegg 2 og til beskrivel-
sen av de respektive enkeltprosjektene i
kapittel 2.2.

Vannkraftpotensialet i de to kategoriene
i Samlet Plan i Hedmark er tilsammen
ca. 1.3 TWh fordelt med 0.6 TWh
kategori I og 0.7 TWh i kategori II.
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1.2.2 Verneplan I-IV

Stortinget tok allerede i 1960 opp spørs-

målet om a fa utarbeidet en landsplan
for vern av vassdrag mot kraftutbyg-
ging. Behovet for en , erneplan var blitt
aktualisert blant annet fordi en på dette
tidspunktet var midt inne i en periode
med intensiv vannkraftutbygging.

Etter dette har Storinget vedtatt i alt fire
verneplaner. Verneplan I. II. III og IV
ble behandlet av Stortinget henholdsvis

6. april 1973. 30. oktober 1980. 19. juni
1986 og I. april 1993. Det vises i denne
sammenhengen til St.prp. nr. 4 ( 1972-
73 ). St.prp. nr. 77 (1979-80), St.prp. nr.
89 (1984-85) og St.prp.nr. 118 (1991-
92). Det finnes videre et betydelig mate-
riale om verneplanarbeidet i NOUene
som har gått forut for de respektive
stortingsdokumentene - se litteratur-

oversikten.

I Hedmark har en fått følgende 15 ver-

nevassdrag som et resultat av verneplan-

arbeidet:

Vangrøfta oppstrøms samløpet med
Langsaa. Grimsa. Atna. Veslesolna.
Tegninga. Unsetaa. Mistra. Trysilvass-
draget. Ljora m.v.. Asta. Moelva.
Kynna. Auståa. Rotna og Skjervangen.
I tillegg ligger deler av det vernede tron-
delagsvassdraget Gaulas nedbørfelt i

Hedmark.

Det vises i denne sammenhengen til
oversiktstabellen i vedlegg 3 og videre
til beskrivelsen av de respektive verne-

vassdragene i kapittel 2.4.
Vernevassdragenes nedbørfelt

Hedmark omfatter samlet ca. 11.900
km og dette utgjor videre i overkant av
43 pst. av fylkets samlede areal.

Det vernede kraftpotensialet utgjør ca.
2.7  TWh  og dette tils, arer i underkant
av 43 pst. av fylkets samlede vannkraft-
potensiale. Ingen andre fylker i landet
har en tilsvarende høy prosentandel av
sitt vannkraftpotensiale vernet mot

kraftutbygging.

Verneplanarbeidet anses for a vere
avsluttet i og med Verneplan IV.
Imidlertid gjenstår det et betydelig
arbeid i  å få  innarbeidet bedre rutiner og
verktøy for myndighetenes forvaltning
av vernevassdragene.

Vedtakene om \'ern av vassdrag som
Stortinget har fattet. er som hovedregel
begrenset til vern mot kraftutbygging.
og de er ikke lovforankret. Vassdrags-
vernet skiller seg derfor vesentlig fra
omradevern som er forankret i natur-
vernloven. Stortinget har imidlertid ved
behandlingen av hver av verneplanene

papekt behovet for a sikre verne erdie-
ne som har ligget til grunn for vass-
drags, ernet all den tid samfunnet har
avstatt fra å utnytte energiressursene
de aktuelle vassdragene.

Miljøvernmyndighetene arbeider for
tiden med a knytte rikspolitiske ret-

ningslinjer til vernevassdragene forank-
ret i plan- og bygningsloven og rettet
inn mot kommunenes arealforvaltning.

Parallelt og koordinert med dette arbei-
der vassdragsmyndighetene med et opp-
legg for differensiert forvaltning av ver-
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nevassdrag med utgangspunkt
dragsloven.

vass- 1.3 Framtidig vannkraftutbygging på
kort og lang sikt

Felles for begge oppleggene er at myn-
dighetene soker a dele vernevassdrage-
ne inn i soner for ulik forvaltning alt
etter hvilke verneverdier som skal ivare-
tas og hvilke næringsinteresser som skal
få lov a utvikle seg. Så langt opereres
det med tre vassdragsklasser.

Klasse I  -  Vassdrag eller deler av vass-
drag son, ligger  i  eller ved tettsteder

Klasse 2  -  Vassdrag eller deler av vass-
drag med middels grad av menneskelig
p@virkning

Klasse 3  -  Vassdrag eller deler av vass-
drag med liten grad a menneskelig
p@virkning

I Hedmark er en pr. 1994 i ferd med å
prove ut det nye forvaltningssystemet
som ledd i vannbruksplanarbeidet i
Trysilvassdraget. Myndighetene sen-
tralt har som mal aiverksette opplegget
for alle vernevassdrag fra og med 1995.

Det overordnede ansvaret for forvalt-
ning av vernede vassdrag er i henhold til
gjeldende lovgivning delt mellom
Nærings- og energidepartementet og
Miljøverndepartementet. På regionalt
nivå har fylkesmannens miljovernavde-
ling og NVEs distriktsapparat en sentral
rolle i den daglige forvaltningen av dis-
se spesielle vassdragene.

På kort sikt vil en ikke forvente at det
skjer noen ytterligere ny kraftutbygging
i Hedmark. Etter innforing av den nye
energiloven med storre vekt pa en mer
forretningsorientert kraftforsyning. vil
det i større grad enn tidligere være til-
bud og etterspørsel på energi og pris-
dannelse på denne bakgrunn. som dan-
ner grunnlaget for en eventuell ny kraft-
utbygging.

Vannkraftprosjektene i Samlet Plans kate-
gori I i Hedmark må karakteriseres som
mindre interessante sammenlignet med
utbyggingsmuligheter i andre deler av
landet. De fleste av prosjektene er for-
holdvis dyre og de mangler for en stor del
magasinmuligheter. som gjør at hoved-
delen av produksjonspotensialet for-
delingsmessig ligger på den delen av året
som normalt har rikelig kraftoverskudd.

Det kan imidlertid tenkes at det likevel
blir bygd ut enkelte småkraftverk og at
de frigitte opprustings- og utv idelse pro-
sjektene i kategori I kan bli konsesjons-
søkt og realisert ved økende energipriser
og ved behov for moderniseringer.

Kategori II-prosjektene i Hedmark antas
imidlertid a ligge svært langt fram i tid.
Dette gjelder også for de litt større
magasinprosjektene både på bakgrunn
av konfliktgraden og ikke minst på
grunn av prisnivået.
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2. OBJEKTOMTALER

2.1 Utbygd vannkraft

2.1.1 Innledning

Opplysningene om utbygde vannkraftprosjekter bygger pa NVEs offisielle statistikk og
er for en stor del hentet fra NVE -publikasjon nr. V32 "Utbygd vannkraft pr. 01 .01 .90".

Materialet er imidlertid supplert med opplysninger fra diverse brosjyrer og informa-
sjonsmateriell utarbeidet av de respektive regulantene. I en del tilfeller er det avvik mel-
lom opplysninger fra dette materialet og det som er oppgitt i NVEs offisielle statistikk. I
slike tilfeller har en i anleggsbeskrivelsene konsekvent benyttet NVEs tallmateriale.

Beskrivelsen av hvert enkelt anlegg er bygd opp pa samme systematiske mate:

NR. NAVN (NR.)
Vassdrag
Kommune(r)

Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

Når det gjelder definisjon av størrelsesbegrepene som er benyttet. vises det til for-
klaringen av brukte faguttrykk i rapportens vedleggsdel. Av andre opplysninger
som ikke er selvforklarende kan en nevne folgende:

Nummeret foran kraftverksnavnet angir kraftstasjonsnummer i NVEs register.
mens tallet i parentes er vassdragsnummer som refererer seg til NVEs
Vassdragsregister REGINE.

Når det gjelder eiere er det stort sett benyttet forkortelser. som er forklart under.
EEV : Elverum Elektrisitetsverk
GLB : Glommens og Laagens Brukseierforening
HEAS : Hedmark Energi A.S.
HrE : Hamar-regionen Energiverk
KVO : Kraftverkene i Orkla
NØK : Nord-sterdal Kraftlag
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utbvgd

I tillegg er følgende kraftverkseiere representert i fylket:  KL  Opplandskraft, Røros
E-verk, Mesna Kraftselskap og Anders Kiær. De ulike kraftverkseierne er for øvrig
kort presentert i rapportens vedleggsdel, mens kartet under viser hvordan kraftfor-
syningen pr. 1994 er organisert geografisk i fylket.

KVIKNE RENNEBU
KRAFTLAG

KVO ROROS E-VERK

Os

l « n'
{  NK

Folldal

Alvdal

MESNA KRAFTSELSKAP• Ringsaker

HrE EEV
Loten

Hamar

STANGE
KOMM
E-VERK

Stange

Figur 2. El-forsyningens organisering i Hedmark pr 1994. Forkortelser er forklart
på siden foran.

Konsesjonsnummer angir utbyggingens løpenummer i NVEs konsesjonsdatabase.
Hver utbyggingsrettighet kan imidlertid inneholde flere konsesjoner som er gitt på
ulike tidspunkter, og der dette er tilfellet refererer det oppgitte nummer og konse-
sjonsdato seg til siste gitte konsesjon. som blant annet normalt inneholder en opp-
summering av tidligere gitte konsesjoner i tilknytning til det aktuelle anlegget.
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Vannkraftressursene  i  Hedmark  -  utbygd

2.1.2. Kraftverk i Hedmark

I det følgende er h,ert enkelt av de eksisterende kraftverkene i Hedmark (over
MW) gitt en kort presentasjon med en del sentrale faktaopplysninger. De ulike
anleggene er presentert i geografisk rekkefølge fra nord mot sør.

Kartet under viser hvor de ulike anleggene er lokalisert. Det vises imidlertid også til
det store fylkeskartet som følger som vedlegg til rapporten.

a tifjfossen
• Ulset

.,{løstefossen

"·

• Tyriya

• St allel

• Os

••åa
lø t

nfallet
• S nfossen

• utufallet

• Moelv e Strandfo se
• Skjefs dl e

e raskereidfo

' '...
Kongsving

•  4,t: edafors
aralden

rodbolfoss

Figur 3. Kraftverk over 1 MW  i  Hedmark. Hver prikk representerer ett kraftverk.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utbygd

49313 LIT.JFOSSEN 121.E5A)

Vassdrag
Kommuner)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Orkla
: Tynset
: 159 GWh
:75MW
: KVO
: 447
: Kgl. res. 16.06. 78
: 67
: 0.6940

Anleggsbeskrivelse

Litjfossen kraftverk ligger i Orklavassdraget i Tynset kommune med utløp i
Storfossdammen ca. 15 km nord-vest for bygdesenteret Y set på Kvikne.

Nedbørfeltet som er etablert i tilknytning til Innerdalsmagasinet. som er inntak for
Litjfossen kraftverk, er 383.3 km. Midlere tilsig ligger pa 229.3 millioner m'/ar.
Brutto fallhovde er 289 m. Kraftverket ble satt i drift i 1982.

Innerdalsmagasinet har en vertikal reguleringshoyde pa 35 m og vannstanden varie-
rer mellom kotene 813 og 778. Fra Øvre Dølvad føres vannet i den øvre delen av
Orkla inn i Innerdalsmagasinet. videre er vannet fra Neringaa. K viknebekken og
Storbekken ledet inn i magasinet. mens Gardåa tas inn på driftstunnelen. Fra maga-
sinet føres vannet i en ca. 7 km lang tunnel ned til Litjfossen kraftverk.
Storfossdammen er utjevningsmagasin for Litjfossen kraftverk som muliggjør
start/stopp-kjoring. Storfossdammen fungerer samtidig som inntak for Bratset
kraftverk i Rennebu kommune. Litjfossen kraftverk har en vertikalakslet francistur-
bin med en maksimal slukeevne pa 30 m /sek.

Det er knyttet omfattende minstekrav til vannføring i Orkla-systemet etter utbyg-
ging med referanse til ulike geografiske punkter:

Fra Øvre Dølvad og Innerdalsmagasinet skal det eksempelvis i perioden 01.05 -
30.09 slippes tilstrekkelig vannføring til vanning av dyr på beite og til aholde aktu-
elle terskeldammer fulle og aldri mindre enn 0.1 m'/sek. Resten av året skal vann-
slippet de samme steder vere minst 0.05 m'/sek. Minstevannforingen pa elvestrek-
ningen forbi Yset malt ved Kvikne kirke skal vere minimum 2.5 m /sek i perioden
01.05 - 30.09 og 0.5 m'/sek resten av året. Ved vannslipp fra Storfossdammen skal
vannføringen nedenfor Litjfossen i perioden  O 1.05 - 30.09 være 0.5 m'/sek og 0.3
m'/sek resten av aret.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - uthygd

49314 ULSET (121.E62)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Orkla
: Tynset
: 141.4 GWh
:35MW
:KVO
: 447
: 16.06.78
: 74
: 0.8100

Anleggsbeskrivelse

Ulset kraftverk ligger i Orklavassdraget i Tynset kommune med utlop i Orkla ved
Kvikne Camping ca. 7 km nord-vest for bygdesenteret Yset.

Nedbørfeltet som er etablert i tilknytning til kraftverket er  225.1  km 2• Midlere tilsig
ligger på 178.2 millioner m'/år. Brutto fallhøyde er  325  m. Ulset kraftverk ble satt i
drift i I985.

Ulset kraftverk har to reguleringsmagasiner. Falningsjoen er inntaks- og hovedma-
gasin med 47.5 m vertikal regulering (HRV 872.5 / LRV 825.0). Elvene Ya og
Russu er ført inn i dette magasinet. Videre er det etablert er magasin med 4.8 m
regulering i Store Sverjesj0 (HRV 872.5 / LRV 867.7). Fra Falningsjøen fores van-
net i en 8 km lang tunnel til kraftverket i fjell ved Ulset og herfra ut i Orkla.
Kraftstasjonen har en vertikalakslet francisturbin med en maksimal slukeevne pa 12
m'/sek.

Folgende minstevannforingspalegg er gitt:
Fra Falningsjøen og Ya ved Eventjonnbekken skal det i tiden O1.05 - 30.09 slippes
tilstrekkelig ,·annføring til vanning av dyr på beite og til holde aktuelle terskel-
dammer fulle og aldri mindre enn 0.1 m'/sek. Resten av aret skal minstevannslippet
vare minst 0.05 m'/sek. Vintervannslippet fra Falningsjøen skal foregå så lenge
dette er praktisk mulig med utgangspunkt i vannhøyden i bassenget.

Det er ogsa gitt palegg med referanse til angitte steder i hovedvassdraget Orkla - jfr.
merknadene under Litjfossen kraftverk.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utbygd

00464 RØSTEFOSSEN (002.Q12)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Glomma
: Os
: 20.3 GWh
:4.6MW
: Røros E-verk
: E-konsesjon

: 18.6
: 0.0210

Anleggsbeskrivelse

Røstefossen er et elvekraftverk i Glomma i Os kommune like sør for grensen mot
Roros.

Nedborfeltet oppstroms Rostefossen utgjor 1.724 km' og midlere tilsig ligger pa
1.157 millioner m'/ar.

Den eldste kraftstasjonen ved Røstefossen inneholdt to aggregater fra henholdsvis
1913 og 1916. I 1970 ble det bygd ny stasjon ved østre bredd. Videre ble anlegget
bygd om og fullrenovert i 1986-87. I dag har anlegget en inntaksdam med to store
flomluker og videre en kraftstasjon med to maskiner, en ny vertikalakslet kaplantur-
bin (3.5 MW) og en rørturbin type Tampella (1.5 MW) fra 1970. Brutto fallhøyde er
9.5 m.

Røstefossen kraftverk har ikke fisketrapp og representerer på grunn av dette en van-
dringssperre for fisk. Dette har imidlertid vært situasjonen siden 1913.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utbygd

00478 EINUNNA (002.MBAH)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Einunna
: Folldal
: 47.3 GWh
:9.0MW
:NØK
: 162
: Kgl. res. 18.04.58
: 42
: 0.278

Anleggsbeskrivelse

Einunna kraftverk ligger i den nedre delen a, Einunna i Folldal kommune.
Eiununna er et nordlig sidevassdrag til Folla.

Nedborfeltet oppstroms inntaket i Markbulidammen utgjor 504 km og midlere til-
sig ligger pa 184 millioner mlar. Einunna kraftverk ble bygd i 1954 og er senere
utvidet i 1972.

I tilknytning til inntaket er det etablert et lite magasin ved Markbulia.
Markbulidammen reguleres 3 m mellom kotene 858 og 855. Ved Markbulia er det
bygd en betongdam med tre flomluker. Vannveien mellom Markbulia og kraftverket
er ca. 3 km hvorav den øvre delen går i tunnel og den nedre i stålrør. Einunna kraft-
verk ligger i dagen. Anlegget utnytter en brutto fallhøyde på 121.7 m gjennom to
francisturbiner med en samlet slukeevne pa I0 m'/sek.

Oppstrøms Markbulia er det tre magasiner - Fundin. Elgsjo og Marsjø. På grunn av
knapp installasjon i anlegget renner det i perioder en god del vann forbi kraftstasjo-
nen i Einunna (15 -  20  millioner m'/ar). Fra et punkt ca. 250 m nedenfor utlopet fra
kraftverket overføres Einunna til Savalen gjennom en ca. 4.5 km tunnel. Det er her
et uutnyttet fall mellom kraftverksutlopet og inntaket for overforingstunnelen.

Det finnes et betydelig opprustings- og utvidelsespotensiale i tilknytning til
Einunna. O/U-prosjektet Einunna er vurdert i Samlet Plan i to omganger og er i
denne rapporten beskrevet under benevnelsen 00478 Einunna  2.  Det største alterna-
tivet i kategori I vil kunne gi en merproduksjon i Einunna/Savalen-systemet pa opp
mot 50 GWh hvorav en betydelig del er vinterkraft.

Det er ikke gitt pålegg om minstevannføring i Einunna verken mellom inntak og
kraftverk eller på strekningen nedstrøms overføringsstedet til Savalen.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utbygd

00477 SAVALEN (002.N2B)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Savalen. Sevilla. Einunna
: Tynset. Alvdal
: 127 GWh
:62MW
: Kraftlaget Opplandskraft
: 449 (GLB)
: Kgl. res. 26.08.66
: 77
: 0.5380

Anleggsbeskrivelse

Savalen kraftverk ligger i Alvdal kommune med utløp i Glomma ca. 7 km nord for
kommunesenteret. Den nordre delen av magasinet Savalen ligger i Tynset kommu-
ne.

Savalen kraftverk nyter gjennom overføringen av Einunna godt av magasinene i
Fundin, Elgsjoen, Marsjoen, Markbulia og videre av reguleringen av Savalen - se
forøvrig egen beskrivelse av de respektive magasinene.

Nedborfeltet oppstroms kraftverket utgjor 681 km'. Midlere tilsig er  236. 7 millio-
ner m'/år. Brutto fallhøyde er 230.8 m. Savalen reguleres 4.7 m mellom kotene
707.2 og 702.5. Kraftanlegget, som har en maksimal slukeevne på 32 m'/sek, ble
satt i drift i 1971.

Ved utløpet fra Savalen er det bygd en jordfyllingsdam med overløp i betong ved
østre bredd. Fra magasinet fores vannet i en  7.2  km tunnel ned til kraftverket i fjell
under Brandvolsberget. Fra verket føres vannet i en 300 m tunnel /kanal ut i
Glomma. Savalen kraftverk ble i sin tid søkt og bygd ut som et pumpekraftverk for
vann fra Glomma til et stort magasin i Savalen. Regjeringen avviste reguleringssøk-
naden i 1973. Avslaget ble først anket. men senere trukket tilbake i 1974. Savalen
har derfor i dag. på grunn av denne forhistorien. en vertikalakslet francisturbin. som
er forberedt for pumping.

Det er ikke gitt pålegg om minstevannføring i Sevilla. som er den opprinnelige
utlopselva fra Savalen.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utbvgd

00481 SLNA (002.MA AO)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Solna
: Alvdal
: 2.1 GWh
:2x 250 kW
:NØK
: Konsesjonsfritt (før I917) I 1751
: -  I Kgl. res.16.05.91
:0

Anleggsbeskrivelse

Solna kraftverk ligger i den nedre delen av Solnavassdraget i Alvdal kommune.

Nedbørfeltet oppstrøms inntaket utgjør ca. 290 km og midlere tilsig ligger rundt

142 millioner m'/ar. Feltet er uregulert.

Solna kraftverk ble bygd i 1915. Anlegget består av en buedam med et lite inntaks-

magasin og en kort tunnel ned til ct kraftverk i dagen umiddelbart nedstrøms del
konsentrerte fallet. Anlegget er sterkt nedslitt.

NØK søkte derfor om konsesjon for opprusting og utvidelse av Solna kraftverk i

1990 og fikk i 1991 slik konsesjon. Det er imidlertid etter dette (19.10.92) etter søk-
nad gitt forlenget frist for påbegynnelse fram til 01.01.97.

Det nye anlegget vil medfore etablering av et nytt inntaksmagasin ved Malmtekta.

Herfra fores vannet i tunnel / rørgate ned til et kraftanlegg i dagen på sørsiden av

eh·a umiddelbart nedstrøms dagens anlegg. HRV ved inntaksdammen vil ligge pa

kote 562.5 med mulighet for regulering ned til kote 562. Brutto fallhoyde vil være

62.5 m. og maksimal slukeevne i de to turbinene IO m'/sek. Turbinsintallasjonen vil

vere 2x 2. 7 MW Midlere årsproduksjon er beregnet til 16 GWh. Det er pålagt føl-

gende minstevannforing i det gamle elveløpet:

01-05 - 30.09: 0.5 m'/sek

01.10- 30.04 : 0.08 m'/sek
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00461 RENDALEN (002.M7)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Glomma. Rena
: Alvdal. Rendalen
: 652.8 GWh
:94MW
: Kraftlaget Opplandskraft
: 449 (GLB)
: Kgl. res. 26.08.66
: 11
: 0.4750

Anleggsbeskrivelse

Rendalen kraftverk ligger i Rendalen kommune med utlop til Rena eh ca 10 km sor
for kommunesenteret vre Rendal.

Nedborfeltet oppstroms inntaket ved Hoyegga i Alvdal kommune er 6.562 km.
Midlere tilsig er 3.280 millioner m/år. Anlegget ble satt i drift i 1971. Brutto fall-
hoyde er 209.7 m.

I tilknytning til inntaket ved Hoyegga er det bygd en betongdam med 4 luker og
videre en fisketrapp. Fra dammen fores store deler av Glomma over til Rendalen
gjennom en 29 km lang driftstunnel til kraftverket i fjell. som har en 800 m lang
utløpstunnel ut mot kanalen som fører Glomma ut i Renavassdraget. Maksimalt til-
latt overføring ligger i dag på 55 m'/sek. mens anleggets maksimale slukeevne lig-
ger på 60 m'/sek. Opplandskraft har tidligere (03.12.66) sokt om heving av over-
vannet ved Hoyegga og samtidig om øking av driftsvannføringen til Rendalen kraft-
verk opp til maksimal slukeevne. Denne søknaden ble av NVEs hovedstyre forut-
satt behandlet i tilknytning til søknaden om utbygging av Øvre Glomma og gjen-
nom dette stilt i bero.

Rendalen kraftverk har en vertikalakslet francisturbin.

Folgende minstevannslipp over dammen ved Hoyegga er pålagt:

Det skal til enhver tid gå minimum 10 m/sek over dammen ved Hoyegga. Kravet
om at det fra lavvannsperiodens slutt til 1. september skal gå minst 40 m'/sek malt
ved vannmerket ved Stai i Stor-Elvdal. skal også oppfylles. I tørre perioder med lite
tilsig. krever dette ytterligere forbitapping ved Hoyegga, utover de faste IO m'/sek.

21



Vannkraftressursene i Hedmark  - utbvgd

97904 HYLLA (311.DB33)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Trysilvassdraget
: Engerdal
: 9.2 GWh
:2.9MW
:HEAS
: 362
: Kgl. res. 30.04.65
: 4.9
: 0.7320

Anleggsbeskrivelse

Hylla kraftverk ligger like sør for Heggeriset i Engerdal kommune med utløp i den
nord-østre delen av Engersjoen.

Nedborfeltet oppstroms inntaket utgjor 23 km og midlere tillop ligger pa 13.1 mil-
lioner m'lar. Hylla kraftverk ble første gang satt i drift i 1940. men ble utvidet aller-
ede i 1948.

Hylla utnytter et brutto fall pa 324 m. Nord i nedbørfeltet fungerer Hundsjøen som
reguleringsmagasin med en reguleringshøyde pa 1.25 mellom kotene 821.0 og
819.75. Herfra er vannet kanalisert over i Store Hyllsjøen. som har en regulerings-
hoyde pa 2.75 m hvorav 2.1 m utnyttes mellom kotene 802.3 0g 800.2. Store
Hyllsjøen er forbundet med kanal med Lille Hyllsjøen som er inntaksbasseng for
kraftverket. Fra ost er deler av Roa kanalisert over i Hyllsjoen (0.15 m'/sek). Fra
inntaket føres vannet i en 1.850 m lang nedgravd rørgate ned til kraftverket.
Anlegget ble fullrenovert i 1985/86. Hylla kraftverk har i dag to aggregater - en ny
peltonturbin og den opprinnelige. nå restaurerte peltonturbinen fra 1940.

Det er ikke gitt pålegg om slipp av minstevannføring i Hylla. og denne går følgelig
torr gjennom store deler av aret.



Vannkraftressursene i Hedmark - uthygd

00493 STORFALLET (002.K6Z)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Søkkunda
: Stor-Elvdal
: I0GWh
:2.7MW
: Anders Kiær
: Konsesjonsfri (etablert før 1917)

:9
: 0.1500

Anleggsbeskrivelse

Storfallet kraftverk ligger i Sokkunda pa vestsiden av Glomma i Stor-Elvdal kom-
mune. Anlegget ligger ca. 30 km sør for kommunesenteret Koppang.

Nedborfeltet oppstroms inntaket utgjor ca. 1O00 km og midlere tilsig er beregnet til
rundt 72 millioner m '/år. Nyere. målte data tyder på at tilsiget ligger rundt 60 milli-
oner m'/ar. og produksjonen ligger pa bakgrunn av dette rundt 8 GWh. Storfallet
har vært utnyttet til kraftproduksjonsformål siden 1915. Dagens anlegg er nyrestau-
rert og ble satt i drift i 1990.

Myklebysjoen fungerer som reguleringsmagasin (6.4 Mm). Sjoen har fra lang tid
tilbake vært regulert 3.25 m mellom kotene 988.75 og 985.5. På grunn av dammens
forfatning har den fulle reguleringshøyden i perioder ikke vært utnyttet de senere år.

I tilknytning til kraftverket er det bygd en ny betongbuedam med en største høyde
pa 12.5 m. Herfra føres vannet i rør ned til et nybygd kraftverk med to francisturbi-
ner med en samlet slukeevne på 4.2 m'lsek. Brutto fallhøyde er 71.4 m.

Det er ikke gitt pålegg om minstevannslipp.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utbygd

00451 OSA (002.JC30)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Søre Osa
: Arnot
: 313.9 GWh
:90MW
: HEAS
: 411
: Kgl. res.11.06. 76
: 37
: 0.4550

Anleggsbeskrivelse

Osa kraftverk ligger i Sore Osa med utlop til Rena el ved Brandstrommen ca. 12
km nord for kommunesenteret Rena i Arnot kommune.

Nedborfeltet oppstroms inntaket i Osensjoen er 1.186 km; og midlere tilsig ligger
på 717 millioner m /ar. Brutto fallhoyde er 200 m. Osa kraftverk ble satt i drift i
1981. Utbygger oppgir at den faktiske produksjonen i gjennomsnitt ligger pa 256
GWh.

Osensjoen fungerer som reguleringsmagasin. Sjøen har vært regulert siden 1850
først som flotningsmagasin og fra 1917 il kraftproduksjons- og flomdempingsfor-
mål. Sjøen er regulert 6.6 m mellom kotene 437.50 og 430.90. Reguleringsdammen
ligger ved Valmen. og det ble her bygd ny dam med fisketrapp i 1983. Dammen har
to flomluker og to tappeluker.

Fra inntaket i Osensjoen fores vannet i en 14 km lang tunnel ned til kraftverket i
fjell. Kraftstasjonen har to vertikalakslede francisturbiner. hver på 45 MW.

Det er gitt følgende pålegg om minstevannslipp fra Osensjoen over Valmen til Søre
Osa:

01.06- 15.09: 6.0 m'/sek

20.09- 31.05: 2.5 m'/sek

I perioden 16.- 20.09 skal vannføringen reduseres gradvis fra 6 til 2.5 m'/sek.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utbygd

00449 OSFALLET (002..JBA1)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Sore Osa
: Åmot
: 8GWh
:5.6MW
:HEAS
: 411
: Kgl. res. 11.06.76
: 0 (magasinvann kjøres gjennom Osa krv.)
: 0.0860

Anleggsbeskrivelse

Osfallet kraftverk ligger i den nedre delen av Sore Osa umiddelbart oppstroms den-
nes utlop i Lopsjoen i Amot kommune.

Nedborfeltet oppstroms kraftverket utgjor 181 km- (lokalfelt) med et midlere tilsig
på 196 millioner m '/år inklusivt vannet som slippes over Valmen. Dagens anlegg
drives med minstevannføringen i Osa.

Osfallet ble første gang bygd ut i perioden 1912-14. 0g er senere ombygd og restau-
rert i flere omganger blant annet i 1947 og senest i 1981-83 etter at byggingen av
Osa var ferdig.

Anlegget bestar av en stopt betonghvelvdam ca. I km oppstroms selve kraftstasjo-
nen. Herfra føres vannet i tunnel og nedgravde betongrør ned til kraftverket.
Bruttofallet på 40.8 m utnyttes gjennom to francisturbiner. Fra kraftverket føres
vannet gjennom en kort kanal tilbake til elva.

Det er ikke gitt pålegg om minstevannføring på den berørte elvestrekningen.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utby gd

00450 KVERNFALLET (002.JBA32)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Søre Osa
: Åmot
: 1.9 GWh
: 1.1 MW
: HEAS
: 411
: Kgl. res. 11.06. 76
: 0 (magasinvann kjøres gjennom Osa krv.)
: 0.0410

Anleggsbeskrivelse

Kvernfallet kraftverk ligger i den midtre delen av Søre Osa ca. 3 km oppstrøms
dennes utløp i Løpsjøen i Åmot kommune.

Nedbørfeltet oppstrøms kraftverket utgjør 108  km'  (lokalfelt) med et midlere tilsig
pa 57 .2 millioner mlar. I tillegg kommer minstevannforingen som slippes over
Valmen.

Dagens anlegg består av en inntaksdam og en ca 450 lang rørgate av tre ned til et
kraftverk i dagen med to francisturbiner. Anlegget utnytter en brutto fallhøyde på
ca. 18 m. Bade inntakskonstruksjon og maskiner er i dag sterkt nedslitt. og HEAS
har derfor planer om opprusting og utvidelse av anlegget.

Planen går i korthet ut på å fullrenovere kraftstasjonen blant annet ved a sette inn en
ny kaplanturbin pa 1.2 MW og videre a bygge en ny inntakskonstruksjon.
Eksisterende rørgate vil sansynligvis bli erstattet med en tunnel med et tverrsnitt på
ca. 7 m.Produksjonen vil kunne okes til i storrelsesorden 6.5 GWh.

Det er ikke gitt pålegg om minstevannføring på den aktuelle utbygningsstrekning-
en.
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Vannkraftressursene i Hedmark - utby  gd

00448 LØPET (002.JBl)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Rena
: Åmot
: 135.5 GWh
: 25.6 MW
: HrE
: 277
: Kgl. res. 20.03.70
: 15
: 0.0440

Anleggsbeskrivelse

Løpet kraftverk ligger i Søndre Rena elv ca. 7 km nord for kommunesenteret Rena i
Åmot kommune.

Nedborfeltet oppstroms kraftverket utgjor 10.412 km' inkludert Glommas nedbor-
felt oppstroms Hoyegga (Rendalsoverforingen). Midlere tilsig ligger på 5.294 milli-
oner m'lar.

Anlegget ble satt i drift i 1971.

Verket utnytter en brutto fallhøyde pa 19 m gjennom en vertikalakslet kaplanturbin
med maksimal slukeevne pa 150 m'/sek.

I tilknytning til Lopet kraftverk er det bygd en fyllingsdam i det opprinnelige elve-
løpet. Dette har gitt en 5 km lang kunstig innsjø (Løpsjøen) og har videre medført
neddemming av ca. 1.5 km' skogsmark. Stasjonsarrangementet med tappeløp.
kraftverk og fisketrapp er bygd i betong. Verket har to store flomluker.
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Vannkraftressursene i Hedmark.  uthygd

97902 SAGNFOSSEN (311.B2)

Vassdrag
Kommune(r)

Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Trysilvassdraget
: Trysil
: 7.8 GWh
:  1.3 MW
:  HEAS
: 977
: Kgl. res. 27.11.1970
:  0.02
: 0.0170

Anleggsbeskrivelse

Sagnfossen kraftverk ligger i den nedre delen av Trysilelva i Trysil kommune ca. 20
km sør for kommunesenteret Innbygda.

Nedbørfeltet oppstrøms kraftverket utgjør 4.465 km' og midlere tilsig ligger på
2.307 millioner m'/år.

Sagnfossen kraftverk ble bygd i perioden 1943-45 og utnytter et fall i Trysilelva pa
7.5 m gjennom to vertikalakslede turbiner med en maksimal slukeerne pa 21
m'/sek. Kraftanlegget ligger i tilknytning til dammen. Fallutnyttelsen er imidlertid
dårlig og i tillegg går en \esentlig del av vannforingen som tap mer dammen. Det
er bygd fisketrapp i tilknytning til dammen. Anlegget som helhet begynner etter
hvert abli nedslitt.

Det foreligger derfor opprustingsplaner for Sagnfossen kraftverk. Planen går ut pa a
heve overvannet med ca. l.5 m og videre innvinne ytterligere ca. I.0 m i undervan-
net hvor det i dag er et betydelig fall for samlopet med det opprinnelige eh elopet.
Fallutnyttelsen Yi! etter dette vere 9.95 m. Det foreslås videre asette inn to nye tur-
biner med en slukeerne på 2x46 m'/sek.

Effekten Yi! gjennom dette kunne okes til rundt 3.5 MW.

Arsproduksjonen vil gjennom den skisserte utbyggingslosningen videre kunne oke
fra dagens ca. 8 GWh opp mot 40 GWh.

En opprusting av Sagnfossen kraftYerk vil i liten grad påvirke verneinteressene i
Trysilvassdraget. og antas derfor å vere forholdsvis lite konfliktfylt.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utbygd

97901 LUTUFALLET (311.A12)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Trysilvassdraget
: Trysil
: 65.4 GWh
: 14.1 MW
:  HEAS
: 680
: Kgl. res. 24.05.91
: 0.02
: 0.0330

Anieggs beskrivelse

Lutufallet kraftverk ligger i den nedre delen av Trysilelva umiddelbart før dennes
innløp i Sverige. Verket ble bygd av Hedmark Kraftverk i perioden 1962-64.
Undervannet fra Lutufallet kraftverk samsvarer med HRV til Høljes kraftverk på
svensk side av riksgrensen. Den store Holjesutbyggingen ble fullført noen år tidli-
gere enn Lutufallet. Høljesprosjektet medforte neddemming av de nedre I 0.3 fall-
metrene i Trysilelva pa norsk side ved Sandkilfossen. Daverende Sangkallforsen
Aktiebolag. na Gullspang AB. beholdt etter avtale med norske myndigheter den
kraftmengden som disse fallmetrene utgjør (38 GWh) fram til 1990. Fra dette tids-
punktet får HEAS årlig tilført denne kraftmengden fra Sverige.

Lutufallet er et rent elvekraftverk som utnytter 14 m fallhøyde gjennom en vertika-
lakslet kaplanturbin med en maksimal slukeevne pa 120 m'/sek..

Nedborfeltet oppstroms kraftverket er 5.147 km og midlere tilsig ligger pa 2.693
millioner m'/ar. Hele feltet er tilnærmet uregulert. men de store innsjøene i den øvre
delen av nedbørfeltet gir en viss selvreguleringsgrad. Trysilvassdraget er fra 1973
vernet mot ytterligere vannkraftutbygging.

I tilknytning til dammen er det bygd en stor flomluke. en fløtingsluke og en fiske-
trapp. Fylkesvei 567 går over dammen.

Det er ikke gitt pålegg om minstevannføring for det gamle elveløpet mellom dam-
men og utlopskanalen fra kraftverket.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utbygd

00511 TYRIA I (002.DD5BO)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Tyria-elva (Mesnavassdraget)
: Ringsaker
: 21.2 GWh
:3.3MW
: Mesna kraftselskap
: 796

: Kgl. res. 19.12.52
: 34
: 0.3820

Anleggsbeskrivelse

Tyria I ligger i Mesnavassdraget i Ringsaker kommune. Anlegget utnytter det nedre
fallet i Tyria-elva mellom Sjusjøen og Nord-Mesna.

Nedborfeltet oppstoms inntaket utgjor 72 km og midlere tillop ligger rundt 54.4
millioner m'/ar. Oppstroms Tyria I finnes det fire mindre magasiner - Reinsvann
(2.5 m). Melsjoen (3.0 m). Kroksjoen (3.0 m ) og Sjusjoen (4.2 m).
Reguleringskonsesjonene for samtlige magasiner gikk ut i 1990 og søknad om for-
nyet konsesjon ligger for tiden (sept. 1994) inne til behandling i NOE.

Tyria I ligger i dagen på østsiden av Nord-Mesna. Fra undervannet fra Tyria II føres
vannet i en ca. 700 m lang kanal fram til inntaket. og herfra videre i rør over en
strekning på ca. 1.1 km ned til kraftverket. Tyria I har en horisontalakslet francistur-
bin med en maksimal slukeevne på 3.3 m'/sek og utnytter et brutto fall på 176 m.
Anlegget er bygd i 1949.

Det er ikke gitt pålegg om minstevannslipp i den berorte elvestrekningen i Tyria-
elva.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utbygd

00512 TYRIA II (002.DD5BA)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Ins tall as j on
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Tyria-elva (Mesnavassdraget)
: Ringsaker
: 10.1 GWh
:2.2MW
: Mesna kraftselskap
:796/271
: Kgl. res. 19.12.52 /Kgl.res. 05.11.54
: 34
: 0.2350

Anleggs besk ri ve Ise

Tyri a II ligger i Mesnavassdraget i Ringsaker kommune. Anlegget utnytter det øvre
fallet i Tyria-elva mellom Sjusjøen og inntaket for Tyria I ved Nord-Mesna.

Nedbørfeltet oppstrøms inntaket utgjør 72 km 2 og midlere tilløp ligger rundt 54.4
millioner m'/ar. Oppstroms Tyria II finnes det fire mindre magasiner. Fjellsjoene-
Reinsvann  (2.5  m). Melsjoen (3.0 m). Kroksjoen (3.0 m) og Sjusjoen (4.2 m).

Reguleringskonsesjonenen for samtlige magasiner gikk ut i 1990 og søknad om for-
nyet konsesjon ligger for tiden (sept. 1994) inne til behandling i NOE.

Tyria Il har inntak i Sjusjøen. Herfra føres vannet i en ca. 2.3 km rørgate ned til
kraftverket, som ligger i dagen. Tyria II har en horisontalakslet francisturbin med en
maksimal slukevne pa 2.3 m'/sek og utnytter en brutto fallhøyde på 114 m.
Anlegget er bygd i 1958/59.

Det er ikke gitt pålegg om minstevannslipp i den berorte elvestrekningen i Tyria-
elva.
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Vannkraftressursene i Hedmark - uthy gd

00506 MOELV (002.DDIA4)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Moelva
: Ringsaker
: 7.2 GWh
: l.0MW
: Mesna kraftselskap
: 765
: Kgl. res.06.04. 79
: 42.5
: 0.1210

Anleggsbeskrivelse
Moelv kraftverk ligger i den midtre delen av Moela i Ringsaker kommune ca. 2.5
km ovenfor Moel tettsted. Kraftverket har vært ute av drift siden 1984.
Vassdraget er videre varig vernet mot kraftutbygging- verneplan I.
Nedbørfeltet oppstrøms inntaket for Moel kraftverk utgjor 172 km og midlere til-
lop ligger rundt 72.4 millioner m'/ar.
Innsjoen Nera har fungert som reguleringsmagasin for kraftverket. Sjoen er regu-
lert 3 m mellom kotene 340.09 og 337.09. men de siste tiårene har den faktiske
reguleringsgraden ikke vert nyttet fullt ut. Reguleringskonsesjonen gikk imidlertid
ut 12.08.87 og er etter dette ikke fornyet. Reguleringen av Nera har imidlertid fort-
satt. Det er i januar 1994 inngått avtale mellom regulant og statlige og kommunale
myndigheter om at 2 m regulering kan fortsette innenfor kotene 337.59 og 339.59 i
påvente av GLB s eventuelle konsesjon for reguleringen.
GLB søkte i 1992 om a fa overta reguleringen av Næra.
Moelv kraftverk består av en inntaksdam ca. 3 km nedstrøms utløpet fra Næra. Fra
dammen føres vannet i en ca. 1.630 m kanal på norsiden av elva til et rørinntak med
et trykkrør ned til kraftverket. Det gamle aggregatet har en maksimal slukeevne på
2.5 m'/sek. Brutto fallhøyde er 56 m.
Det foreligger soknad for opprusting og utvidelse av Moelv kraftverk. Soknaden
har vært ute til høring. og ligger for tiden ( sept. 1994) til vurdering i NYE. Tidligere
vannveier tenkes for en stor del benyttet. men med full renovering av det maskinel-
le utstyret. Fallhøyden vil kunne økes noe. og det er gjort beregninger for øking av
slukeevnen fra 2.5 - 6.0 m'/sek for en horisonalakslet francisturbin. Slukeevner
mellom 2.5 og 3.5 m'/sek anses for avere mest interessante. Ved en opprusting vil
en kunne komme opp i en årsproduksjon på i overkant av 8 GWh.

Den gamle konsesjonen hadde følgende krav om minstevannslipp:
01.05 - 30.09: 0.5 m'/sek
01.10- 30.04: 0.1 m'/sek
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utby gd

00443 STRANDFOSSEN (002.H62)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Glomma
: Elverum
: 147.1 GWh
: 25.6MW
: HrE
: 133
: Kgl. res. 04.11.77
: 10
: 0.0280

Anleggsbeskrivelse

Strandfossen er et elvekraftverk i Glomma 4 km nord for kommunesenteret
Elverum.

Anlegget ble satt i drift i november 1979.

Nedborfeltet oppstroms kraftverket utgjor 15.310 km' og midlere tilsig ligger pa
7.594 millioner m'/ar.

Verket utnytter en brutto fallhøyde på 13 m gjennom en vertikalakslet kaplanturbin
med en maksimal slukeevne på 235 m'/sek. I tilknytning til inntaket er det bygd en
lav betongdam med 2 klappeluker og en overløpsterskel på 330 m påmontert
hydraulisk betjente klapper. Hensikten med denne innretningen er at en gjennom
deler av året kan heve overvannet med opptil 75 cm. Fra inntaket føres vannet i en
I .6 km tillopskanal pa vestsiden av elva fram til kraftverket. Utløpet er kanalisert
utover i det opprinnelige elveløpet gjennom en ca. 600 m avløpskanal.

Strandfossen kraftverk er utstyrt med fisketrapp. Følgende minstevannslipp er
pålagt:

01.05- 31.08 : 30 m'/sek

01.09 - 30.09 : 20 m'/sek

01.10- 31.10: 10 m'lsek

OJ.I 1- 30.04: 5 m'/sek
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Vannkraftressursene  i  Hedmark  - utbygd

00441 SKJEFSTADFOSS I (002.H43)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Glomma
: Elverum
: 14.7 GWh
: 4.0 MW
:EEV
: 438
: Kgl. res. 23.07.71
: 10
:  0.0230

Anleggsbeskrivelse

Skjefstadfossen I er et ehekraft\'erk i Glomma i Elverum kommune ca. 6 km sor
for kommunesenteret.

Nedbørfeltet oppstrøms anlegget utgjør 15.437 km' og midlere tilsig ligger rundt
7.652 millioner m'/ar.

Skjefstadfossen ble bygd ut første gang i 1910. Dagens gamle kraftverk har 5
maskiner. Dammen ble bygd om i forbindelse med det nye kraftverket i 1972
( Skjefstadfossen II).

Skjefstadfoss I utnytter et brutto fall pa 9.4 m. Det går i dag veg over dammen.

Skjefstadfoss kraftverk har ikke palegg om minstevannforing. Det er imidlertid
bygd fisketrapp i tilknytning til dammen.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utby gd

00442 SKJEFSTADFOSS II (002.H43)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Glomma
: Elverum
: 128.7 GWh
: 19MW
:EEV
: 438
: Kgl. res. 23.07.71
: 10
: 0.0290

Anleggsbeskrivelse

Skjefstadfoss II er bygd i tilknytning til Skjefstadfoss I som er et elvekraftverk i
Glomma i Elverum kommune ca. 6 km sør for kommunesenteret.

Nedborfeltet oppstroms anlegget utgjor 15.437 km 'og midlere tilsig ligger rundt
7.652 millioner m'/ar.

Skjefstadfoss II ble satt i drift i 1972. Selve kraftverket ligger i tilknytning til dam-
men pa vestsiden av elva. Stasjonen har en vertikalakslet kaplanturbin som utnytter
et brutto fall på 11.9 m.

Skjefstadfoss kraftverk har ikke pålegg om minstevannføring. Det er imidlertid
bygd fisketrapp i tilknytning til dammen.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utby gd

00440 BRASKEREIDFOSS (002.812)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Glomma
: Våler
: 123.8 GWh
: 22MW
: HEAS
: 475
: Kgl. res. 29.10.76
: 10
: 0.0220

Anleggsbeskrivelse

Braskereidfoss er et typisk elvekraftverk som utnytter 9.5 m fall i Glomma.
Kraftverket ligger ca. 5 km nord for kommunesenteret i Våler.

Nedbørfeltet oppstrøms kraftverket utgjør 15.860 km' og midlere tilsig ligger på
7 .848 millioner m'lar.

Anlegget har en horisontalakslet kaplanturbin (rørturbin) med maksimal slukeevne
pa 270 m /sek. I tilknytning til kraftverket er det bygd en demning med i alt tre sto-
re flomluker. to mindre og en fisketrapp. Det er videre bygd en tverrforbindelse
mellom riksveg 2 og fylkesveg 505 over dammen.

Vannstanden i dammen kan variere mellom kotene 162.2 og I63.2 ved vannføring-
er under 500 m '/sek. Ved større vannføringer skal vannstanden være som før+/ - I0
cm opp til en vannforing pa 2.400 m'/sek. Ved hoyere flomvannforinger vil vann-
standen i inntaksmagasinet øke ytterligere.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utbygd

00424 KONGSVINGER (002.F30)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Glomma
: Kongsvinger
: 127.5 GWh
:20MW
: HEAS
: 55
: Kgl. res. 02.11. 73 / Kgl. res. 30.01.87
: 8.5
: 0.0230

Anleggsbeskrivelse

Kongsvinger er et elvekraftverk som ligger i Glomma ca. 7 km nedstroms
Kongsvinger by. Etter hevingen av overvannet i 1987 utnytter kraftverket na et fall
pa 10.25 m. Vannstandshevingen ved dammen virker ca. 3 km oppover i elvelopet.

Nedbørfeltet oppstroms kraftverket utgjor 19.202 km' og midlere tilsig ligger på
9.391 millioner m'/år.

Anlegget har en horisontalakslet kaplanturbin (rørturbin) med en maksimal sluke-
evne pa 240 m'/sek. I tilknytning til kraftverket er det bygd en dam med fire store
flomluker. to mindre luker og en fisketrapp. Det er også bygd en tverrforbindelse
mellom riksveg 2 og 175 over dammen.

Kraftverket er forberedt for ytterligere ett aggregat.
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Vannkraftressursene i Hedmark - utbygd

98503 VARALDEN (313.lF)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Sikaa (Brodbolvassdraget)
: Kongsvinger
: 1.5 GWh
: 600 kW
:HEAS
: 705
: Kgl. res. 24.08.84
: 49
: 0.0510

Anleggsbeskrivelse

Varalden kraftverk ligger i nordenden av innsjøen Varalden i den østre delen av
Kongsvinger kommune på grensen mot Sverige. Kraftverket er under 1 MW. men
er likevel tatt med i rapporten for oversiktens skyld.

Nedborfeltet oppstroms kraftverket utgjor 210 km; og midlere tilsig ligger rundt 86
millioner m'/år. Kraftverket ble bygd i 1985 av Glamdal Kraftlag før sammenslå-
ingen med HEAS.

Oppstrøms kraftverket er det to magasiner på norsk side av riksgrensen, -

Øyersjøene med 1.8 m regulering (370.433 - 268.633) og Varalden med 5.5 m regu-
lering (202.98 - 197.48). Varalden kraftverk er bygd inn i reguleringsdammen og
utnytter her et fall som kan variere mellom 3.5 og 7.5 m. Kraftverket har en semika-
plan-turbin med en maksimal slukeevne på 7.5 m'/sek. Nedstroms kraftverket er
Sikaa kanalisert over en kort strekning nedover mot Merratjernet som er inntak for
Bedafors kraftverk.

Tappereglementet for magasinene er i stor grad utformet i forhold til fløtningens
behov og for bruk av produksjonsvann i kraftverk nedover i vassdraget på svensk
side av riksgrensen.
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Vannkraftressursene i Hedmark - utby gd

98502 BEDAFORS (313.1E)

Vassdrag
Kommune(r)

Midlere produksjon

Installasjon

Eier
Konsesjonsnummer

Konsesjonsdato

Magasinprosent

Energiekvivalent

: Sikaa (Brod bol\ assdraget)

: Kongsvinger

: 3.6 GWh

:!MW
:HEAS
: 705

: Kgl. res. 24.08.84

: 49

: 0.0510

Anleggsbeskrivelse

Bedafors kraftverk ligger i den nedre delen av Sikaa i den ostre delen a,

Konsvinger kommune pa grensen mot Sverige.

Nedborfeltet oppstroms kraftverket utgjor rundt 210  km og midlere tilsig ligger

rundt 86 millioner  m /ar.  Kraftverket ble bygd i 1985 av Glamdal Kraftlag for sam-

menslaingen med HEAS.

Oppstrøms kraftverket finnes det to reguleringsmagasiner på norsk side av riksgren-

sen - jfr. beskrivelsen av Varalden kraftverk. Bedafors kraftverk har inntak i

Merratjernet nedstrøms utløpet for Varalden kraftverk. Fra Merratjernet fores van-

net i et 680 m langt nedgravd rør ned til et kraftverk i dagen ved den sor-ostre vika i

innsjøen Møkeren. Kraftverket har en horisontalakslet francisturbin med en maksi-

mal slukeevne pa6.5 m'/sek. Bruttofallet ved Bedafors kraftverk er I 9.3 m.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - utby gd

98501 BRDBLFOSS (313.1B12)

Vassdrag
Kommune(r)
Midlere produksjon
Installasjon
Eier
Konsesjonsnummer
Konsesjonsdato
Magasinprosent
Energiekvivalent

: Brodbolvassdraget
: Kongsvinger
: 9.7  GWh
: 2.4 MW
:HEAS
: 1900
: Kgl. res. 24.05.91 (overdragelse)
: 38
: 0.0830

Anleggsbeskrivelse

Brodbolfoss kraftverk ligger i den nedre delen av Brodbolvassdraget ost i
Kongsvinger kommune på grensen mot Sverige.

Nedbørfeltet oppstrøms inntaket utgjør 397 km' og midlere tilsig ligger rundt 163
millioner m'/ar. Kraftverket ble satt i drift i 1921 med to francisturbiner, hver pa 1
MW. I 1974 ble kraftverket modernisert og en av de gamle turbinene ble byttet ut
med en ny og større turbin. Kraftverket ble automatisert i 1991 og fjernstyres nå fra
Kongsvinger kraftverk.

I tillegg til de to reguleringsmagasinene som er nevnt under Varalden kraftverk. har
Brodbolfoss kraftverk innsjoen Mokeren som magasin. Denne sjøen er regulert 1.2
m mellom kotene 174.695 og 173.495. Brodbolfoss kraftverk har i dag nyrestaurert
inntaksdam. Herfra føres vannet i rørgate i dagen ned til kraftverket. Turbinene i
kraftverket har en maksimal slukeevne på 8 m'/sek og utnytter en brutto fallhøyde
på 40 m.

Utløpet fra Brødbølfoss kraftverk skjer til Utgardssjøen som er regulert på svensk
side i tilknytning til fossefors kraftverk.

I Kgl. res av 05.09.75 er det fastsatt en minstevannføring fra Møkeren pa 2.5
m'/sek. riktignok begrenset til naturlig avlop. Dette tilsvarer slipp av 1.5 m'/sek fra
Varalden og 1.0 m '/sek fra Møkeren.
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2.1.3 Magasiner  i  Hedmark giproduksjonssystem
med andre fylker.

sammenlignet

Flere av magasinene i Hedmark er nevnt
i tilknytning til kraftverkspresentasjone-
ne foran. De fleste større sjøene i fylket
er regulert. men Hedmark har likevel
generelt lav magasindekning i sitt ener-

Kartet under viser hvor i fylket de ulike
magasinene er lokalisert og i den føl-
gende oversikten er magasinene sortert
geografisk fra nord mot sør.
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41



Vannkraftressursene  i  Hedmark  - utbygd

Store Sverjesjo
Store Sverjesjø ligger i Kvikne ostfjell i
Tynset kommune og er en del av Orkla-
anleggene. Sjoen er regulert 4.8 m med
HRV pa kote 872.5. Sjoens magasinvo-
lum er ca. 7 millioner m'. Ved utløpet av
Sverjesjoen er det bygd en betongdam.
Sverjesjoen utgjor en del av magasin-
systemet for Ulset kraftverk med neden-
forliggende anlegg i Orkla. Vannet fra
Sverjesjoen tas direkte inn på driftstun-
nelen mellom Falningsjoen og Ulset
kraftverk, men kan ogsa magasineres i
Falningsjoen. Reguleringskonsesjonen
er gitt ved Kgl. res av 16.06.78.
Anlegget stod ferdig i 1985. Det er ikke
gitt pålegg om minste, annslipp forbi
Sverjesjodammen. KVO eier og driver
reguleringsanlegget.

Falningssjøen
Falningssjoen er hovedmagasinet for
Ulset kraftverk og ligger i Kvikne øst-
tjell i Tynset kommune. Sjøen er regu-
lert 47.5 m med HRV pa kote 872.5.
Sjoen har et magasinvolum pa rundt 125
millioner m' og magasinprosenten er
74.1. Vannivået i sjøen er ved HRV
hevet 25.5 m ved hjelp av en fyllings-
dam og magasinet kan videre senkes 22
m under den opprinnelige normalvann-
standen. De øvre delene av sideelvene
Ya og Russu er ført inn i Falningssjoen
fra sor-ost.Reguleringskonsesjonen er
som for de andre delene av Orkla-anleg-
gene gitt ved Kgl. res. av 16.06. 78. og
anlegget stod ferdig i 1985. Det er gitt
palegg om minstevannforing fra
Falningssjoen - jfr. beskrivelsen av
Ulset kraftverk. KVO ever og driver
reguleringsanlegget.

Innerdalsvatnet
Innerdalsvatnet ligger på vestsiden av
hoveddalforet i Kvikne vestfjell i Tynset
kommune. Innerdalsvatnet er i forste
omgang reguleringsmagasin for
Litjfossen kraftverk. Sjøen er regulert
35 m med HRV på kote 813.
Innerdalsvatnet har et magasinvolum pa
153 millioner 111 og dette gir en magas-
inprosent pa 65.4. Innerdalsmagasinet
er etablert ved hjelp av en fyllingsdam i
et dalføre som ikke hadde noe sjø fra
tidligere. Fra sor er den ovre delen av
Orkla fort inn i magasinet fra vre
Dolvad. og fra vest er Neringaa.
Kvi knebekken og Storbekken tatt inn.
Gardåa tas vi dere inn på driftstunnelen
til kraftverket. Reguleringskonsesjonen
er gitt i medhold av Kgl. res. a

16.06.78. Det er gitt palegg om minste-
vannforinger fra dammen og fra de uli-
ke overforingsstedene - jfr. beskri,elsen
av Litjfossen kraftverk. KVO er eier og
driver av reguleringsanleggene.

Aursunden
Aursundenmagasinet ligger i Røros kom-
mune i Sør-Trøndelag. men er likevel tatt
med. ettersom en vesentlig del av maga-
sinutnyttelsen skjer gjennom kraftverk
nedover i Hedmark fylke. Aursunden er
regulert 5.90 m med HRV pa kote 690.
Magasinet inneholder rundt 215 millio-
ner m'. Magasinprosenten er 33.9. Ved
utløpet finnes det en nybygd betongdam
( 1984-85) med tre flom! uker. Første
reguleringskonsesjon ble gitt ved Kgl.
res. av 13.05.21 (statsregulering). GLB
har søkt om ovetakelse av konsesjonen.
og saken ligger for tiden (sept. 1994) til
vurdering i NOE. Aursunddammen har
tre flomluker og fisketrapp.
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Elgsjo
EIgsjo ligger i den øvre delen av
Einunnavassdraget i Oppdal kommune i
Sør-Trøndelag. men er likevel tatt med
ettersom en vesentlig del av magasinut-
nyttelsen skjer gjennom kraftverk nedo-
ver i Hedmark fylke. Elgsjoen er regu-
lert 5.35 m med HRV på kote 1.130.
Magasinet inneholder rundt 11 millio-
ner m', og magasinprosenten er 49.8.
Ved utløpet finnes det en murt steindam
med overløp. Første reguleringskonse-
sjon ble gitt til Folldal verk i medhold
av bergverksloven. Det var ikke gitt
pålegg om minstevannføring.
Konsesjonen hjemfalt til staten i 1990.
men er søkt overtatt av GLB. Søknaden
ligger for tiden  ( sept. 1994) ti I vurde-
ring i NVE.

Marsjo
Marsjoen ligger i den ovre delen av
Einunnavassdraget i Folldal kommune.
Sjøen er regulert 4 m med HRV på kote
1.064. Magasinet inneholder rundt 10
millioner m'. og magasinprosenten er
84. Ved utløpet finnes det en lav murt
steindam med overløp. Første konsesjon
ble gitt til Folldal verk i medhold av
bergverksloven. Det var ikke gitt pålegg
om minstevannføring. Konsesjonen
hjemfalt til staten i 1990. men er søkt
overtatt av GLB. Søknaden ligger for
tiden (sept. 1994) til vurdering i NVE.

Fundin
Fundin ligger i den øvre delen av
Einunnavassdraget.
Reguleringsdammen ligger i Folldal
kommune. men en stor del av magasinet
strekker seg innover i Oppdal kommune
i Sør-Trøndelag. Sjøen er regulert 11 m

med HRV på kote 1.021.25. Fundin
inneholder rundt 64 millioner m. og
magasinprosenten er 67.3. Ved utløpet
finnes det en fyllingdam med overløp i
betong. Reguleringskonsesjonen er gitt
ved Kgl. res av 26.08.66. Anlegget stod
ferdig i 1970. Det skal til enhver tid gå
minimum 0.3 m forbi damstedet. GLB
er regulant.

Markbulia
Marbulidammen er inntak for Einunna
kraftverk i Folldal kommune.
Markbulidammen reguleres 3 m med
HRV på kote 858. Markbulidammen
inneholder et reguleringsvolum pa
891.000 m'. Ved utlopet finnes det en
betongdam med tre flomluker. Einunna-
anlegget ble bygd i 1954 og utbyggings-
konsesjonen er gitt i Kgl. res. 18.04.58.
Det er ikke gitt pålegg om minstevann-
føring mer dammen. NØK eier kraft-
verket i tilknytning til Markbulia.

Savalen
Savalen-magasinet ligger i grenseomra-
denene mellom Alvdal og Tynset kom-
muner. Reguleringsdammen ligger
imidlertid i Alvdal kommune. Sjoen er i
dag regulert 4.7 m med HRV på kote
707 .20. Magasinvolumet utgjør 6 I mil-
lioner m'.og sjoen har en regulerings-
prosent pa ca. 20. inklusiv
Einunnaoverføringen. Ved utløpet er det
bygd en fyllingsdam med overløp i
betong. Den forste reguleringskonsesjo-
nen for Savalen ble gitt i 1924 til Sevilla
Kraftanlegg. og senere overdratt til
Nord-Østerdal Kraftlag. Dagens konse-
sjon ble gitt ved Kgl. res. av 26.08.66
gjennom sterdalsutbyggingen (se
Fundin og Rendalsoverforingen).
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Soknad om utvidelse av magasinet ved
overføring av Glota og pumping av
vann fra Glomma. ble avvist av
Regjeringen i 1973. GLB anket først
denne avgjørelsen. men trakk anken til-
bake i desember 1974 etter en helhets-
vurdering av konsekvenser og kostna-
der. En søknad om planendring i april
1974 førte i siste runde til dagens konse-
sjon, gitt ved Kgl. res. av 11.11.76. Det
er ikke gitt pålegg om minstevannslipp i
Sevilla. Einunna overfores til Savalen
umiddelbart nedstroms utlopet fra
Einunna kraftverk.

Storsjøen
Storsjøen ligger hovedsakelig i
Rendalen kommune. mens selve regule-
ringsdammen ligger i Arnot kommune.
Sjoen er regulert 3.64 m med HRV på
kote 251.64. Magasinvolumet utgjor
175 millioner m.og dette gir en regule-
ringsprosent på 5 (magasinprosenten er
ca. 16 for Storsjøens eget lokalfelt).
Reguleringsdammen ligger ved
Brevikstrommen 4.1 km nedstroms
utlopsoset fra Storsjoen. Gjennomlops-
konstruksjonen i betong ved høyre
bredd er fundamentert på fjell og har to
luker og fisketrapp. Østover mot venstre
bredd er det anlagt en 320 m lang fyl-
lingsdam på losmasser. Det er foretatt
6.5 km kanalisering over en strekning
pa 10 km fra utlopsoset. Kanalen er
dimensjonert for a kunne avlede vannet
fra Rendalsoverforingen. som kommer i
tillegg til lokaltilsiget fra Storsjøens
eget nedbørfelt.

I 1940 ble det besluttet aforeta en mid-
lertidig statsregulering av Storsjøen
med en provisorisk bukkedam i utlops-

oset. Allerede i 1941 søkte GLB om til-
latelse til varig regulering, og fikk denne
11.02.43. I 1946 ble det sendt ny søknad
for større regulering i to alternativer.
Konsesjon ble gitt ved Kgl. res. av
25.07.47 for det største alternativet.
Grunnforholdene i utlopsoset var imid-
lertid sa vanskelige at det ble overveiet a
nedlegge reguleringen. fordi det ville
være teknisk og økonomisk betenkelig a
anlegge en dam her. med gjennomlops-
kapasitet ogsa for den planlagte over-
foringen av Glomma til Rendalen. Siden
viste det seg at Vassdragsdirektoratet
hadde planer fra 1919 for en dam ved
Brevikstrommen. og tillatelse til plan-
endring (flytting av damstedet) ble gitt
I 6.08.6 7. Reguleringen ble første gang
tatt i bruk vinteren 1968/69:

Storsjøen skal om sommeren ikke kun-
stig holdes høyere enn 0.3 m under
HRV før 0 1.09. Etter flomstigningen om
våren. og senest fra I 0.04 skal det tap-
pes minimum 7 m'/sek. (na som floting-
en av avsluttet) gjennom sommerhalv-
året. I tillegg kommer det vann som til
en hver til overføres fra Glomma gjen-
nom Rendalsoverføringen.

My klebysjøen
Myklebysjoen ligger i den øverste delen
av Sokkundavassdraget pa vestsiden av
Glomma 1 Stor-Elvdal kommune.
Magasinet utnyttes i første omgang i
Storfallet kraftverk 1 Sokkunda.
Myklebysjoen er regulert 3.25 m med
HRV på kote 988.75. Magasinvolumet
ligger rundt 6.4 millioner m'. Pa grunn
av dammens forfatning har reguleringen
i perioder ikke vært fullt utnyttet de
senere ar. Myklebysjoen har en gammel
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steinkistedam ved utløpet. og videre
rester etter en tidligere steinkiste i et
lavpunkt sør for hoveddammen. Begge
dammer er i forholdsvis dårlig forfat-
ning. Reguleringen eies og drives av
Anders Kiær. Reguleringen er konse-
sjonsfri. da første regulering ble foretatt
for 1917. Damlekkasjer sorger for min-
stevannslipp i utlopsbekken Kvita.

Osensj6en
Osensjoen ligger i grenseområdet mel-
lom Åmot og Trysil kommuner.
Reguleringsdammen ligger i Åmot.
Osensjoen er regulert 6.60 m med HRV
på kote 437.50. Magasinvolumet utgjør
265 millioner m' og magasinprosenten
er 37. Ved utløpet i Valmen ble det i
1983 bygd ny dam i betong med to
flomluker. to tappeluker og fisketrapp.
Osensjoen har vært regulert helt siden
1850 da det ble bygd en fløtningsdam
ved sjoens utlop. Fra 1917 har sjoen
vært regulert med kraftproduksjon og
flomdemping som hensikt.
Osensjoreguleringen var opprinnelig en
statsregulering, men ved Kgl. res av
05.07 .28 ble reguleringsrettighetene over-
dratt til GLB. GLBs søknad om fornyet
reguleringskonsesjon ligger for tiden til
vurdering i NOE. Det er gitt pålegg om
minstevannføring på minimum 6 m'/sek i
sommerhalvåret og minumum 2.5 m'/sek
i vinterhalvaret- se for øvrig beskrivelsen
av Osa kraftverk.

Hundsjoen
Hundsjøen er et lite reguleringsmagasin
i tilknytning til Hylla kraftverk i
Engerdal kommune. Hylla er en del av
Trysilvassdraget. Sjøen er regulert 1.25
m med HRV på kote 821.0.

Magasinvolumet utgjør rundt 0.45 milli-
oner m. Sjoen har vert regulert siden
Hylla kraftverk ble satt i drift i 1940.
Hundsjøen har i dag en fyllingsdam.
Gjeldende reguleringskonsesjon er gitt
ved Kgl. res av 15.05.66. HEAS er i dag
eier av reguleringsanlegget. Det er ikke
gitt pålegg om mistevannføring.

Hyllsjøene (Store og Lille)
Hyllsjøen er det andre magasinet i til-
knytning til Hylla kraftverk. Sjøen er
regulert 2.75 m med HRV på kote
802.3. Magasinvolumet utgjør ca.0.5
millioner m' og dette gir en magasinpro-
sent på 4.9. Deler av Røavassdraget er
kanalisert inn i Hyllsjøen (0.15 m1/sek).
I den opprinnelige utløpet finnes det en
steinkistedam med overløp i tre. Store
Hyllsjø er kanalisert over i Lille Hyllsjø.
og etter vannstandshevningen har sjøene
flytt sammen. Ved inntaket i Hyllsjøen
er det bygd en fyllingsdam. Anlegget er
fullrestauret i 1985/86. Det er ikke gitt
pålegg om minstevannføring i Hylla.

Holjes
Deler av det store Høljesmagasinet
strekker seg inn på norsk side i
Trysildalføret. Høljesmagasinet ble eta-
blert tidlig på 1960-tallet ved oppdem-
ming av Trysilelva. Magasinet har en
reguleringshøyde på 34 m med HRV på
kote 304.0. Regulant er Gullspang AB.
Konsesjon for den norske delen er gitt
gjennom Kgl. res. av hhv. 30.06.61 og
03.12.76.

Reinsvatnet
Reinsvatnet ligger i Oppland fylke på
grensen mellom Øyer og Lillehammer
kommuner. Magasinet er likevel tatt
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med. ettersom en del av magasinutnyt-
telsen skjer gjennom kraftverk i tilknyt-
ming til Mesna-reguleringene i
Hedmark. Reinsvatnet er regulert 2.5 m
med HRV pa kote 905.0. Magasinet
inneholder rundt 8 millioner m. Ved
utlopet av Reinsvatnet er det en murt
steindam som ble restaurert og forster-
ket med betong i 1986. Forste regule-
ringskonsesjon kom gjennom Kgl. res.
02.07.20. Denne gikk imidlertid ut i
1990 og soknad om fornyet konsesjon
ligger for tiden til behandling i NOE.
Reguleringen eies av Mesna kraftsel-
skap og administreres gjennom
Lillehammer og Gausdal Energiverk.
Den gamle konsesjonen inneholdt ikke
krav om minstevannslipp.

Mellsjoen
Mellsjoen er nest øverste regulering i
Mesna-systemet. Sjoen ligger i
Lillehammer kommune i Oppland og er
regulert 3.0 m med HRV på kote 892.8.
Magasinet inneholder rundt 3.1 millio-
ner m og magasinprosenten er 39.3.
Ved utlopet av Mellsjoen er det en murt
steindam som ble restaurert og forster-
ket med betong i 1986. Konsesjonsfor-
hold er som for Reinsvatnet. Den gamle
konsesjonen inneholdt ikke krav om
minstevannslipp.

Kroksjøen
Kroksjøen er neste nivå i Mesna-regule-
ringene. Sjøen ligger i Ringsaker kom-
mune med den nordre enden inn i
Lillehammer kommune i Oppland.
Kroksjøen er regulert 3.0 med HRV på
kote 882.2. Magasinet inneholder ca.
2.8 millioner m'. Ved utløpet av
Kroksjøen er det en murt steindam som

ble restauret og forsterket med betong i
1984. Konsesjonsforhold er som for
Reinsvatnet. Den gamle konsesjonen
inneholdt ikke krav om minstevann-
slipp.

Sjusjøen
Sjusjoen utgjor en del av Mesna-regule-
ringene i Ringsaker kommue. Sjusjoen
er regulert 4.2 m med HRV på kote
809.8. Magasinet inneholder ca. 4.8
millionerm og magasinprosenten er 29.
Ved utlopet av Sjusjoen er det en
betongdam. Konsesjonsforhold er som
for Reinsvatnet. Den gamle konsesjonen
inneholdt ikke krav om minstcvann-
slipp.

Sor-Mesna
Sor-Mesna ligger i sin helhet i
Ringsaker kommune. Sjoen er regulert
7.5 m med HRV pa kote 521.4.
Magasinvolumet er 37.4 millioner m'.
Fra sor far Mesna overfort vann fra et 29
km' nedborfelt fra Brumunda gjennom
Ljosakanalen. Det er videre bygd en
pumpestasjon med kapasitet pa 2 x 2.5
m'/sek (160 kW) i tilknytning til Sor-
Mesna for utnyttelse av den nedre delen
av magasinvolumet. De siste 27 millio-
ner mma pumpes over i Nord-Mesna.
Pumpingen foregår normalt i perioden
15.01-15.03. Konsesjonsforhold er som
for Reinsvatnet.

Nord-Mesna
Nord-Mesna ligger på grensen mellom
Ringsaker og Lillehammer kommuner
med reguleringsdammen i Lillehammer.
Sjøen er regulert 8.3 m med HRV på
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kote 519.6. Magasinvolumet er 41.4
millioner m' og magasinprosenten er
61.2. Konsesjonsforhold er som for
Reinsvatn. Det er gitt palegg om min-
stevannlipp fra dammen Nord-
Mesna.

Næra
Nera ligger i Ringsaker kommune.
nord-øst for tettestedet Moelv. Næra har
fungert som magasin for Moelv kraft-
verk som har vært ute av drift siden
1984. Sjoen har en reguleringshoyde pa
3 m med HRV pa kote 340.09.
Magasinvolumet er 28.8 millioner m' og
magasinprosenten er 42.5.
Reguleringskonsesjonen gikk ut
12.08.87. Reguleringen har imidlertid
fortsatt etter dette. GLB søkte i 1992 om
a fa overta reguleringen av Næra.
Gjennom de siste tiårene er det bare
rundt 2 m av reguleringen som har \ ært
benyttet. Det er na (febr. 1994) inngatt
avtale om at to meter regulering kan fin-
ne sted mellom kotene 339.59 og
337.59 i påvente av GLBs eventuelle
konsesjon. Den gamle reguleringskon-
sesjonen hadde pålegg om 0.5 m'/sek
minstevannføring i sommerhalvåret og
tilsvarende 0.1 m'/sek i vinterhalvaret.
Reguleringen administreres av Mesna
kraftselskap.

Mjøsa
Mjøsa. Norges største innsjø. er i dag
regulert 3.61 m med HRV på kote
122.94. Magasinvolumet utgjør 1.312
millioner m'. Mjosa ble forste gang
demmet opp etter at staten i 1854-58
bygde en dam ved Sundfossen i Vorma
like sør for Eidsvoll. Mjøsas naturlige
vannstand ble dermed hevet ca. 2.3 m

for a skape en farbar elvestrekning for
dampskipstrafikken mellom mjøsbyene
og Hovedbanens endestasjon pa
Eidsvoll.

Mjosregulering I for kraftproduksjons-
formål ble gjennomført fra 1906-1910
ved bygging av ny reguleringsdam ved
Svanfoss. HRV i Mjøsa ble gjennom
dette hevet 0.7 m til 3.84. malt på
Hamar vannmerke. Mjosregulering II
ble gjennomført fra 1948. med en sam-
let reguleringshøyde på ca. 2.8 m.
Mjosregulering III ble gitt ved konse-
sjon til GLB i 1961 med en samlet
reguleringshoyde pa 3.61 m. Dagens
reguleringsdam ved Svanfoss stod fer-
dig i 1962. Dammen er bygd i betong
og den har fire luker og fisketrapp.
Svanfoss sluse ble restaurert i 1993 og
muliggjør nå båtpassasje forbi regule-
ringsdammen. For a sikre mest mulig
mot flomskader er GLB palagt a tappe
Mjøsa ned mot LRV innen vårløsning-
en i april.

Nordre Rogden (Fallsjoen)
Nordre Røgden eller Fallsjøen ligger i
den sør-østre delen av Åsnes kommune
med den østre enden innover på svensk
side av riksgrensen. Sjøen er regulert
4.5 m med HRV på kote 369.3.
Magasinvolumet er 10.8 millioner m'.
Reguleringsrettigheten stammer fra
1954 og er gitt AB Rotneros Bruk for
utnyttelse i kraftverk nedover i Rojdan
og senere i Klaralven. Fra magasinet
skal det til enhver tid tappes minst
naturlig lavvannsforing som er satt til
0.15 m'lsek.
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Mellom-Røgden (Rotbergsjøen)
Mellom-Rogden er neste mva på
Rotneros Bruks reguleringer på norsk
side i Røgdenvassdraget. Sjøen ligger
øst i Grue kommune helt inn mot sven-
skegrensen. Sjøen er regulert 4.6 m med
HRV på kote 331.2. Magasinvolum er
20.7 millioner m". Fra magasinet skal det
til enhver til tappes minst naturlig lav-
vannsforing som er satt til 0.3 m'/sek.

Rogden
Rogden utgjor det storste magasinet pa
norsk side i Røgdenvassdraget. Sjøen er
regulert 3.4 m med HRV på kote 279.9.
Magasinvolumet er 49.5 millioner m'.
Også dette er en svensk regulering i
Rdjansystemet og reguleringsdammen
ligger på svensk side av riksgrensen.

Øyersjøene
Øyersjøene er et magasin i Kongsvinger
kommune i den nord-østre delen av
Brodbolvassdraget. Sjoen. som opprin-
nelig bestod av to sjøer som nå er flytt
sammen. oppgis av HEAS a vere regu-
lert 1.8 m med HRV på kote 270.433
(Kgl. res av 05.09.75 sier imidlertid en
reguleringshøyde på 4 m med HRV på
kote 270.50).

Varalden
Varalden ligger i Brodbolvassdraget i
Kongsvinger kommune. HEAS. som
regulant, oppgir at sjøen er regulert 5.5
m med HRV på kote 202.98 (Kgl. res.
av 05.09.75 sier imidlertid en regule-
ringshoyde pa 7 m med HRV på kote
203.50). Magasinvolumet i Varalden
oppgis å være 42.4 millioner m' og
magasinprosenten er 49.6. Tapperegle-
mentet for sjøen er i stor grad utformet i

forhold til fløtningens behov og for bruk
av magasinvann i kraftverk nedover på
svensk side av riksgrensen.

Mokeren
Mokeren er i areal den storste sjoen i
Brodbolvassdraget pa norsk side av
riksgrensen. Sjøen ligger i sin helhet i
Kongsvinger kommune. HEAS oppgir
at sjøen er regulert 1.2 m med HRV på
kote 174.695 (Kgl. res av 05.09.75 sier
imidlertid en reguleringshøyde på 2.0 m
med HRV på kote 175.00).
Magasinvolumet i Mokeren utgjor 19
millioner m'og magasinprosenten er
32. Det er fastsatt en minstevannføring
fra Mokeren pa 2.5 m'/sek. riktignok
begrenset til naturlig avløp.

Utgardssjoen
Utgardsjoen er det nederste nivået på
Brodbolvassdraget i Norge. Sjoen er
regulert på svensk side i forbindelse
med Jssefors kraftverk.

Skjervangen
Skjervangen ligger i den sør-vestre
delen av Eidskog kommune.
Skjervangen er varig vernet mot kraftut-
bygging (Vpl I). men er regulert ca. I m
i for utnyttelse i kraftverk nedover i
vassdraget på svensk side av riksgren-
sen.

2.1.4 Overføringer i Hedmark

Overføringer av vann fra ett vassdrag til
et annet behandles som magasiner etter
vassdragsreguleringsloven. I Hedmark
er det flere slike overføringer, og i det
følgende er det gitt en kort beskrivelse
av de storste av disse.
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Femund-overføringen
Fra 1756 er det overført vann gjennom
et rennesystem fra Nordervika i
Femunden til den søndre delen av
Feragshaen og dermed gjennom
Haelvvassdraget til den øvre delen av
Glomma. Anlegget består blant annet av
ca. 500 m tømmerrenner som nå er
under restaurering i regi av Røros kom-
mune. Hensikten med denne overføring-
en var j apne for tommerfloting fra
Femundomradet til kobberverket på
Røros. Siste gang anlegget var i bruk til
tommerfloting var i 1970. Femund-
overføringen er så gammel at den ikke
er hjemlet gjennom konsesjon i forhold
til vassdragsreguleringsloven. men
Trysil-Klaralvkommisjonen fastslo i
1952 Norges rett til dette vannet som
ellers drenerer naturlig til Sverige. I dag
ligger overforingsmengden ved normal-
vannstand i Femunden på rundt 0.5
m'/sek - okende ved flomstigning. Nar
tømmerrennen er ferdigrestaurert. vil
overforingemengden ved høy vannstand
i Femunden kunne komme opp i 2-2.5

m'/sek.

Orkla-overføringene
I tilknytning til Innderdalsmagasinet er
den øvre delen av Orkla overført fra
Øvre Dølvad. Videre er Neringaa.
Kviknebekken og Storbekken ført over i
magasinet, mens Gardåa tas direkte inn
på driftstunnelen til Litjfossen kraftverk.

På østsiden av Kvikne-dalføret er elvene
Russu og Ya fort over til magasinet i
Falningsjoen. Vannet fra Sverjesjøen kan
videre også overføres til Faining-sjøen.
Samtlige overføringer i tilknytning til
Orklautbyggingen er hjemlet i konse-

sjon gitt i Kgl. res. av 16.06. 78. og de er
videre beskrevet i tilknytning til omta-
len av Litjfossen og Ulset kraftverk.

Einunna-overf øringen
Einunna overføres til Savalen umiddel-
bart nedstrøms utløpet fra Einunna
kraftverk. Denne overføringen er gitt
som en del av Østerdalsutbyggingen og
er hjemlet i konsesjon av 26.08.66.
Maksimal kapasitet på overføringstun-
nelen til Savalen er 26 m3/sek. Det er
ikke gitt pålegg om minstevannføring i
Einunna fra overføringsstedet.
Elveløpet nedstrøms er derfor tørt gjen-
nom store deler av året.

Rendals-overforingen
Rendalsoverforingen var ett av hoveele-
mentene i Østerdalsutbyggingen ved
Kgl. res. av 26.08.66. Det er her gitt til-
latelse til a fore over 55 m3/sek fra
Glomma til Rena vassdraget.
Overforingen skjer fra Hoyegga i
Alvdal kommune med utløp fra
Rendalen kraftverk til Rena elv like
nord for Hornset i Rendalen. Rendals-
overforingen er den storste overforingen
i Østlandsområdet. Se for øvrig beskri-
velsen av Rendalen kraftverk.

Roa-overforingen
I tilknytning til utbygging av Hylla på
østsiden av Engeren i Engerdal kommu-
ne er deler av Roavassdraget fort over i
Hyllsjøen. Hyllsjøen fungerer som regu-
leringsmagasin for Hylla kraftverk som
ble fullrestauret i 1985/86 på grunnlag
av gjeldende konsesjon fra 30.04.65.
Overføringsmengden er satt til 0.15
m'/sek.
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Brumunda-overføringen
Fra den øverste delen av Brumunda er
vannet fra ca. 29 km' ført nordover til
Sor-Mesna gjennom Ljøsåkanalen.
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2.2 Samlet Plan-prosjekter

2.2.1 Innledning

Opplysningene om Samlet Plan-prosjektene er stort sett hentet ut fra de respektive
vassdragsrapportene og fra siste Samlet Plan-melding - St.meld. nr. 60 (1991-92).

Fullstendig prosjektomtale er i denne rapporten bare gitt til aktuelle prosjektalterna-
tiver i kategori I og II. slik de ble plassert gjennom Stortingets behandling av siste
Samlet Plan-melding i møte 01.04.93.

Samlet Plan-prosjekter som i dag ikke lenger er aktuelle på grunn av vassdragsvern
gjennom Verneplan III eller IV. er for oversiktens skyld gitt en kortere omtale i rap-
portens kapittel 2.2.4. mens nye Samlet Plan-prosjekter som er under utredning og
ennå ikke er formelt plassert i gruppe og kategori. er gitt en noe mer fyldig beskri-
velse i kapittel 2.2.3.

Beskrivelsen av hvert enkelt anlegg i det følgende er bygd opp på samme systema-
tiske måte:

NR. NAVN (NR.) evt. alternativ

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

Utbyggingsplaner

Konsekvenser

Når det gjelder definisjon av størrelsesbegrepene som er benyttet.vises det til for-
klaringen av brukte faguttrykk i rapportens vedleggsdel. Av andre opplysninger
som ikke er selvforklarende kan en nevne folgende:

Tallet foran prosjektnavnet angir prosjektnummer i Samlet Plan og tilsvarer eventu-
elt framtidig kraftverksnummer i NVEs register. Nummeret i parentes er vassdrags-
nummer som refererer seg til NVEs Vassdragsregister REGINE.
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Forklaring til referansene kategori. gruppe og økonomiklasse er gitt under beskri-
velsen av Samlet Plan i kapittel  1.2.1.

Stortingsmelding er i denne sammenhengen oppgitt som en tidsreferanse for hvil-
ken fase av Samlet Plan de respektive vassdragsrapportene er utarbeidet under.

Navn/forkortelser pa aktuell utbygger er de samme som er nemt i kapittel 2.1.I

under utbygd vannkraft.

2.2.2 Samlet Plan-prosjekter i Hedmark

I det følgende er hvert enkelt av de aktuelle Samlet Plan-prosjektene i Hedmark gitt
en kort presentasjon med en del sentrale faktaopplysninger. De ulike prosjektene er
presentert i geografisk rekkefølge fra nord mot sør. Hvert prosjekt er videre presen-
tert på et eget kart og det vises i denne sammenheng til tegnforklaring bakerst i rap-
porten.

Kartet pa neste side er tatt inn for oversiktens skyld og viser hvor de ulike prosjek-
tene er lokalisert i fylket. Det vises imidlertid også til det store fylkeskartet som føl-
ger som vedlegg til rapporten.
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• Brevad

e Borsj0en

• Brsfoss \
• Brufoss

e vre Glomma Tolgafallene

e TunnaSavalen

• Einunna

e Solna

• Flena

• lmsa

• Sokkunda

•  Østre  ÆraOsa
•-Hemmel

e Flisa/Osa
•_ (,lomstadfoss

• Flisa/liber foss

• Bakkefloyta
- -. , Gjolistadf

·Storsjoen "stasvas rage Afloen

Figur 5. Samlet Plan-pro.,jekter i Hedmark. Hl'er prikk kan representere flere alter-
nativer
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49306 BREVAD (121.Z)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Orkla
: Tynset
: I
:4
:8GWh
:5
: St.meld. nr. 60 (1991-92)
:KVO

Utbyggingsplaner

Prosjektet ligger i Orklavassdraget i Tynset kommune ca. 12 km nord-vest for tett-
stedet Y set.

Utbyggingsplanen går ut på å utnytte er fallhøyde på ca. 11 m over en 500 m lang
elvestrekning i hovedelva Orkla. Inntaksdammen tenkes lagt umiddelbart opp-
strøms Lia bru. og herfra vil vannet bli ført i kanal og en kort rørgate ned til et kraft-
verk i dagen like inntil rv. 3 ca. 700 m sør for Brevad gard. Området har tidligere
hatt et lite småkraftverk.

Brevad kraftverk vil være et rent elvekraftverk. Den aktuelle elvestrekningen har
redusert vannføring fra tidligere på grunn av overføringen av den øvre delen av
Orkla til Innerdalsmagasinet. Utbyggingsområdet ligger imidlertid ca. 3.5 km ned-
strøms utløpet fra Ulset kraftverk og vil således nyte godt av reguleringene i
Falningsjøen og Store Sverjesjoen.

Konsekvenser

Det aktuelle prosjektområdet er fra tidligere forholdsvis sterkt påvirket av mennes-
kelige inngrep. og etableringen av et nytt kraftverk ved Brevad anses for å være
relativt lite konfliktfylt. Prosjektet forutsetter ikke slipp av minstevannføring. men
bevaring av elvekantvegetasjonen vil til en viss grad kunne skjerme mot innsyn
blant annet fra rv. 3.

Tynset kommune tok ikke standpunkt til utbyggingsspørsmålet på det tidspunktet
vassdragsrapporten var ute til lokal høring.
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49317 BRSJEN (121.FB)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Orkla.( Burua)
: Tynset
: II
:7
: 5 GWh
: I
: St.meld. nr. 63 (1984-85)
:KVO

Utbyggingsplaner

Prosjektomrade Borsjoen ligger i Orklavassdraget i Tynset kommune. Utlopselva
fra Børsjøen munner ut i Orkla vest for Orke Ibogen ca IO km sør-vest for grende-
samfunnet Yset.

Børsjøen har tidligere vært regulert i forbindelse med Eidsfossen kraftverk i Orkla.
Reguleringen ble lagt ned i 1969 og har siden ikke vært brukt. Utbyggingsplanene
går ut pa a benytte den gamle reguleringen i Børsjøen på 5.5 m. Reguleringen vil
gjøre det mulig a opprettholde en mer stabil og noe høyere minstevannføring i de
øvre delene av Orkla enn det som er pålagt i konsesjonsvilkårene for de omfattende
reguleringene i Orkla, assdraget.

Det vil ikke bli bygd noe nytt kraftverk i tilknytning til den planlagte reguleringen.

Borsjoens nedborfelt er 22 km.

Konsekvenser

Borsjoomradets relative verdi som naturomrade har okt betraktelig pa grunn av den
omfattende vannkraftutbyggingen i tilknytning til Orklaprosjektet i fjellomrdene
rundt.

Konfliktgraden ved en ny reguleringsbruk av Borsjøen rnrderes som stor i forhold
til brukeinteressene naturvern, vilt og fisk. Borsjoen har i dag et interessant vat-
marksparti som utgjør hekkeområde for flere regionalt sjeldne fuglearter. Videre har
den tidligere reguleringssonen rundt sjøen referanseverdi for studier av revegetering
i høyfjellsområder. Fiskebestanden i sjøen er idag meget god.

En ny regulering vil utvilsomt skade de nevnte naturkvalitetene.

Tynset kommune gikk mot utbygging på det tidspunktet vassdragsrapporten var ute
til lokal høring.
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00473 VANGRØFTA/BREANSFOSS (002.PZ)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Vangrofta
: Os
: I
:3
: 12 GWh
:4

: St.meld. nr. 63 ( 1984-85)
:NØK

Utbyggingsplaner

Prosjektet ligger i den nedre delen av Vangrøfta som er et vestlig sidevassdrag til
Glomma i Os kommune. Utbyggingsstedet ligger ca. 3 km sør for det vesle tettste-
det Dalsbygda. Vassdragets nedbørfelt oppstrøms utbyggingsstedet er ea.  325  km.

Inntaket for anlegget er tenkt plassert i tilknytning til terskelen under brua ved
Brennegga. Herfra foreslås vannet ført i en rørgate over en strekning på ca. 1150 m
ned til et kraftverk som plasseres på sørsiden av elva nedstrøms Iskvennsfossen.
Hele anlegget foreslas lagt i dagen. Rorgaten vil krysse elva pa hoyde med restene
etter den gamle kraftstasjonen. Anlegget vil utnytte en netto fallhøyde på 40.5 m.

Vangrofta vil etter en eventuell utbygging fa sterkt redusert vannforing over en
strekning på ca. 1400 m. Det forutsettes en viss minstevannføring i elveløpet.

Konsekvenser

En reetablering av et kraftverk ved Breansfossen anses for avere forholdsvis lite
konfliktfylt. Minstevannforing kombinert med ulike kultiveringstiltak antas til en
viss grad a kunne kompensere for ulemper i forhold til lokale fiskeinteresser.

Os kommune gikk inn for utbygging på det tidspunktet vassdragsrapporten var ute
til lokal høring.
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00472 VANGRØFTA/BRUFOSS (002.PZ)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Vangrøfta
: Os
: I
:2
: 3GWh
:4

: St.meld. nr. 63 (1984-85)

:NØK

Utbyggingsplaner

Prosjektet ligger i den nedre delen av Vangrøfta som er et vestlig sidevassdrag til
Glomma i Os kommune. Utbyggingsstedet ligger ca. 4 km sor-ost for det vesle tett-
stedet Dalsbygda. Vassdragets nedborfelt oppstroms utby ggingsstedet er ca. 343
km'.

Prosjektet gar ut pa a utnytte et konsentrert fall i hovedelva ved Brufossen ved a
legge en inntaksdam like oppstroms fossenakken med et kraftverk i dagen. som vil
fa utlop pa sorsiden av elva umiddelbart nedstroms fossen. Netto fallhoyde vil vere
10.4 m.

Ettersom fossen fra naturens side representerer en vandringshindring for fisk. tas
det sikte pa a utnytte hele vannforingen vinterstid. mens det vannet som overstiger
turbinens slukeevne sommerstid. vil gå i fossen.

Brufossen har tidligere hatt et kraftanlegg som nå er restaurert som kulturminne.

Konsekvenser

En reetablering av et kraftverk ved Brufossen anses for å være forholdvis lite kon-
fliktfylt. forutsatt at det tas tilstrekkelig hensyn til de nyrestaurerte kulturminnene
på stedet. Inngrepet forventes ikke aville endre vesentlig på det som i dag preger
elvestrekningen.

Os kommune gikk inn for utbygging på det tidspunktet vassdragsrapporten var ute
til lokal horing.
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00463 ØVRE GLOMMA C (002.P0) TOLGAFALLENE

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Glomma
: Os. Tolga
: I
:4
: 192 GWh
:4
: St.meld. nr. 63 (1984-85). St.meld. nr. 53 (1986-87)
:  KL Opplandskraft

Utbyggingsplaner
Prosjekt vre Glomma C er benevnelsen pa utbygging av Tolgafallene. Prosjektet
er identisk med alternatiy VA1 som er beskrevet i St.meld. nr.53 (1986-87).
Samtlige andre alternativer i vre Glomma-pakken er na gatt ut gjennom vern av
de potensielle magasinmulighetene i Rien og Feragen i Røros kommune - gjennom
Verneplan IV
Utbygging av Tolgafallene vil berore en ca. 13 km lang elvestrekning forbi kommu-
nesenteret i Tolga kommune. Inntaket for kraftverket tenkes lagt ca. 1.5 km sør for
Hummelvoll bru. mens utlopet vil bli plassert nedstroms Eidsfossen ca.  6  km sor for
Tolga sentrum. Kraftstasjonen tenkes plassert i fjell på vestsiden av elva nord for
kommunesenteret. Prosjektet vil utnytte en fallhøyde på 90 m. Nedbørfeltet opp-
strøms inntaket er 2.511 km' med Aursunden som reguleringsmagasin.
Minstevannføring etter en eventuell utbygging er foreslått til minimum 10 m'/sek i
perioden 20. mai til 30. september. og med tilsvarende 5 m'/sek i de øvrige delene
av året. Middelvannføring under dagens forhold er til sammenligning 48.2 m'/sek.
Prosjektet ble konsesjonssøkt allerede i 1974 som en del av Øvre Glomma-utbyg-
gingen. Søknadsbehandlingen ble utsatt i 1982 av Stortinget - jfr. St.prp. nr. 130
(1981-82).

Konsekvenser
Utbyggingen vil gripe tildels sterkt inn i en av Glommavassdragets få gjenværende
større strykstrekninger. Inngrepet vil gi en sterk visuell effekt. spesielt i forhold til
landskapsmiljøet i tilknytning til Tolga tettsted. Resipientkapasiteten langs utbyg-
ningsstrekningen \ il bli betydelig dårligere.
Størst negativ effekt vil utbyggingen ha i forhold til de betydelige fiskeinteressene i
området. Tolgafallene må karakteriseres aha meget stor verdi i sportsfiskesammen-
heng og som oppvekst- og produksjonsområde for fisk. Utbyggingen vil gripe sterkt
inn i elveavsnittets verdi i fiskeribiologisk sammenheng. Dette forholdet \ il det
vanskelig kunne kompenseres fullstendig for.

Tolga kommune har med varierende flertall konsehent gått inn for utbygging.
mens Os kommune har gått mot.
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Vannkraftressursene i Hedmark - Samlet Plan

00476 TUNNA (002.NZ) Alternativ 1B (C)

Vassdrag
Kommune(r)

Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Tunna. Magnilla. Lona
: Tynset. Tolga
: II
: 13
: 114 GWh
:6
: St.meld. nr. 63 (1984-85)
:HEAS

Utbyggingsplaner

Tunna er et vestlig sidevassdrag til Glomma i Tynset kommune med utlop umiddel-
bart vest for kommunesenteret. Magnilla og Lona er nordlige sidevassdrag til Tunna
med deler av sine nedbørfelt innenfor Tolga kommune.

Tunna alt. 1 B representerer det mest omfattende prosjektet for separat utnyttelse av
fallstrekningene i Tunna. Prosjektet inneholder forslag om etablering av et magasin
med 15 m regulering i tilknytning til samløpet mellom Magnilla og Gjera i
Magnilldalen og videre et magasin med tilsvarende reguleringshoyde i Londalen pa
grensen mellom Tynset og Tolga. Fra disse magasinene tenkes bruttofallet pa 25 m
ned til Tunna utnyttet gjennom et kraftverk bygd i dagen ved Fossbakken. Fra inn-
taksmagasinet i Tunna tenkes vannet videre fort i tunnel til et nytt kraftverk i fjell rett
ovenfor Tveraas utlop i Tunndalen. Dette kraftverket vil kunne  få  en brutto fallhøyde
på 174 m. Tunna kraftverk vil utnytte vannet fra et nedbørfelt på 542 km'.

En separetutbygging av Tunna er også beskrevet gjennom alternativ 1 A som omfat-
ter små inntaksmagasiner i Lona og Magnilla og videre med bare ett kraftverk i
Tunna. Dette alternativet vil kunne fa en arsproduksjon pa 80 GWh og er ikke ner-
mere beskrevet i denne rapporten.

Konsekvenser

Isolert sett er den foreslatte Tunna-utbyggingen med magasiner i Londalen og
Magnilldalen ett av de mest konfliktfylte Samlet Plan-prosjektene i Hedmark.
Konfliktgraden vurderes som meget stor både i forhold til kulturminnevern og jord-
og skogbruk. Naturvern og friluftsliv vil ogsa bli pafort store belastninger ved en
slik utbygging.

Magasinomradene representerer deler av en svert produktiv biotoptype med en rek-
ke kulturhistoriske minner fra lokalbefolkningens utnyttelse av utmarka gjennom
arhundrene. Fiskeinteresser vil også bli sterkt berørt.

Både Tynset og Tolga kommune gikk mot utbygging på det tidspunkt vassdragsrap-
porten var ute til lokal høring.

64



Vannkraftressursene  i  Hedmark  -  Samlet Plan

, \, il

1'

" '0

"
------ TOLGA

v-
iLomjoe-____,.

TYNSET

C:

Sa

', ...---
-----

---------

il Prosjekt 00476
· Tunna

Hedmark fylke.
..\ltern,lt1\ 18
l-.:atec:or1 .2
\\1di'ere pruduksjo11 1 I-+ C\\ h
.\lak \lt>le 35  \\\\

I
Målestokk 1 : 1 00000

5km

Koordinatsvstem:UTM sone 32

Grunnlagsdata: Statens kartverk N250
T emainiormasjunSP-prosjekt

)amlczt Plan
lorvassd,a; al,, "'\ ! NVE

:__ ->) 
1 

NORGES VASSDRAGS
- OG ENERGIVERK

65



Vannkraftressursene i Hedmark - Samlet Plan

00477 TUNNA/SAVALEN (002.NZ) Alternativ 2A (B)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Tunna. Magnilla. Lona. Savalen
: Tolga. Tynset. Alvdal
: I
:5
: 147 GWh
:3
: St.meld. 63 ( 1984-85 ). St.meld. nr. 53 ( 1986-87)

: KL Opplandskraft (HEAS. NK. GLB)

Utbyggingsplaner
Tunna er er vestlig sidevassdrag til Glomma i Tynset kommune og munner ut i
hovedeh·a umiddelbart vest for kommunesenteret. Mangnilla og Lona er nordlige
sidevassdrag til Tunna. mens Savalen ligger mot sør og fungerer som regulerings-
magsasin for Savalen kraftverk i Alvdal.
I dette prosjektet foreslas Tunna. Magnilla og Lona overfort Savalen uregulert ved
pumping. I denne sammenhengen ma det etableres inntaksdammer i Londalen og
Magnilldalen på kote 690. I Tunna må det videre bygges en pumpestasjon opp-
stroms Fossbakken i forbindelse med overforingen til Savalen. Reguleringen i
Savalen foreslas okt med 8.4 m i tillegg til dagens 4.7 m slik at den totale regule-
ringshoyden etter utbygging vil være 13.1 m. Reguleringsøkningen vil skje gjen-
nom ytterligere senking. og fylling om våren forutsettes fortsatt a skje innenfor
rammene for dagens manøvreringsreglement (minimum I m under HRV pr. 7. juli).
Magasinutvidelsen vil medføre en betydelig merproduksjon i Savalen kraftverk og
alle nedenforliggende verk i Glomma.
Det er gjennom Samlet Plan-prosessen beskrevet flere utbyggingsalternativer for
Tunna/ Savalen blant annet med eller uten magasiner i tilknytning til Magnilla og
Lona og med mindre reguleringsutvidelser i tilknytning til Savalen. I dag (1994) ma
alternativ 2A karakteriseres som det mest aktuelle som utgangspunkt for en eventuell
konsesjonssoknad. og de ovrige er derfor ikke beskrevet nermere i denne rapporten.
En separat utby gningslosning for Tunna er imidlertid beskrevet på foregående side.
Tunna/Savalen 2A ble flyttet fra gruppe 8 til gruppe 5 som o/u-prosjekt i forbindel-
se med rulleringen av Samlet Plan i 1993.

Konsekvenser
Økt regulering av Savalen vil kunne medføre betydelige konflikter i forbindelse
med friluftslivsinteressene i området. Konfliktgraden vurderes som meget stor.
Fiskeinteresser og vesentlige landskapsestetiske kvaliteter vil bli forringet gjennom
de foreslåtte inngrepene i Tunna-systemet. Kulturminneverninteresser vil også bli
betydelig berørt.
Samtlige berørte kommuner gikk mot utbygging på begge horingstidspunktene.
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00478 EINUNNA 2 (002.MBZ) Alternativ VIA/ VlB

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Einunna (Follavassdraget)
: Folldal. Alvdal
:Al/BIi
:A5/B7
: A 43 GWh / B 58 GWh
:A5/B4
: St.meld. nr. 60 (1991-92)
:NØK

Utbyggingsplaner

Einunna er et nordlig sidevassdrag til Folla i grenseområdet mellom Folldal og
Alvdal kommuner.

Einunna 2 gar i korthet ut pa a utvide det eksisterende magasinet i
Markbulidammen for a holde igjen vann som i dag går som flomtap. Alternativ A
vil utvide dagens regulering på 3 m til 15 m. mens alternativ B vil medføre ytterli-
gere reguleringsutvidelse til en samlet reguleringshøyde pa 20 m. Prosjektet omfat-
ter videre utnyttelse av eksisterende vannveier fra magasin til dagens kraftverk og
videre eksisterende overføringstunnel til Savalen. Prosjektet vil imidlertid innebære
bygging av et nytt kraftverk i fjell.

Anlegget representerer en liten utvidelse av prosjektet som ble beskrevet som
Einunna A og Bi St.meld. nr. 53 (1986-87). Dette prosjektet er ikke beskrevet vide-
re i denne rapporten og anses i dag for avere mindre aktuelt enn Einunna 2.

Konsekvenser

Konfliktene ved en opprusting og utvidelse av Einunna kraftverk knytter seg i første
rekke til den foreslåtte magasinutvidelsen.

Reguleringsalternativ A vil medfore neddemming av 2.7 km myr og fjellbjorke-
skog og alternativ B tilsvarende 4.7 km'. Einunndalen er en av fylkets mest inten-
sivt utnyttede seterdalfører. Videre inneholder magasinområdet flere interessante
naturforekomster. Sen fylling av det grunne magasinet med relativt mye myrbunn
vil kunne virke estetisk svært skjemmende i landskapet. Konfliktene vurderes som
store i forhold til naturvern, kulturminnvern og landbruksinteresser ved det største
magasinutvidelsesalternativet.

Bygging av nytt kraftverk gjennom bruk av eksisterende vannveier vurderes som
li te konfliktfy It.

Folldal kommune gikk mot utbygging på det tidspunktet vassdragsrapporten var ute
til lokal horing
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00478 EINUNNA 2 (002.MBZ) Alternativ V2A / V2B

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Einunna (Follavassdraget)
: Folldal, Alvdal
:AI/BIi
:A5/B8
: A 50 GWh  I  B 66 GWh
:A5/B5
: St.meld. nr. 60 (1991-92)

:NØK

Utbyggingsplaner

Prosjektområdet er beskrevet på foregående side under Einunna 2. alt. V I A  I  V IB.

Magasinutvidelsesforslaget ved dette alternativet er det samme, med utvidelse til 15
m ved A og 20 m ved B. Det som skiller dette prosjektet fra det foregående er for-
slaget om å bygge ny overføringstunnel til Savalen for direkte utnyttelse av fallet
mellom Markbulia og Savalen. Nytt kraftverk vil bli sprengt inn i fjellet i tilknyt-
ning til overforingstunnelen.

Ved dette alternativet vil dagens Einunna kraftverk bli lagt ned i sin helhet, mens en
beholder overføringstunnelen til Savalen for a samle opp lokaltilsiget nedstrøms
Markbulia.

Konsekvenser

Konfliktene ved dette alternativet knytter seg også til magasinutvidelsen. som er
beskrevet foran.

Bygging av nytt kraftverk i tilknytning til den nye overforingstunnelen til Savalen
anses for avere lite konfliktfylt.

Folldal kommune gikk mot utbygging på det tidspunkt vassdragsrapporten var ute
til lokal horing.
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00478 EINUNNA 2 (002.MBZ) Alternativ V3A  /  V3B

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Einunna (Follavassdraget)
: Folldal, Alvdal
:AI/BIi
:A5/B6
: A 33 GWh / B 46 GWh
:AS/B3
: St. meld. nr. 60 (1991-92)
:NØK

Utbyggingsplaner

Prosjektområdet er beskrevet på sidene foran under Einunna 2, alt. V l A / V I B og
V2A/ V2B.

Magasinutvidelsesforslagene også ved dette alternativet er de samme. med utvidel-
se til 15 m regulering ved A og 20 m ved B. Ved 3-alternativene tenker en seg at
eksisterende Einunna kraftverk bygges om og tilpasses den nye reguleringshøyden i
Markbulimagasinet. I tillegg bygges det et nytt kraftverk. Einunna nedre kraftverk.
for a utnytte fallet i den eksisterende overføringstunnelen mellom Einunna og
Savalen.

Konsekvenser

Også ved denne utbyggingsløsningen knytter konfliktene seg i første rekke til
magasinutvidelsen. Dette forholdet er for øvrig beskrevet foran.

Ombygging av Einunna kraftverk og etablering av et nytt tilleggsverk anses for å
vere lite konfliktfyIt.

Folldal kommune gikk mot utbygging på det tidspunkt vassdragsrapporten var ute
til lokal høring.
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Vannkraftressursene i Hedmark - Samlet Plan

00481 SØLNA (002.MAZ  -  002.MZ) Alternativ A (Sølna/Folla)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Solna. Folla
: Alvdal. Folldal
: II
: 10
: 168 GWh
:5
: St.meld. nr. 63 (1984-85)
:HEAS

Utbyggingsplaner

Prosjekt Solna A vil innebære overføring av Folla for felles utbygging med Solna i
Alvdal kommune.

Inntaket av Folla er tenkt plassert på kote 660 like nedstrøms Grimsbu i Folldal
kommune. Herfra tenkes elva overfort til Solndalen. hvor det etableres et inntaks-
magasin for korttidsregulering med en vannstandsvariasjon pa ca. I0 m. Fra sor ten-
kes Auma overført via Finnbudalen sammen med Vardtjønnsbekken og
Finnbudalsbekken. Fra inntaksmagasinet tenkes vannet overført i trykktunnel til et
kraftverk i fjell i Baugsberget med utlop i Folla pa kote 474. Kraftverket vil utnytte
vannet fra et samlet nedborfelt pa ca. 1.574 km'. og vil ha en brutto fallhoyde som
varierer mellom 182 og 186 m.

Konsekvenser

Folla vil som følge av overføringen få sterkt redusert vannføring over en strekning
på ca. 30 km fra inntaket nedstrøms Grimsbu til utløpet fra kraftverket umiddelbart
før samløpet med Glomma. Vannføringen i Solna vil også bli sterkt redusert i den
nedre delen over en strekning på 13 km. Vannføringen i Auma vil i praksis bli borte
nedstrøms overføringsstedet.

Konfliktgraden vurderes som stor i forhold til naturvern. friluftsliv og vilt. mens
den vurderes som meget stor i forhold til kulturminneverninteressene. Prosjektet vil
gripe forstyrrende inn i en del av det store sammenhengende fjellomradet som går
under benevnelsen Alvdal vestfjell. Dette gjelder særlig magasinetableringen i
Solndalen og videre overføringen av Auma. Overføringen av Folla til nabodalføret
oppfattes videre som relativt dramatisk. og prosjektet som helhet synes i dag a vere
forholdsvis lite realistisk.

Både Folldal og Alvdal kommune gikk mot realisering av dette utbyggingsalternati-
vet på det tidspunktet vassdragsrapporten var ute til lokal høring.
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00481 SØLNA (002.MAZ) Alternativ B (Malmtekta)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Solna
: Alvdal
: II
:6
: 14 GWh
:5
: St.meld. nr. 63 (1984-85)
:NØK

Utbyggingsplaner

Prosjektområdet ligger i den nedre delen av Solna i Alvdal kommune. Prosjektet
representerer et utvidelse av utbygningsstrekningen for det eksisterende kraftverket
i Solna. Prosjektet omfatter etablering av et nytt inntaksmagasin ved Malrntekta ca.
1 km oppstrøms eksisterende inntaksdam. Herfra tenkes vannet ført i tunnel/ned-
gravde rør til et nytt kraftverk på sørsiden av elva rett overfor det gamle kraftverket.
Solna B omfatter videre overføring av Aurna gjennom Finnbudalen.

NK har etter Samlet Plan-behandlingen søkt om og fått prosjektet flyttet over til
kategori I ved ata ut den konfliktfylte Aumaoverforingen. Det reduserte prosjektet
samsvarer med dette unntaket for en stor del med det opprinnelige Samlet Plan-pro-
sjektet. NK har videre søkt om og fått konsesjon for utbyggingen. men har etter
søknad fått utsatt frist for anleggstart til 01.01 .97 - jfr. brev av 19.10.92 fra OED.

Konsekvenser

Konfliktene ved en opprusting og utvidelse av Solna kraftverk anses for å være for-
holdvis sma.

Anlegget er endret slik at de verdifulle kulturminnene fra den gamle smeltehytta i
området ikke vil bli berørt. Prosjektet vil imidlertid berøre en elvestrekning med en
interessant erosjons-struktur. hvor elva gjennom tidene har gravd ut lange. sammen-
hengende canyonpartier stedvis med store jettegryter. Det er derfor viktig at denne
delen av utbygningsstrekningen ikke blir fysisk skadet av utbyggingen.

Alvdal kommune har stilt seg positiv til utbyggingen.
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00454 FLENA (002.JD3Z)

Vassdrag
Kommune(r)

Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Renavassdraget - Flena
: Rendalen
: I
. 5

: 17GWh
:4
: St.meld. nr. 63 ( 1984-85)
:NØK

Utbyggingsplaner

Prosjektet ligger i den nedre delen av Flena som er et østlig sidevassdrag til

Renavassdraget og som munner ut i nordenden av Storsjoen ca. 4 km sør for tettste-

det Akrestrommen. Anlegget vil utnytte et nedborfelt pa ca. 202 km.
Utbyggingsplanene omfatter bruk a, sjøen Veksen som magasin gjennom 1.9 m

regulering. I tillegg tenkes det etablert et inntaksmagasin på ca. 500 daa i den nedre

delen av Flendalen. Kraftstasjonen vil ved en eventuell utbygging bli plassert helt

nede ved Storsjøen på nordsiden av Flenoya. Tillopet til stasjonen vil dels bli
sprengt ut i fjell og dels lagt i nedgravde ror. Brutto fallhoyde vil ,·ariere mellom 70

og 80 m pa grunn av I0 m regulering av inntaksmagasinet.

Nord-Østerdal Kraftlag søkte i 1982 om konsesjon for utbygging av Flena. men har
senere bedt sentrale myndigheter (NOE) om aavvente sluttbehandlingen av konse-

sjonssoknaden.

Konsekvenser

Prosjektet. slik det er skissert. vil ikke gripe inn i de naturmessig mest verdifulle

delene av nedborfeltet. De opprinnelige utbyggingsplanene var langt mer omfatten-

de. Friluftslivsinteressene i de aktuelle inngrepsomradene er i utgangspunktet

begrensede.

Reguleringen av Veksen og periodevis torrlegging av Veksenbekken vil imidlertid

skape konflikter i forhold til fiskeinteresser. Veksen er etter de senere års kultivering

blitt en meget god fiskelokalitet. Fiskeinteressene i den nedre delen av vassdraget

vil ogsa bli forholdvis sterkt berort. Utbyggingen av Flena ventes ikke askape store

konflikter i forhold til viltinteressene, men det knytter seg en del usikkerhet til hvor-

dan inntaksmagasinet og bruken av dette vil virke inn på elgtrekket gjennom områ-

det. Flendalen har vinterstid stor konsentrasjon av elg. og merkeforsøk har vist at

denne delen av Rendalen trekker til seg elg fra et meget stort omland spesielt fra
nabokommunene mot sør og øst.

Rendalen kommune gikk på høringstidspunktet betinget inn for utbygging.
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00492 IMSA (002.KZ)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Imsa. Sokkunda m. v.
: Stor-Elvdal. Ringebu. Øyer
: II
: Alt. A(635) 9 I Alt. B(660) 12
: Alt. A 214 GWh / Alt. B 277 GWh
: Alt. A 4 / Alt. B 5
: St.meld. nr. 63 (1984-85)
:HEAS

Utbyggingsplaner

Imsa er et vestlig sidevassdrag til Glomma i Stor-Elvdal kommune. Vassdraget
munner ut i hovedelva ved Imsroa ca. 20 km sør for kommunesenteret Koppang.

En full utbygging av Imsa vil kunne berøre et samlet nedbørfelt på rundt 700 km'.
Prosjektet går i korthet ut på å etablere et reguleringsmagasin i tilknytning til
Imssjene. Alternativ A forutsetter 20 m regulering opptil kote 635, mens alternativ
B øker reguleringshøyden til 45 m opp til kote 660. Dette er det eneste som skiller
de to alternativene. Ellers omfatter prosjektet overføring av Sokkunda. Rogna.
Søndre og Nordre Eldaa og diverse andre sidebekker fra sør og videre Remma og
Kvitbekken fra nord-vest. Vannet fra lmsdalsmagasinet tenkes ført i tunnel til et
kraftverk i fjell med utløp i Glomma ved Mykleby. Brutto fallhøyde vil være 378
eller 395 avhengig av hvilken regulering som velges i magasinet.

En alternativ utbygging av Imsa mot vest til Gudbrandsdalslagen har også vært vur-
dert i Samlet Plan under benevnelsen 00516 Losna (jfr. St.meld. nr. 53 1986-87).
Dette prosjektet må nå karakteriseres som uaktuelt på grunn av vernet av Tromsa
gjennom verneplan IV.

Konsekvenser

En utbygging av Imsa må karakteriseres som svært konfliktfylt. Store deler av ned-
børfeltet er fra tidligere lite påvirket av menneskelige inngrep. og det har i tillegg en
rekke forekomster av regional og tildels nasjonal verneverdi. lmsa var eksempelvis
til vurdering i verneplan III. Konfliktgraden i forhold til kulturminnevern karakteri-
seres som meget stor ved begge alternativer. og også i forhold til landbruk ved alter-
nativ B. Ved dette alternativet vil hele den vesle Imsdalsgrenda bli demt ned.
Konfliktene i tilknytning til naturvern . friluftsliv og fisk er vurdert som store ved
begge alternativer.

Samtlige berørte kommuner gikk mot utbygging på det tidspunktet vassdragsrap-
porten var ute til lokal høring.
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00492 SØKKUNDA NORD (002.K6Z)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
konomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Sokkunda, Rogna, Sondre og Nordre Eldaa
: Stor-Elvdal
: II
:6
: 113 GWh
:5
: St.meld. nr. 60 (1991-92)
: HEAS / Anders Kiær

Utbyggingsplaner

Søkkunda nord er et videreforingsprosjekt av det opprinnelige Sokkundaprosjektet
som er beskrevet på neste side - prosjekt 00493. Prosjektet et utredet blant annet for
a belyse konsekvensene av en nordlig utbygging av Sokkunda som muliggjør en
eventuell senere sammenkobling med Imsa som et byggetrinn 2.

Prosjektet inneholder reguleringsutvidelse av Myklebysjøen til en samlet regule-
ringshøyde på 4.5 m. Søkkunda tenkes tatt inn på kote 700 umiddelbart nedroms
Myklebysætra og herfra ført i tunnel nordover til en kraftstasjon som er tenkt plas-
sert i fjell ca. 2 km sørvest for Mykleby. Fra sør tenkes Hortabekken ført i åpen
kanal til inntaksbassenget i Sokkunda. Fra nord føres Nordre og Søndre Eldåa og
Heievolsbekken i tunnel inn pa tillopstunnelen for kraftverket.

Anlegget vil kunne få en samlet brutto fallhøyde på 454 m.

Konsekvenser

Konfliktbildet ved en eventuell utbygging av Sokkunda nord vil bli temmelig iden-
tisk med det som er beskrevet under det store Sokkunda-prosjektet i sør.

Konfliktene i forhold til naturvern og vilt karakteriseres som store. og dette har først
om fremst sin årsak i den store og varierte viltbiologiske produksjonen i nedborfel-
tet og mulighetene for at denne blir negativt påvirket. Det er særlig de foreslåtte
inngrepene i de høyereliggende delene av feltet som slår negativt ut.
Fiskeinteressene i tilknytning til Myklebysjoen og store deler av Sokkunda og
Nordre og Sondre Eldaa vil også bli tildels sterkt negativt berørt.

Stor-Elvdal kommune tok ikke standpunkt til utbyggingsspørsmålet på det tids-
punktet vassdragsrapporten var ute til lokal høring.
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00493 SKKUNDA (002.K6Z)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Sokkunda. Hemla. Rogna. Sondre Eldaa
: Stor-Elvdal
: II /.Alt. T I
: 6 /  Alt. T 2
: 58 GWh / Alt. T 45 GWh
: 3 / Alt. T3
: St.meld. nr. 63  (  1984-85)
: Anders Kiær / HEAS

Utbyggingsplaner
Søkkunda er et vestlig sidevassdrag som munner ut Glomma ca. 25 km sør for kom-
munesenteret Koppang i Stor-Ehvdal kommune. En full utbygging av Sokkunda vil
berore et nedborfelt pa ca. 205 km' ettersom prosjektet vil medfore overforing av
deler av nabonedbørfeltene til Hernia i sør og Rogna og Sondre Eldaa i nord.
Søkkunda har fra tidligere vært utnyttet til kraftproduksjon i lang tid gjennom
Storfallet kratherk og med Myklebysjoen som reguleringsmagasin. Myklebysjoen
har i dag en regulering pa 3.25 m.mens det store Sokkundaprosjektet foreslar regu-
leringshoyden okt til 4.5 m. Videre foreslås fallutnyttelsen økt betydelig til 265 m
med inntak ved Kolasmyrfallet 4 km nedstroms Myklebysetra og med utløp 1.5 km
oppstrøms der rv 3 krysser elva.
Alternativet Sokkunda T omfatter samme fallutnyttelse. men beholder dagens regu-
lering av Myklebysjoen. Videre er overføringene av Hernia og Sondre Eldaa tatt ut.
Storfallet kraftverk er i dag nyrestaurert med Anders Kiær som eier. Kiær arbeider
for tiden med to nye småkraftverkprosjekter for separat utnyttelse av de konsenterte
fallstrekningene ved Kolasmyrfallet og mellom Storfallet og Veslefallet (se forøvrig
beskrivelsene av Storfallet kraftverk i kap. 2.1.2 og videre av Kolasmyrfallet og
Veslefallet under kap. 2.3.4  ).

Konsekvenser
De storste negative konsekvensene i tilknytning til Sokkundaprosjektet knytter seg
til den foreslåtte reguleringsutvidelsen i Myklebysjøen. og videre til den omfatten-
de kanaliseringen av vann fra nabofeltene. spesielt fra sor.
Hele Sokkundas nedborfelt utgjør en viktig del av kjerneområdet for villreinstam-
men i Rondane Sor. Omradet er generelt meget viltrikt og utgjor utvilsomt ett av de
mest produktive og varierte vilbiotopene i sterdalen med innslag av flere sarbare
viltarter. Nedbørfeltets verdi som biotop antas å bli tildels sterkt forringet spesielt
gjennom de foreslåtte inngrepene i de høyereliggende delen av feltet.
Eksisterende fiskeinteresser vil også bli negativt berørt. spesielt gjennom den fore-
slåtte reguleringsutvidelsen i Myklebysjoen. Det samme gjelder også for viktige fri-
luftslivsinteresser.
Stor-Elvdal tok ikke standpunkt til utbyggingsspørsmålet pa horingstidspunktet.
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00494 HEMMEL (002.K2Z)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Hovda
: Stor-Elvdal. Åmot
: II
:7
: 27 GWh
:5
: St.meld. nr. 63 (1984-85)
: HEAS

Utbyggingsplaner

Prosjektet ligger i Hovdavassdraget i grenseområdet mellom Stor-Elvdal og Åmot
kommuner. Hovda er et vestlig sidevassdrag til Glomma og munner ut i denne ca. 9
km nord for Rena. Nedborfeltet utgjor 194 km'.

Utbyggingsplanene omfatter utnyttelse av innsjøen Storhovden som reguleringsma-
gasin. Sjøen foreslås regulert 3 m. Prosjektet omfatter videre kanalisering av
Svartbekken inn i Storhovden og videre etablering av et inntaksmagasin i samløps-
området melom Hernia og Hovda. Herfra foreslås vannet ført i en 3 km tunnel ned
til en kraftstasjon i fjell på nordsiden av elva. Prosjektet vil utnytte en fallhøyde på
ca. 150 m.

Konsekvenser

De foreslåtte inngrepene i tilknytning til Storhovden og Svartbekken vil gripe for-
styrrende inn i et område av stor verdi i naturvernsammenheng. Området er meget
viltrikt. Store deler av nedbørfeltet utgjør i sommerhalvåret et kjerneområde for
villreinstammen i Rondane sør. Eksisterende fiskeinteresser vil bli sterkt berørt.
Fylkesdelplanen for Rondane anbefaler at det ikke skjer ytterligere kraftutbygging i
området. Områdene i tilknytning til Storhovden er foreslått vernet i verneplanen for
myrer i Hedmark.

Begge berørte kommuner gikk mot utbygging pa horingstidspunktet.
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00451 ØSTRE ERA/OSA (002.JBA8Z)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Osa
: Åmot
: I
:4
: 17 GWh
: I
: St.meld. nr. 53  (  I 986-87)
: HEAS

Utbyggingsplaner

Østre Æra er et nordlig sidevassdrag til elva Søre Osa i Åmot kommune.
Reguleringsmagasinet Osensjøen ligger for en stor del i Trysil kommune.

Osensjen er regulert 6.6 m fra tidligere og utnyttes i dag som magasin for Osa
kraftverk som fanger opp hele fallstrekningen ned til Rena elv. Videre finnes det to
mindre kraftverk i de nedre delene av Osa og som benytter minstevannføringen i
vassdraget.

Prosjektet går ut på åta Østre Æra inn pa tillopstunnelen for Osa kraftverk, øking
av reguleringsvolumet i Osensjoen gjennom en ytterlig senkning på 0.3 m og videre
overforing av de ovre delene av Flisavassdraget til Osensjoen. Det siste punktet er
for øvrig tidligere vurdert som et separat prosjekt i Samlet Plan. og det vises i den-
ne sammenhengen til beskrivelsen av prosjekt 00434 Flisa/Osa.

Konsekvenser

Utfra rene faglige kriterier vurderes konfliktene ved a ta Østre Æra inn på tilløp-
stunnelen til Osa kraftverk a vere forholdvis små. Østre Æra renner imidlertid gjen-
nom en mye brukt campingplass. og lokalt oppfattes konfliktmulighetene som store
i forhold til den næringsvirksomhet som drives i området.

Mulige konflikter i forhold til fiskeinteressene lar seg relativt lett kompensere. Økt
regulering av Osensjøen vil kunne forsterke de negative konsekvensene ved dagens
regulering. spesielt med tanke på erosjon.

Åmot kommune gikk sterkt mot utbygging på det tidspunktet vassdragsrapporten
var ute til lokal høring, mens Trysil kommune ikke onsket ata standpunkt til utbyg-
gingssporsmalet.
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00444 GLOMSTADFOSS (002.J0)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
S tortingsme Iding
Aktuell utbygger

: Glomma
: Arnot
: II
:7
: 110 GWh
:6
: St.meld. nr. 63 (1984-85)
: HEAS

Utbyggingsplaner

Prosjektet Glomstadfoss ligger i hovedelva Glomma i Åmot kommune. En utbyg-
ging bil berøre en elvestrekning pa 12-14 km i områdene rundt kommunesenteret
Rena. Selve kraftanlegget tenkes plassert umiddelbart nedstroms Astas utlop i
Glomma. Inngrepet vil medfore en permanent vannstandsheving i Glomma med
virkning opp til ca. 2 km nord for Rena. Nedstrøms anlegget er Glomma tenkt sen-
ket og kanalisert over en strekning på ea. 2.2 km. Glomstadfoss vil være et rent
elvekraftverk som utnytter en brutto fallhoyde pa rundt 8 m.

Konsekvenser

En eventuell utbygging av Glomstadfoss vil medføre utnytting av en av de siste
storre gjenverende strykstrekningene i Glomma. Eksisterende fiskeinteresser vil bli
tildels sterkt berørt ettersom viktige gyte- og oppvekstområder. spesielt for harr og
ørret. vil gå tapt ved utbyggingen. Konfliktene ved en eventuell utbygging antas
imidlertid a ville bli størst i forhold til landbruksinteressene i området. Det er bereg-
net at vannstandshevingen oppstrøms anlegget vil bety en forringelse av ca. 650 daa
produktiv mark hvorav ca. 400 daa er dyrket. Nedstrøms kraftanlegget vil en for
øvrig. på grunn av senkningen. kunne vinne inn ca 265 daa dyrket mark og i tillegg
ca. 150 daa skogsmark.

Arnot kommune tok ikke standpunkt til utbyggingsspørsmålet på det tidspunktet
vassdragsrapporten var ute til lokal høring, men støttet for øvrig konklusjonene i
rapporten.
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00434 FLISA/OSA (002.GDZ)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonom i klasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Flisa
: Elverum. Trysil
: I
:3
: 15GWh
: I
: St.meld. nr. 63 (1984.85)

: GLB/HEAS

Utbyggingsplaner

Prosjektomradet ligger pa grensen mellom kommunene Trysil og Elverum ved
Kjernmoen. Prosjektet gar ut pa a overfore den ovre delen av Flisas nedborfelt til
Osensjoen. Dette tenkes gjennomfort gjennom en mindre vannstandsheving i
Hasjoen med kanalisering over en ca. 2 km strekning nordover til Vesle Osen.

Osensjoen er regulert fra tidligere og mervannforingen vil kunne utnyttes gjennom
5 eksisterende kraftverk i Osa og nedover i Glomma for samløpet med Flisa i Asnes
kommune.

GLB har etter Samlet Plan-vurderingen sokt konsesjon for den aktuelle overforingen
(1990), og saken ligger for tiden til vurdering hos sentrale myndigheter -

NVE/NOE. GLB har imidlertid bedt om at den videre konsesjonsbehandlingen stilles
i bero inntil videre. I den foreliggende soknaden er for ovrig det planlagte mini-
kraftverket (HEAS) i tilknytning til overforingen trukket ut

Konsekvenser

Overføringen ble i Samlet Plan-sammenheng ansett for a ha små negative effekter i
forhold til aktuelle brukerinteresser. Konsesjonsprosessen har imidlertid i ettertid
vist at den lokale motstanden mot prosjektet er forholdvis stor. spesielt i nedstrøms-
kommunene Våler og Åsnes.

Pa det tidspunktet vassdragsrapporten var ute til horing gikk Trysil kommune inn
for utbygging. mens Våler og Asnes gikk mot og Elverum ikke ønsket åta stand-
punkt til utbyggingsspørsmålet.
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00434 FLISA/LIBERGFOSS (002.GZ)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Flisa
: Åsnes. Våler
: I
:4
: 27 GWh
:4
: St.meld. nr. 63 (1984-85)
:HEAS

Utbyggingsplaner

Prosjektet ligger i hovedelva Flisa umiddelbart nord for kommunesenteret Flisa i
Asnes kommune. Kraftverket vil utnytte et konsentert fall i elva i tilknytning til
Libergfossen og Syverseterfossen. Brutto fallhøyde vil være 16.5 m.

Prosjektet omfatter videre bruk av Halsjøen og Vermunden som reguleringsmagasi-
ner med en vertikal regulering på henholdsvis 4.8 m og 2.1 m. Begge disse sjøene
har tidligere vært benyttet som magasiner i forbindelse med fløting.
Reguleringshøyden i Vennunden tenkes opprettholdt. mens den nye reguleringen i
Halsjøen vil være 2 m hoyere enn den opprinnelige flotningsreguleringen. Dette
oppnås gjennom en ytterligere senking på 2 m.

Konsekvenser

Konfliktene i tilknytning til den aktuelle utbyggingen ble i sin tid vurdert som rela-
tivt sma. Det er imidlertid senere gjort betydelige investeringer i form av biotopfor-
bedringstiltak Flisa som ledd i a restaurere elva etter at fløtingen er nedlagt.
Utbyggingstiltak som reduserer den frie fiskeutvekslingen mellom Glomma og
Flisa. antas derfor a kunne skape lokale konflikter i forhold til fiskeinteressene.
Utbygging av Libergfossen vil også kunne forstyrre interessante kulturminner fra
tidligere tiders utnyttelse av elva samme sted.

Verken Asnes eller Våler kommune ønsket åta standpunkt til utbyggingsspørsmålet
på det tidspunktet vassdragsrapporten var ute til lokal høring.
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00496 BAKKEFLØYTA (002.EBlZ)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
S tortingsme Iding
Aktuell utbygger

: Austvassaa. Kugga. Trettebekken
: Nord-Odal. Sør-Odal. Åsnes. Grue
: I
:3
: Alt. A 6 GWh / Alt. B 9 GWh
: Alt. A 4 / Alt. B 3
: St. meld. nr. 63  (  1984-85)
:HEAS

Utbyggingsplaner

Prosjekt Bakkefløyta ligger i Austvassaa i Nord-Odal kommune. Austvassaa mun-
ner ut på østsiden av Storsjøen ca. 15 km fra kommunesenteret Sand.
Magasinmulighetene er Noklevatnet og Nøkktjern som ligger på grensen mellom
kommunene Nord-Odal. Grue og Åsnes.

Altenativ A medforer utbygging av den nedre kilometeren av Austvassaa med den
tidligere fløtningsdammen Bakkefløyta som inntaksmagasin. Planen inneholder i
tillegg overføring av bekkene Kugga i sør og Trettebekken i nord. Fra Bakkefløyta
tenkes vannet fort i nedgravde ror til en kraftstasjon som er plassert i dagen pa over-
siden av rv. 209 og med en utlopskanal pa ca. I 50 ut i Storsjøen. Brutto fallhøyde
vil vere 76.5 m og anlegget vil med overforingene utnytte et nedborfelt pa 120 km:.

Alternativ B er identisk med alternativ A i den nedre delen av vassdraget. men inn-
holder i tillegg gjenbruk av tidligere flotingsreguleringer med 3 m regulering av
Nokktjern og 2.5 m regulering av Noklevatn i de indre delene av nedborfeltet.

Konsekvenser

En utbygging av Austvassaa etter alternativ A anses for a vere relativt lite konflikt-
fylt. Konfliktgraden ved alternativ B øker noe. særlig fordi en utbygging med regu-
leringsmagasiner vil medfore neddemming av biologisk verdifulle vatmarksomri-
der.

Friluftslivinteressene er ogsa betydelige i de indre delene av nedborfeltet.
Regulering av Noklevatn anses for a vere særlig konfliktfylt. blant annet fordi det
gjennom de senere år er bygd opp et aktivitetssenter for funksjonshemmede i til-
knytning til sjøen.

Nord-Odal kommune gikk inn for utbygging på det tidspunkt vassdragsrapporten
var ute til lokal høring. mens Sør-Odal og Åsnes kommuner ikke tok standpunkt til
utbyggingsspørsmålet.
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00425 GJLSTADFOSS (002.G0/F0)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Glomma
: Kongsvinger. Grue
: II
: 11
: Alt. A. 74 GWh / Alt. B 80 GWh
:4

: St.meld. nr. 63 (1984-85)

: HEAS

Utbyggingsplaner

Prosjekt Gjolstadfoss ligger i hovedelva Glomma i sorfylket. En utbygging vil kun-

ne berøre en elvestrekning pa 40-45 km i kommunene Kongsvinger og Grue. Selve

kraftanlegget tenkes plassert ved Gjolstadfossen i Kongsvinger kommune ca. 12 km

nord for byen. Fallet i Glomma oppstrøms damstedet er lite. og det er ventet at

vannstandshevningen ved dammen vil kunne påvirke elva helt opp til nord for kom-

munesenteret Kirkenær i Grue kommune.

Det foreligger to alternative løsninger for utforming av avløpet fra kraftanlegget.

Alternativ A. forutsetter ubetydelig kanalisering nedstroms dammen. mens alterna-

tiv B forutsetter omfattende kanalisering med senking av Kongsvingerfossen ca. 12
km sør for Gjolstadfossen. Midlere brutto fallhoyde ved alt. A og B il vere hen-

holds is 5.5 0g  6.0  m.

Konsekvenser

Norsfossen. Gjølstadfossen og Kongsvingerfossen er de tre siste større strykstrek-

ningene i Glomma i denne delen av Hedmark. og alle disse vil ga tapt ved en even-

tuell utbygging. Dette vil medfore omfattende landskapsmessige endringer langs

det aktuelle eh·eavsnittet. og videre bety tap av gyte- og oppvekstområder. spesielt

for harr og orret. Flere mye brukte fiskeplasser vil også bli borte.

Konfliktgraden i forhold til landbruksinteressene i området karakteriseres som

meget stor. Dette har sin årsak i den svært flate og oppdyrkede elvesletta langs vass-

draget i dette området. Høydemarginene er svært små. og jorbruksarealene tilsva-

rende verdifulle. Landbruksmyndighetene har beregnet at en utbygging vil kunne

pavirke 4.300- 4.500 daa i negativ retning oppstrøms damstedet.

Både Kongsvinger og Grue kommune gikk mot utbygging på det tidspunktet vass-

dragsrapporten var ute til lokal høring.
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00428 SKASVASSDRAGET/ÅFLOEN (002.FZ) - Alternativ A

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Skasaa
: Kongsvinger. Grue
: I
:4
: 13GWh
:2
: St.meld. nr. 63  (  1984-85)
:HEAS

Utbyggingsplaner

Skasvassdraget er et ostlig sidevassdrag til Glomma og munner ut i denne ea. 20 km
nord for Kongsvinger by. Nedborfeltet ligger hovedsakelig i Kongsvinger kommu-
ne. men de nordlige delene av feltet strekker seg også inn i Grue kommune.
Prosjektet vil utnytte et nedbørfelt på ca. 238 km 2•

Alternativ A inneberer en utbygging av fallstrekningen nedstroms Afloen gjennom
en nedgravd rorgate pa ca. 1000m . Kraftverket tenkes delvis sprengt inn i fjell ved
Mjolnerud gard. Brutto fallhøyde vil være 42 m.

I tillegg tenkes gamle flotningsreguleringer i tilknytning til Skasen. Steinreien.
Bureien og Afloen utnyttet som magasin.

Konsekvenser

En utbygging av Afloen kraftverk anses for a vere relativt lite konfliktfylt.
Imidlertid vil det kunne oppstå en del konflikter i forhold til de foreslåtte regule-
nngene.

Skasen er i dag den siste store. uregulerte sjøen i Finnskogenområdet. og det knytter
seg betydelige friluftslivsinteresser til denne delen av Kongsvinger og Grue kom-
muner. Gjenbruk av flotningsreguleringene i tilknytning til spesielt Steinreien vil
også kunne skape konflikter i forhold til naturverninteresser. Områdene rundt
Lundersæter har flere partier med verdifulle vatmarksomrader som vil kunne bli
negativt påvirket av en ny reguleringsbruk. Viktige kulturminner vil også kunne bli
forstyrret.

Både Kongsvinger og Grue kommune gikk mot utbygging på det tidspunktet vass-
dragsrapporten var ute til lokal høring.
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00428 SKASVASSDRAGET/ÅFLOEN (002.FZ) -Alternativ B

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Skasåa
: Kongsvinger. Grue
: II
:6
: 18GWh
:5
: St.meld. nr. 63  (1984-85)
:HEAS

Utbyggingsplaner

Alterntiv B er identisk med alternativ A som er beskrevet på foregående side men i
tillegg kommer utnytting av fallstrekningene mellom reguleringsmagasinene gjen-
nom bygging av ytterligere tre smakraftverk.

Steinreien kraftverk vil utnytte et bruttofall på 7.3 m mellom Steinreien og Bureien.
Kraftverket bygges inn i dammen.

Bureien kraftverk vil utnytte et bruttofall pa 12.2 m mellom Bureien og Afloen.
Også dette kraftverket vil bli bygd inn i dammen.

Nedstroms Afloen kraftverk vil Kamphaug kraftverk utnytte et konsentert fall på 6
m. Også dette kraftverket tenkes bygd inn i dammen. Ved Kamphaug finnes det
rester etter et tidligere småkraftverk.

Konsekvenser

Konfliktbildet ved en eventuell full utnyttelse av kraftpotensialet i Skasåa. som
beskrevet ovenfor. vil bli forholdvis identisk i konflikt med alternativ A.

Konfliktene knytter seg i første rekke til de foreslåtte reguleringene og da i forhold
til brukerinteresser som naturvern . friluftsliv. kulturminnevern og tildels også fisk.

Både Kongsvinger og Grue kommune gikk mot utbygging på det tidspunktet vass-
dragsrapporten for Skasåa var ute til lokal høring.
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004** STORSJØEN/OPSTADÅA (002.EA)

Vassdrag
Kommune(r)
Kategori
Gruppe
Midlere produksjon
Økonomiklasse
Stortingsmelding
Aktuell utbygger

: Opstadåa
: Nord-Odal. Sør-Odal
:I
:2
: 22 GWh
:2
: St.meld. nr. 60 (1991-92)
:HEAS

Utbyggingsplaner

Utgangspunktet for dette prosjektet har vært lokale ønsker om tiltak for å oppnå
flomdemping og erosjonsreduksjon i områdene rundt Storsjøen og langs Opstadåa.

Prosjektet går ut pa a bygge en oppblåsbar gummidam i Opstadåa umiddelbart opp-
strøms samløpet med Glomma. Dammen skal hindre vann i a stromme fra Glomma
og opp i Storsjøen under vårflommen og ved store høstflommer. Et pumpeanlegg
skal under flom pumpe tilsiget til Opstadaa ut i Glomma.

Bak gummidammen vil en oppnå et magasin i Opstadaa og Storsjøen med høyeste
regulerte vannstand (HRV) pa kote 131, mens laveste regulerte vannstand (LRV) vil
ligge på kote 129.7 som tilsvarer naturlig lavvann ved Skarnes før regulering.
Utover vinteren. fra januar til april. vil dette magasinet bli tappet ned ved at luft-
trykket i dammen gradvis reduseres og damkronen senkes. Tappevannet kan utnyt-
tes til kraftproduksjon i nedenforliggende kraftverk i Glomma.

Konsekvenser

Prosjektet vil medføre en radikal endring i det hydrologiske miljøet i tilknytning til
Storsjøen, og de fysiske og biologiske virkningene i naturmiljøet i og rundt sjøen og
i Opstadåa er usikre og tildels sterkt omdiskuterte. Effektene av reguleringen vil i
alle tilfelle slå forskjellig ut for de ulike brukerinteresser. Prosjektet vil flomsikre
betydelige arealer. og jordbruksinteressene vil ha fordel av dette. Reguleringen vil
imidlertid medføre dårligere vannutskiftning. noe som på sikt vil kunne gi foruren-
singsproblemer og negative effekter i forhold til fiskebestandene i vassdragssyste-
met. Prosjektet anses for å ha store negative virkninger for naturverninteressene i
området og da særlig med utgangpunkt i Seimsjøen naturreservat som utgjør en
spesielt interessant og verdifull del av naturmiljøer i tilknytning til Storsjøen.

Nord-Odal kommune gikk mot utbygging på det tidspunktet vassdragsrapporten var
ute til lokal horing. mens Sor-Odal kommune valgte aikke avgi uttalelse.
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2.2.3 Samlet Plan-prosjekter under
utredning

00455 Riva (002.JEAZ)
Riva er et østlig sidevassdrag til Tysla i
Tynset kommune. Vassdraget har sitt
utspring i fjellområdene mellom
Tylldalen og Unsctåas dalføre. og mun-
ner ut i Tysla sør for hovedbebyggelsen
i Tylldalen.

Riva har tidligere vært brukt til kraftpro-
duksjon. Et smakraftverk fra 1919
utnyttet et fall pa 78 mi den nedre delen
av elva og ble senere utvidet i 1946
gjennom bygging av en ny inntaksdam

for større fallutnyttelse. Anlegget ble
nedlagt tidlig pa 60-tallet. Rivtjonna ble
benyttet som magasin med et magasin-
volum pa 0.4 millioner m'.

Reguleringsdammen er fortsatt forhold-
vis intakt.

Det nye SP-prosjektet går ut pa a gjen-
oppta reguleringsbruken av Rivtjonna
med to reguleringsalternativer. Alt. A

innebærer tilsvarende magasinbruk som
tidligere med 3 m regulering med HRV
på kote 719.5. Alt. B vil medfore 8.5 m

regulering med HRV på kote 725.0.
Inntaksdammen for kraftverket tenkes
plassert umiddelbart oppstroms der
setervegen krysser Riva. Herfra vil van-

net bli ført i en 350 m kanal ned til sam-
løpet med Storbekken og herfra ytterli-

gere 500 m i åpen kanal fram til toppen
av rørgata. Røret vil bli gravd ned i tra-
seen for eksisterende skogsbilveg på
sorsiden av elva. Roret vil bli ca. 2 km
langt og munne ut i en kraftstasjon i
dagen med direkte utløp i Tysla. Brutto
fallhoyde vil vere 250 m.

I kraftstasjonen planlegges det a sette
inn en horisontalakslet peltonturbin med

maksimal yteevne pa 1.6 MW og med
slukeevne pa 0.75 m /sek. Produksjonen
i Riva kraftverk vil ligge på 7 GWh ved

alt. A og 7.5 GWh ved alt. B. I tillegg
vil magasinet kunne gi opptil 0.4 GWhi
økt pruduksjon i nedenfor  I iggende
kraftverk. Utbyg-gingspris vil ligge på
2.47 kr/kWh og 2.51 kr/kWh for hen-

holdsvis alt. A og B (prisnivå pr.
01.01.90). Utbygger vil være NØK.

Utbyggingen antas i utgangpunktet a
,·ære forholdvis lite konfliktfylt. spesielt
ved det minste reguleringsalternativet.
Vassdragsrapporten skal foreligge
lopet av 1994.

98301 Rogden (312.1Z)
Prosjektet Rogden ligger i tilknytning til
Rogden-vassdraget i den sør-østre delen
av Grue kommune helt inn mot svenske-
grensen.

Prosjektet går ut pa a utnytte et fall i

Lovbergsaa mellom de eksisterende
reguleringsmagasinene Rotbergs joen
(Mellom-Røgden) og Rogden. Begge
disse sjøene har vært regulert siden tid-
lig pa 1950-tallet i forbindelse med
kraftverk i Rjdan og Klaralven pa

svensk side av riksgrensen.

Løvbergsåa tenkes tatt inn på nordsiden

av riksveg 202 og fort i en ca. 620 m
åpen kanal ned til en inntaksdam på vest-
siden av aa 0st for Tvengsbergtjernet.
Fra inntaksdammen føres vannet i et ca.

I.I  00 m langt nedgravd betongrør ned
til et kraftverk i dagen i nordenden av
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Håvtjernet i Rogden. Brutto fallhøyde
vil være 45.5 m.

I krafverket tenkes det plassert en hori-
sontalakslet francisturbin på 1.5 MW og
med maksimal slukeevne pa 4.0 mlsek.
Årsproduksjonen i anlegget vil ligge på
6.4 GWh. hvorav en vesentlig del i vin-
terhalvåret (4.5 GWh). Utbyggings-
prisen vil ligge rundt 2.75 kr/kWh (pris-
nivå pr. 01.01.90). Utbygger vil eventu-
elt være HEAS.

Pålagt minstevannføring fra Rotberg-
sjoen. 0.3 m'/sek, skal ga uavkortet i
Lovbergsaa som tidligere.

Prosjektet antas å være forholdvis lite
konfliktfylt. Vassdragsrapport skal fore-
ligge i løpet av 1994.

2.2.4 Samlet Plan-prosjekter som er
gått ut gjennom Verneplan III
og IV

Gjennomføringen av Verneplan III og
IV har medført at enkelte vannkraftpro-
sjekter som har vært vurdert gjennom
Samlet Plan. pa grunn av senere vern
ikke lenger kan anses som utbyggings-
aktuelle. Disse prosjektene er derfor
trukket ut fra det som kan regnes som
gjenværende. utbyggbart potensiale.

I Hedmark gjelder dette forholdsvis få
prosjekter. men disse vil for oversiktens
skyld i det følgende bli gitt en kort
beskrivelse.

00492 Imsa
Imsautbyggingen består fortsatt som
prosjekt i Samlet Plan. I en tidlig plan-

leggingsfase inneholdt planen imidlertid
overforing av Hira til Imsdalsmagasinet
fra nord. En slik overføring er i dag ute-
lukket ettersom Hira utgjør en del av
Atnavassdraget som ble vernet gjennom
Verneplan III. Hira-overforingen er
beskrevet i tilknytning til St.meld. nr. 63
(1984-85).

00516 Losna
Losna-prosjektet bestod av en vestlig
utbygging av Imsa sammen med
Tromsa og Moksa mot Losna i
Gudbrandsdalslågen. Prosjektet er
beskrevet i tilknytning til St.meld. nr. 53
(1986-87). Prosjektet inneholdt fire
alternativer med årsproduksjon fra 275
til 356 GWh. Alle utbyggingsalternati-
ver var plassert i gruppe 13. Prosjektet
er i dag uaktuelt på grunn av vernet av
Tromsa i Oppland gjennom Verneplan
IV.

00271 Vangrøfta/Storfossen med
Kløftsjømagasinet

Storfossen-prosjektet ligger i den ovre
delen av Vangrøfta i Os kommune.
Prosjektet er beskrevet i tilknytning til
St.meld. nr. 63 ( 1984-85). Prosjektet
bestod i autnytte et konsentert fall i til-
knytning til Storfossen gjennom et små-
kraftverk og videre etablering at et stort
reguleringsmagasin med 15 m regule-
ring i samløpsområdet mellom
Tverrelva og Snudda. Full utbygging av
Vangrøfta med etablering av det såkalte
Kløftsjømagasinet ville kunne gitt 54
GWh. mens utbygging av Storfossen
separat ville gitt 3 GWh.
Magasinalternativet var plassert i grup-
pe 12. mens Storfossen var plassert i
gruppe 9. Prosjektet er i dag uaktuelt på
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grunn av vernet av den ovre delen av
Vangrofta gjennom Verneplan IV

00456 Unsetåa/Neka-Speka
Prosjektet ligger i grenseområdet mel-
lom kommunene Rendalen. Tynset og
Tolga. Prosjektet er beskrevet i tilknyt-
ning til St.meld. nr. 63 (1984-85)
Utbyggingsplanen bestod i a etablere et
magasin med 30 m regulering i tilknyt-
ning til Spekedalen og videre med mer-
foring av elvene Raudsjoaa og Neka inn
i magasinet. Fra magasinet skulle det
430 m fallet ned til Unsetaa i Rendalen
utnyttes gjennom ct kraftverk. Videre
skulle det bygges ytterligere ett kraft-
verk for utnyttelse av det I 00 m fallet
mellom Unset og Unsetåas samløp med
Tysla. Samlet produksjonspotensiale
ligger pa 218 GWh. Utbyggingplanen
for Unsetåa \'ar det mest konfliktfylte
Samlet Plan-prosjektet i Hedmark med
plassering i gruppe 13. Prosjektet er i
dag uaktuelt pa grunn av vernet av
Unsetaa gjennom Verneplan IV.

00456 Neka
Neka er et videreforingsprosjekt for
00456 Unsetaa. og prosjektet er beskre-
vet i tilknytning til St.meld. nr. 53
(1986-87). Neka er et ostlig sidevass-
drag til Unsetåa i Rendalen kommune.
Prosjektet gikk ut pa a utnytte et kon-
sentert fall på 457 gjennom en separat
utbygging av Neka. Utbygging kunne

gitt 38 GWh. vesentlig sommerkraft.
Prosjektet Yar plassert i gruppe 8. men
er i dag uaktuelt pa grunn av vernet a

Unsetaa gjennom Verneplan IV.

00457 Finstada
Finstadaa er et videreforingsprosjekt for
prosjekt 00456 Unsetaa. og prosjektet er
beskrevet i tilknytning til St.meld. nr. 53
( 1986-87). Prosjektet går ut pa a utnytte
et konsentert fall pa 61 m i Finstadaa
ved Finstad. og videre bruk av
Finstadsjoen som magasin gjennom 2 m
regulering. Utbyggingen kunne gitt 15
GWh. men prosjektet er i dag uaktuelt
pa grunn av vernet av Unsetaa gjennom
Verneplan IV

49315 Hiåsjøene
Hiasjoene ligger i  Kvikne ostfjell i
Tynset kommune på grensen mot Sør-
Trondelag. I tilknytning til
Orklautbyggingen ble det i den første
Samlet Plan-fasen utredet muligheter
for overforing av Store Hiåsjo til
Sverjesjoen for utnyttelse i Ulset kraft-
verk. Prosjektet er beskrevet i tilknyt-
ning til St.meld. nr. 63 ( 1984-85) og \ ar
her plassert i gruppe 9. Overforingen
ville kunne gitt 49 GWh. men er senere
blitt uaktuell ettersom Hiasjoene utgjor
en del av Gaulavassdraget. som ble ver-
net mot kraftutbygging gyennom
Verneplan III i 1986.
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2.3 Andre vannkraftpotensialer smakraftverk. ved eventuell gjenbruk a

flotingsmagasiner og for opprustings-
og utvidelseprosjekter.

2.3.1 Innledning 2.3.2 Småkraftverk

I de foregående kapitler har en gjen-
nomgatt eksisterende vannkraftanlegg
og Samlet Plan-prosjekter. Det finnes
imidlertid en rekke sma vannkraftpoten-
sialer ellers i fylket som ikke er blitt
fanget opp under disse beskrivelsene.

Samlet Plan omfatter eksempelvis bare
vannkraftprosjekter med større maski-
ninstallasjon enn I MW eller med en
arsproduksjon over 5 GWh. Videre er
dyre prosjekter. som ikke er regnet som
samfunnsøkonomisk lønnsomme (dvs.
dyrere enn okonomiklasse 6) heller ikke
tatt med i Samlet Plan.

I det følgende vil en kort gå gjennom
registrerte vannkraftpotensialer som på
grunn av storreise. økonomi eller andre
forhold er falt utenom Samlet Plan-sys-
temet. Objektgruppene vil bli beskrevet
i rekkefolgen smakraftverk. flotnings-
magasiner og opprustings- og utvidel-
sesprosjekter (o/u-prosjekter).

I tillegg til småkraftpotensialene finnes
det muligheter for en rekke mini- og
microkraftverk. Det er imidlertid ennå
ikke foretatt noen systematisk registre-
ring av disse utbyggingsmulighetene.

Det understrekes for øvrig at de aktuelle
potensialene. selv om de er falt utenom
Samlet Plan-systemet. må konsesjons-
behandles på vanlig måte før de eventu-
elt kan realiseres. Dette gjelder både for

NVE gjennomførte i siste halvdel av
1970-arene en systematisk registrering
av alle smakraftverkpotensialer i landet.
Småkraftverk ble i denne sammenhen-
gen definert som anlegg med inntil 10
MW i maskininstallasjon. I Hedmark
ble i underkant av 70 objekter beskrevet
- det vises i denne sammenhengen til
NVE-rapport "Nyttbar vasskraft - min-
dre kraftkilder pr. 01.0 I. 79".

Flere av de beskrevne objektene er etter
hvert blitt bygd ut. fanget opp av Samlet
Plan eller de er gatt ut pa grunn av vass-
dragsvern gjennom Verneplan II-IV.
Prosjektene i den følgende opplistingen
er for det meste svert sma og okono-
misk lite interessante pr. 1994.
Potensialene er beskrevet i geografisk
rekkefølge fra nord mot sør.

Kartet på neste side viser hvor i fylket
de ulike småkraftverkspotensialene er
lokalisert.

Sagfoss
Fall på 27 .5 m over en 250 m strekning
mellom Store Tallsjøen og Glomma i
Tolga kommune. Tallsjøen tenkes
benyttet som reguleringsmagasin.
Potensiale 0.8 GWh.

Stortela
Fall på 50 m over en 1.200 m strekning

den nedre delen av Stortela ved
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Figur 6. Registrerte småkraftverksmuligheter i Hedmark.
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Telneset i Tynset kommune. Prosjektet
mangler magasinmulighet. Potensiale
2.5 GWh.

Nea
Fall på 80 m over en strekning på 2.3
km i den nedre delen av Nea på vestsi-
den av Glomma i Rendalen kommune.
Prosjektet mangler magasinmulighet.
Potensiale 6.3 GWh.

Hårrenna
Bruk av Harsjøen som reguleringsmaga-
sin gjennom 5 111 regulering. Videre
utnyttelse av en fallhoyde pa 370 m over
en strekning på 4.8 km mellom
Harsjøen og Rena elv. Prosjektet ligger
på vestsiden av hoveddalføret i
Rendalen kommune. Potensiale 12.2
GWh. Det finnes også mulighet for en
nordlig utbygging av Harenna sammen
med Kvernbekken.

Tresa
Fall pa 50 m over en strekning pa 800 m
i den nedre delen av Tresa pa ostsiden
av Glomma i Stor-Elvdal kommune.
Ingen magasinmuligheter. men mulig-
heter for overføring av nabovassdraget
Rokka. Potensiale 3.8 GWh.

Kjemåa
Fall på 42 m over en strekning pa 320
m i den nedre delen av Kjemåa på øst-
siden av Glomma i Stor-Elvdal kom-
mune. Kjemsjoen kan benyttes som
reguleringsmagasin. Potensiale 0.7
GWh.
Julussa
Utnyttelse av et konsentrert fall på I 5 m
i den nedre delen av Julussa på sørsiden

av Renavassdraget i Åmot kommune.
Ingen magasinmuligheter av betydning.
Potensiale 2.7 GWh. Det foreligger
også mulighet for overføring av Julussa
til Løpsjøen for utnyttelse av vannet i
Løpet kraftverk. Dette alternativet inne-
holder et produksjonspotensiale på 4.3
GWh.

Åsta
Asta i denne sammenhengen er navnet
på et potensiale på østsiden av Glomma
i Åmot kommune. Prosjektet går ut på
1.5 m regulering av stersjoen. overfo-
ring av denne til innlopselva til
Hemsjoen og videre utnyttelse av et fall
på 135 m over en strekning pa 1.200 m
ned mot Glomma. Potensiale 1.5 GWh.

Narud
Utnyttelse av et fall pa 50 m over en
strekning pa 1.250 m i den midtre delen
av Brumunda i Ringsaker kommune.
Reguleringsmulighet i Brumundsjoen.
men deler av magasinområdet er vernet
som naturreservat. Potensiale 7.9 GWh.

Klevfoss
Fall pa 30 m over en elvestrekning på
250 m i tilknytning til Klevfoss i
Svartelva i Loten kommune. Rokosjoen
kan utnyttes som reguleringsmagasin.
men den østre delen av sjøen er vernet
som naturreservat. Potensiale 3.7 GWh.

Halsjøen
Utnyttelse av det konsentrerte fallet på
12.7 m i tilknytning til Halsjøen øst i
Våler kommune på grensen mot
Sverige. Tidligere flotingsregulering pa
2.5 m i Halsjøen tenkes utnyttet for
kraftproduksjon. Potensiale 1.9 GWh.
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Flisfallet
Potensialet ligger i utnyttelse av Øvre
og Nedre Flisfallet pa tilsammen 31 m i
Flisa elv i Asnes kommune. Potensiale
12 GWh. Magasinmulighet i Halsjøen.

Valbyfoss
Utnyttelse av et konsentert fall på 6 m i
Flisa elv ved Velta i Åsnes kommune.
Potensiale 4.8 GWh. Magsinmulighet i
Halsjøen og Vermunden.

Kje låsfossen
Utnyttelse av et fall på 8.5 m over en
strekning pa 750 m i Flisa elv i tilknyt-
ning til Kjelasdammen i Asnes kommu-
ne. Potensiale 5.9 GWh. Magasin-
mulighet i Halsjøen og Vermunden.

Libergfoss/Syverseterfoss
Potensiale i Flisa elv i Asnes kommune
- Se for øvrig beskrivelsen av prosjekt
00434 Flisa/Libergfoss i rapportens
Samlet Plan-del.

Bronkåa
Utnyttelse av et fall pa 106 m over en
strekning pa 2.200 m i den midtre delen
av Brokaa pa vestsiden av Glomma i
grenseområdet mellom Elverum og
Våler kommuner. Potensiale 6.2 GWh.
Sjoene Sorten. Vesle-Bronken og Store-
Bronken vil kunne fungere som regule-
. .

ringsmagasiner.

Fosselva
Utnyttelse av et fall på I 08 m over en
strekning pa 2.5 km i Fosselva i Stange
kommune. Harasjoen vil kunne fungere
som magasin med en regulering pa  3.2
m. Potensiale 4.1 GWh.

Tangen
Gjenoppbygging av kraftverkssystemet
mellom Viksdammen og Mjøsa ved
Tangen i Stange kommune. Fallhoyde
33 m. Potensiale 3.5 GWh. Harasjoen.
Linderudsjoen og Viksdammen vil kun-
ne fungere som magasiner.

Styggåa
Utnyttelse av et fall på 37 m over en
strekning på 600 m i Styggaa i
Rasenvassdraget i Nord-Odal kommu-
ne. Potensiale 3.8 GWh. Tidligere flot-
ningdammer i Malervatn. Gauksjoen.
Bjornstadfloyta. Rasasjoene og
Kvitskjersjoen kan utnyttes som regule-
. .

nngsmagasmer.

Haug
Utnyttelse av et konsentert fall på 15 mi
Haugsaa i Rasenvassdraget ved Bruvoll
i Nord-Odal kommune. Potensiale 1.6
GWh. Samme reguleringsmuligheter
som ved Styggaa-prosjektet.

Holmen
Potensialet ligger i a utnytte fallet på 5.8
m mellom Fagemessjoen og
Gylterudsjøen i Brodbolvassdraget i
Kongsvinger kommune. Potensiale 1.85
GWh. Oppstroms utbyggingsstedet er
sjoene yersjoene. Varalden og
Møkeren regulert fra tidligere.
Prosjektet gir mulighet for regulering og
overforing av Hersjoene til oppstroms-
siden av det eventuelt nye kraftverket.

Lierverket
Utnyttelse av 34 m fallhoyde over en
strekning pa 400 m mellom Floyta og
Flyginnsjøen i den øvre delen av
Vrangselvvassdraget Kongsvinger
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kommune. Bæreia og Sigernessjoen vil
kunne fungere som magasmer.
Potensiale 1.1 GWh.

2.3.3 Flotingsmagasiner

En rekke småvann. tjern og sjøer
Hedmark har tidligere vært regulert i
forbindelse med fløting. Fløtingen er i

dag nedlagt i hele fylket og dermed er
reguleringsinteressen i denne sammen-
hengen nå borte.

Imidlertid er en del av de tidligere regu-
leringsinnretningene fremdeles intakte,
og magasinvann fra flotingsmagasiner
vil kunne ha en viss interesse for kraft-
produksjon.

o Stote Tallsjgen

• Tarven

e Slemsjoen

•  Namsjoen-

• Nokl@.latn

qakaiir e.Ska

Figur 7. Flotingsmagasiner som kan ha interesse for kraftproduksjon
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Glommens og Laagens Brukseierfore-
ning gjennomførte derfor en registering
av tidligere flotningsmagasiner i forbin-
delse med det omfattende arbeidet i til-
knytning til Handlingsplan Glomma.

Kartet på foregående side viser lokalise-
ringen a, magasinmulighetene som ble
beskrevet i denne sammenhengen.

Store Tallsjøen
Tallsjøen ligger i Tolga kommune.
Prosjektmuligheten er for øvrig også
nevnt under gjennomgangen av sma-
kraftverkspotensialer.

Tarven
Tidligere flotingsmagasin Osdalen
Rendalen kommune.

kraftverk ved Libergfoss i Flisa og vide-
re i eksisterende kraftverk nedover i
Glommasystemet.

Vermunden
Magasinmuligheten 1 Yermunden
Åsnes kommune er beskrevet ellers i
rapporten i tilknytning til Samlet Plan-
prosjekt 00434 Flisa/Libergfoss.
Namnsjøen
Namnsjoen ligger på østsiden av
Glomma i Grue kommune.

Slemsjøene
Slemsjoene utgjor en del av Slemma-
vassdraget som løper ut i den nordves-
tre delen av Osensjøen i Åmot kommu-
ne.

Halsjøen
Halsjoen ligger inn mot svenskegrensen
i Våler kommune. Reguleringsmulig-
heten er beskrevet ellers i rapporten i til-
knytning til Samlet Plan-prosjektet
00434 Flisa/Libergfoss.

Rangsjon  /  Avundsasj6n
Disse to sjøene ligger i Torsby kommu-
ne pa svensk side av riksgrensen. men
de drenerer mot Yermunden og utgjør
på denne måten en del av Flisa-vassdra-
get. Sjoene var tidligere regulert av hen-
syn til fløtingen på norsk side. og ved en
ny reguleringsbruk vil magasinvannet
kunne utnyttes blant annet i et eventuelt

Nøklevatn og Nøkktjern
Noklevatn og Nokktjern utgjor en del av
Austvassaa i kjølområdet mellom
Odalen og Glamdalen. Noklevatn ligger
i grenseområdet mellom Nord-Odal.
Åsnes og Grue kommuner. mens
Nokktjernet i sin helhet ligger i Nord-
Odal. Reguleringsmulighetene i Aust-
vassaa er for ovrig beskrevet i rappor-
tens Samlet Plan-del under prosjektbe-
nevelsen 00496 Bakkefløyta.

Skasen
Skasen ligger vest for Glomma pa gren-
sen mellom Grue og Kongsvinger kom-
muner. Reguleringsmu I igheten er for
ovrig beskrevet ellers i rapporten i til-
knytning til Samlet Plan-prosjektet
00428 Skas vassdraget/ Afloen.

2.3.4 Opprustings- og utvidelses-
prosjekter

Norge som helhet ligger det et ikke
ubetydelig energipotensiale i mulighete-
ne for å utnytte det eksisterende vann-
kraftsystemet på en mer effektiv måte. I
forbindelse med siste rullering av
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Samlet Plan i 1993 ble det registerte
o/u-potensialet beregnet til 13.2 TWh.
Hedmarks andel av dette utgjorde ca.
2.6 'k eller rundt 343 GWh.

I kratherksterminologisk sammenheng
har en benyttet folgende definisjon a
o/u-prosjekter:
"  Opprusting og utvidelse av vannkraft-
verk er tiltak som gir samfunnsokono-
misk bedre utnyttelse av vannfall hvora
en vesentlig del er utbygd tidligere.
Slike tiltak so111 kren'r tillatelse etter
vassdrags- eller assdragsregulerings-
loven, benevnes utvidelse. Dersom tilta-
ket bare krever tillatelse etter energilo-
ven benevnes tiltaket som opprusting".

Sett pa bakgrunn av denne definisjonen
må de fleste av de registerte o/u-potensi-
alene som er kartlagt i Hedmark karak-
teriseres som utvidelsesprosjekter.
Flesteparten av o/u-prosjektene i
Hedmark er imidlertid tidligere vurdert i
Samlet Plan og har fått sin plassering i
denne sammenheng. og det vises i den-
ne forbindelse til de respektive prosjekt-
omtalene i rapportens Samlet Plan-del.

I forbindelse med Stortingets behand-
ling av siste Samlet Plan-melding ble
det vedtatt at samtlige o/u-prosjekter
som tidligere ikke er Samlet Plan-
behandlet kan konsesjonsbehandles
direkte, uavhengig av Samlet Plan-sys-
temet.

St.meld.  nr.60  (1991-92) inneholder føl-
gende o/u-prosjekter i Hedmark. som i
denne sammenhengen er listet opp geo-
grafisk fra nord mot sør i fylket:

49317 Børsjøen
Gjenbruk av tidligere reguleringsmaga-
sin pa Kvikne vestfjell i Tynset kommu-
ne. O/u-potensialet er beregnet til 4.9
GWh. Se for ovrig beskrivelsen av pro-
sjektet i rapportens Samlet Plan-del.

00477 Savalen
Prosjektet omfatter overføring av elvene
Tunna. Magnilla og Lona til Savalen for
utnyttelse i det eksisterende kraftverks-
systemet her. Prosjektet omfatter områ-
der i kommunene Tolga. Tynset og
Alvdal. og er beskrevet som alternativ
2A  i rapportens Samlet Plan-del. 0/u-
potensialet er beregnet til 147 GWh.

00478 Einunna
Prosjektet omfatter bedre utnyttelse av
\annkraftpotensialet i tilknytning til
Einunna kraftverk i Folldal kommune.
O/u-potensialet er beregnet til 50 GWh.
Prosjektet er beskrevet som alternativ
Einunna 2 V2A i rapportens Samlet
Plan-del.

00481 Solna
Utvidelse av eksisterende kraftverk i
elva Solna i Ah·dal kommune. O/u-
potensialet er beregnet til 16 GWh. Se
for øvrig beskrivelsen av prosjektet
rapportens Samlet Plan-del.

00461 Rendalen
O/u-potensialet i tilknytning til
Rendalen kraftverk ligger blant annet i
bygging av en ny turbin som kan ta
unna vannet fra Glomma under den arli-
ge revisjonsperioden for dagens maskin.
Det årlige produksjonstapet i denne
perioden ligger i storrelsesorden 30-40
GWh. Videre vil heving av overvannet
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ved Hoyegga med 0.5 m kunne gi en
merproduksjon på 1.6 GWh. Det har
også vært vurdert bygge et minikraft-
verk i tilknytning til dammen for a pro-
dusere kraft på bakgrunn av minste-
vannføringen som til enhver tid skal
slippes. Det største o/u-potensialet i til-
knytning til Rendalen kraftverk ligger
imidlertid i a oke Glomma-overføringen
fra de konsesjonsgitte 55 m'/sek til 60
m'/sek, som dagens maskin er dimen-
sjonert for a kunne ta.

00495 Kolåsmyrfallet
Kolasmyrfallet ligger i den øvre delen
av Søkkunda på vestsiden av Glomma i
Stor-Elvdal kommune. I Sokkunda er
Storfallet fra tidligere utnyttet med
Myklebysjen som reguleringsmagasin.
I tilknytning til Kolasmyrfallet er det
mulig a utnytte en fallhøyde på ca. 70 m
gjennom et småkraftverk. Inntaket ten-
kes lagt på kote 563 og herfra kan
Sokkunda fores i en &pen kanal over en
strekning pa 1.3 km pa sorsiden av det
nåværende elveløpet til et utjevnings-
basseng og herfra i en 300 m lang rorga-
te ned til kraftverket. Falleier er Anders
Kiær. O/u-potensialet er beregnet til 8.5
GWh.

00494 Veslefallet
Veslefallet ligger i den nedre delen av
Sokkunda i Stor-Elvdal - jfr. beskrivel-
sen av Kolasmyrfallet over. Inntaket er
tenkt plassert umiddelbart nedstrøms
utløpet for Storfallet kraftverk, og herfra
tenkes Sokkunda fort i tunnel
(tunnel/rør) over en strekning pa 2.3 km
på nordsiden av elva ned til et kraftverk
i dagen. Brutto fallhøyde vil være 136
m. Anders Kiær vil være utbygger også

ved en eventuell utnytting av denne
delen av Sokkunda. O/u-potensialet i til-
knytning til Veslefallet er beregnet til 18
GWh.

00451 Østre Æra
O/u-potensialet ligger i a ta Østre Æra
inn på driftstunnelen for Osa kraftverk i
Åmot kommune. Prosjektet er for øvrig
beskrevet under Samlet Plan-delen i
rapporten. O/u-potensialet ved selve
overføringen er beregnet til 4 GWh.

00451 Osa/overforing av Flisa
Prosjektet går ut på å overføre den øvre
delen av Flisavassdraget til Osensjoen.
Prosjektet er for øvrig beskrevet i rap-
portens Samlet Plan-del under benev-
nelsen 00434 Flisa/Osa. O/u-potensialet
i denne sammenhengen er beregnet til
15 GWh.

00428 Åfloen
O/u-potensialet ligger i gjenbruk av
Skasvassdraget for energiproduksjon.
Skasvassdraget ligger i grenseområdet
mellom Grue og Kongsvinger kommu-
ner. Prosjektet er for øvrig beskrevet i
rapportens Samlet Plan-del som alterna-
tiv A. O/u-potensialet er i denne sam-
menhengen er beregnet til 13 GWh.

00424 Kongsvinger
O/u-potensialet ligger i a sette inn ytter-
ligere ett aggregat i Kongsvinger kraft-
verk. Merproduksjonen som dette vil
medføre vil imidlertid i stor grad kom-
me som sommerkraft. og denne utvidel-
sen karakteriseres derfor som foreløpig
mindre interessant. O/u-potensialet er
beregnet til 40 GWh.
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2.4 Vernevassdragene

2.4.1 Innledning

Opplysningene om fylkets vernevassdrag er for en stor del hentet fra NOUene som
er utarbeidet i tilknytning til de respektive verneplanene og videre fra diverse publi-
kasjoner utarbeidet ved Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark.

Beskrivelsen av hvert enkelt vernevassdrag er i det følgende bygd opp på samme
systematiske måte:

NR. NAVN (NR.)
Kommune(r)
Nedborfelt
Kraftpotensiale
Verneplan
Naturforhold Verneinteresser
Større naturinngrep

De fleste av referansepunktene i disse oversiktene er selvforklarende. men det vises
for ordens skyld til forklaringen av brukte ord og faguttrykk i rapportens vedleggs-
del.

Tallet foran vassdragsnavnet er objektnummer i NVEs vernevassdragsregister.
mens nummeret i parentes er vassdragsnummer som refererer seg til NVEs
Vassdragsregister REGINE.
Romertallet under referansen Verneplan viser hvilken av de fire verneplanene det
aktuelle vassdraget er vernet under. og er i denne sammenhengen en tidsreferanse
som viser hvor det er supplerende informasjon a finne i det etter hvert omfattende
verneplanmaterialet. Det vises for øvrig til omtalen av verneplanarbeidet i rappor-
tens kapittel 1.2.2.

2.4.2 Vernevassdragene i Hedmark

I det følgende er hvert enkelt av fylkets 15 vernevassdrag sammen med den øvre
delen av Gaula gitt en kort presentasjon med en del sentrale faktaopplysninger. De
ulike vassdragene er presentert i geografisk rekkefølge fra nord mot sør.

Kartet på neste side viser hvor de ulike vernevassdragene er lokalisert i fylket. Det
vises for øvrig også til det store fylkeskartet som følger som vedlegg til rapporten.
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Arealmessig dekker vernevassdragene i overkant av 43 pst av fylkets samlede areal.
Det er derfor viktig å understreke at vassdragsvernet skiller seg fra tradisjonelt
områdevern (fredning) forankret i naturvernloven. Vassdragsvernet gjelder formelt
bare vern mot kraftutbygging og knytter seg i utgangspunktet kun til det hydrolo-
giske systemet i nedbørfeltene. Det er likevel viktig å beskytte verneinteressene i
vernevassdragene mot andre former for verdiforringende vassdragsinngrep, og det
vises i denne sammenhengen til den generelle beskrivelsen av vernevassdragene i
rapportens kapittel 1.2.2.
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Figur 8. Vernevassdrag i Hedmark.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - vernevassdrag

122/1 GAULA (122.Z)

Kommune(r)
Nedborfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Os. Tynset (i Hedmark)
: 3.651 km (71 kmi Hedmark)
: 1.190 GWh
:  lll

Naturforhold

Gaulavassdraget berorer de hoyereliggende. nordvestre delene av kommunene Os
og Tynset i Hedmark.

Berggrunnen i dette området består av næringsrike kambrosilur-bergarter. som gir
opphav til et jordsmonn rikt på plantenæringsstoffer. Størsteparten av Gaulas ned-
børfelt i Hedmark ligger over tregrensen. men partier med hogstaude-fjellbjorke-
skog forekommer ogsa. Fjellpartiet er generelt svert produktivt med mange interes-
sante og tildels sjeldne og sårbare faunainnslag. Gaulas nedbørfelt er blant annet
kjent i villreinsammenheng på grunn av Forelhognastammen.

Verneinteresser

Verneverdiene i området er forst og fremst knyttet til det aktuelle fjellpartiets store
biologiske produktivitet og variasjon. Feltet har mange botanisk interessante fore-
komster og en rekke verdifulle faunainnslag.

Hedmarks del av Gaulas nedbørfelt har pr. 1994 ingen formelt vernede områder.
men hele det aktuelle området inngår i arealer som for tiden utredes med tanke på
opprettelse av en framtidig nasjonalpark i tilknytning til Gauldalsvidda/Forelhogna.

Større naturinngrep

Hedmarks del av Gaulas nedbørfelt består av fjell- og utmarksområder uten nevne-
verdige spor etter menneskelig aktivitet.
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Vannkraftressursene  i  Hedmark  - vernevassdrag

002/25 VANGRØFTA (002.PZ)

Kommune(r)
Nedbørfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Røros. Os. Tolga
: 325 km'
: 54GWh
: IV

Naturforhold

Vangrøfta er et vestlig sidevassdrag til Glomma og munner ut i denne ca. 3 km sør
for kommunesenteret i Os kommune. Vassdragsvernet omfatter imidlertid bare de
øvre delene av vassdraget fra kildeområdene til og med samløpet med Langsåa.

Berggrunnsgeologisk ligger hele Vangroftas nedborfelt innenfor Trondheimsfeltet
med næringsrike. kambrosiluriske bergarter. Botanisk er feltet svært innholdsrikt og
variert. Store deler at feltet er preget av artsrik og frodig fjellbjørkeskog. Vangrøfta
har videre mange interessante faunainnslag med tildels sårbare og sjeldne arter.

Vangroftas nedborfelt er stedvis relativt sterkt preget av menneskelig virksomhet.
men vekslingen mellom urørte naturområder og menneskeskapte kulturlandskap er
ett av de viktigste elementene i grunnlaget for dette vassdragets verneverdi.

Vassdraget har tidligere vært utnyttet til kraftproduksjon. Bade ved Storfossen og i
de nedre delene av vassdraget utenfor vernedelen finnes det fremdeles rester etter
gamle smakraftverk - se for øvrig beskrivelsen av prosjektene Vangrofta/Breansfoss
og Brufoss i rapportens Samlet Plan-del.

Verneinteresser

Som nevnt er kulturlandskapet med de velholdte setermiljøene et viktig utgangs-
punkt for vassdragsvernet. Nedbørfeltets store botaniske og zoologiske mangfold er
videre viktige elementer i vernegrunnlaget. Friluftslivsinteressene i området er også
betydelige.

Vangroftas nedborfelt har foreløpig ingen områder som er formelt vernet i medhold
av naturvernloven. To omrader . Storfloen og Storflotjern i den sorvestre delen av
feltet er imidlertid foreslått vernet gjennom verneplan for myrer i Hedmark. Videre
ligger en betydelig del av Vangroftas nedborfelt innenfor Gauldals-
vidda/Forelhogna som er foreslatt vernet gjennom den nye nasjonalparkplanen.

Større naturinngrep

Betydelige deler av Vangroftas nedborfelt har merker etter generasjones utnytting
av utmarksressursene i feltet. Nedbørfeltet har mange setergrender med sammenko-
blende vegsystemer. Vassdraget har tidligere hatt kraftverk. De høyereliggende
delene av feltet framstar imidlertid med et forholdsvis urort preg.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - vernevassdrag

002/24 GRIMSA (002.MDZ)

Kommune(r)
Nedborfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Folldal. Alvdal, (Dovre. Sel)
: 535 km?

: 0 (Grimsa ble i sin tid vurdert overført til Atna)
: III

Naturforhold

En vesentlig del av Grimsas nedbørfelt ligger i kommunene Dovre og Sel i Oppland
fylke. I Hedmarks del av vassdraget ligger hoveddelen i Folldal. Grimsa munner ut
i Folla ved Grimsmoen ca. 10 km øst for kommunesenteret i Folldal.

Nedbørfeltet i Hedmark ligger i grenseområdet mellom det store østnorske sparag-
mittomradet og Trondheimsfeltet, og berggrunnsforholdene skifter følgelig for-
holdsvis mye. Feltet ligger i en nedbørfattig del av fylket og store deler av område-
ne i Hedmark er preget av artsfattig. lavrik furuskog. Kontrastene og skiftningene i
vegetasjonsforholdene kan likevel være store over korte avstander.

Dyrelivet i Hedmarks del av nedbørfeltet er relativt ordinært men representativt for
store tilstotende omrader av fylket.

Utenom spor etter moderne skogsdrifter er Grimas nedbørfelt i Hedmark lite pavir-
ket av menneskelige inngrep.

Verneinteresser

Verneverdiene i Hedmarks del av nedbørfeltet knytter seg i første rekke til de
mange interessante kvartærgeologiske formene i området. Feltet har to store verne-
områder der kvartærgeologi er utgangspunkt for vernet - Frekmyr og Grimsmoen
naturreservater.

Grimsas nedbørfelt har videre et stort potensiale i friluftslivssammenheng. og i til-
legg finnes det en rekke interessante kulturminner i området.

De mest varierte og verneverdige delene av nedbørfeltet finnes imidlertid innover i
Oppland fylke, der Grimsa blant annet drenerer en betydelig del av Rondane nasjo-
nalpark.

Større naturinngrep

Grimsas nedbørfelt i Hedmark er lite påvirket av menneskelige inngrep. Riksveg 27
mellom Folldal og Atna krysser feltet. I tillegg finnes det noen spredte gardsbruk og
setre og videre en del skogsbilveger.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - n-rne, assclrag

002/21 ATNA (002.LZ)

Kommunetr)

Nedborfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Stor-Ehdal. Ahdal. Folldal. Rendalen. (Sor-Fron.
Nord-Fron: Dovre. Ringebu)

: 1.300 km
: 367 GWh
: Ill

Na turforhold
Atna er et vestlig sidevassdrag til Glomma og munner ut i denne ved tettstedet Atna

i Østerdalen. Den vesentligste delen av vassdraget i Hedmark ligger i Stor-Elvdal

kommune. men vassdraget berorer ogsa kommunene Alvdal. Folldal og Rendalen.

Atnas nedborfelt ligger i den nordvestre delen a, det store ostnorske sparagmittom-

rådet. men en del av feltet drenerer ogsa grunnfjellsomrader i det sakalte

Atnsjovinduet. Berggrunnen er generelt næringsfattig og store deler av feltet preges
av skrinne. lavrike vegetasjonstyper. Furu dominerer som treslag. men Atndalen har

ogsa betydelige granområder. spesielt i de nedre delene. Feltet har videre ogsa inn-
slag av rike. krevende vegetasjonssamfunn.

Faunamessig er feltet svert variert med innslag av tildels sjeldne og sårbare arter.

Villreinstammene i Rondane og Solenklettet bor kanskje trekkes fram spesielt. Det

samme bør ogsa vatmarksartene i tilkytning til Atnsjomyrene nord for Atnsjoen.

Store deler av Atnas nedbørfelt i Hedmark har villmarkspreg uten spor etter men-

neskelig aktivitet. Dette gjelder serlig for omradene over tregrensen.

Verneinteresser
Atnavassdraget er spesielt utpekt som et forsknings- og referansevassdrag for de natur-

vitenskapelige fagene. Dette gjelder særlig i forhold til geologi. men også i forhold til

botanikk. zoologi og for studier av kjemiske og biologiske prosesser i ferskvann. Det

har gjennom årene vært utført en betydelig forskningsvirksomhet i vassdraget.

I Hedmark drenerer Atna en betydelig del a, Rondane nasjonalpark. Feltet har

videre to kvartærgeologiske verneomrader - Myldingi og Atnoset naturrservater.
Videre er det foreslått opprettet tre nye verneomrader i tilknytning til verneplan for

myrer i Hedmark - Hesjemarka. Bersvenmyra og Atnsjømyrene. det siste har for

ovrig vert midlertidig vernet siden begynnelsen av attitallet.

Atnarnssdraget har videre et betydelig potensiale i frilufts liv ssammenheng blant

annet i tilknytning til DNTs rutenett både i Rondane og Alvdal vestfjell. Feltet har

også meget stor interesse i kulturminnevernsammenheng.

Større naturinngrep
Hoveddalføret har en rekke tekniske mnngrep- veger. bebyggelse. turistbedrifter.

elveforbygninger m.v.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - vernevassdrag

002/23 VESLESLNA (002.MAAZ)

Kommune(r)

Nedbørfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Alvdal
: 55 km'

:0
: II

Naturforhold

Veslesølna er forholdvis lite vassdrag i et stort fjellområde som går under benevnel-
sen Alvdal vestfjell. Veslesolna er et sorlig sidevassdrag til elva Solna som munner
i Folla umiddelbart før denne løper ut i Glomma vest for kommunesenteret i
Alvdal.

Berggrunnen i området er hovedsakelig sparagmitt. men feltet har også et lite
grunnfjellsinnslag fra det sakalte Atnsjovinduet. Feltet har mange interessante har-
tærgeologiske former spesielt i tilknytning til Kvisladalen og Sølenkletten.

Botanisk er feltet forholdvis ensartet. dominert av karrige lavsamfunn.
Storsteparten av nedborfeltet ligger over tregrensen. Dyrelivet er forholdvis ordi-
nært og typisk for denne delen av fylket. Sjeldne og sårbare arter finnes imidlertid
ogsa.

Nedbørfeltet har meget stort potensiale i friluftslivssammenheng. og de indre dele-
ne av feltet krysses blant annet av en av DNTs fotruter.

Verneinteresser

Verneverdiene i nedbørfeltet knytter seg i første rekke til områdets store grad av
urørthet og til feltets verdi som en del av Alvdal vestfjell. Feltet har mange interes-
sante landskapsformer knyttet til nedsmeltingsperioden fra siste istid.
Friluftslivsinteressene har også vært et viktig grunnlag for vassdragsvernet.

Nedbørfeltet har ingen formelt vernede områder.

Større naturinngrep

Veslesolnas nedborfelt er generelt lite påvirket av menneskelig aktivitet. Inngrepene
begrenser seg til et fåtalls seteranlegg og fritidshus. Det er bygd traktorveg inn til
Veslesolnsetra og  Kvilsasetra.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - vernevassdrag

002/22 TEGNINGA (002.M4Z)

Kommune(r)

Nedbørfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Alvdal. Rendalen
: 89 km
: 8 GWh
: JV

Naturforhold

Tegninga er et vestlig sidevassdrag til Glomma hovedsakelig i Rendalen kommune.

Elva munner ut i Glomma ca. 6 km nord for Hanestad. Vassdraget utgjør en del av

et stort sammenhengende fjellomrade som gar under benevnelsen Alvdal vestfjell.

Berggrunnen i området er i hovedsak sparagmitt. men de indre delene av feltet

består av oppstikkende grunnfjellsbergarter i det såkalte Atnsjøvinduet. Lav arsned-

bor  (450  mm) sammen med den næringsfattige berggrunnen gir opphav til karrige

vegetasjonstyper. og store deler av feltet er dekket av skrinne lavsamfunn. Over 90
a v nedborfeltet ligger over tregensen.

Viltmessig er feltet forholdvis ordinært. men det inneholder likevel en del sårbare
og tildels truede dyre- og fuglearter.

Store deler av nedbørfeltet er lite påvirket av menneskelig aktivitet.

Verneinteresser

Verneinteressene i nedbørfeltet er i første rekke knyttet til den store graden av urørt-

het og til deler av landskapsformasjonene. Områdene rundt Tegningfallet kommer

her i en særstilling. Her finnes blant annet ett a, Hedmarks høyeste fossefall og i til-

legg en dypt nedskåret canyon.

Nedbørfeltet har videre en del interessante kulturminner knyttet til tidligere tiders

utmarksutnyttelse.

Nedbørfeltet har i dag ingen formelt vernede omrader.

Større naturinngrep

De nedre delene av Tegningas nedborfelt er preget av moderne skogsdrift med

snauflater og skogsbilveger. Det er eksempelvis bygd veg inn til Tegningdalssetra

på nordsiden av vassdraget. Videre er det det bygd bilveg / traktorveg på sørsiden

inn til Reinfjelltjonna.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - vernevassdrag

002/20 UNSET ÅA (002.JFZ)

Kommune(r)
Nedbørfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Tolga. Tynset. Rendalen
: 627  km?
: 218 GWh
: IV

Naturforhold

Unsetaa er den øverste nordøstre forgreningen av Renavassdraget. Vassdraget har

sitt utspring i Spekesjøene og Raudsjaa i grenseområdet mellom Rendalen. Tolga
og Tynset kommuner. Herfra renner elva Speka ut i Brydalen hvor den tar opp Brya

og Veraa fra nord og Neka fra øst. Etter samløpet med Neka får vassdraget navnet

Unset@a. Unsetaa er vernet helt ned til samlopet med Tysla ved Elval.

Begrunnsgeologisk er nedbørfeltet variert. Store deler av feltet ligger på sparagmitt.

men det finnes også oppstikkende grunnfjellsbergarter på østsiden av hoveddalføret

i det såkalte Finstadvinduet. De nordlige delene av feltet har også innslag av kam-

brosilur fra Trondheimsfeltet.

Botanisk er nedbørfeltet variert. selv om en stor del av arealet er dekket av forhold-

vis artsfattige lavsamfunn. Dyrelivet i området er også rikholdig og variert med inn-

slag av både sjeldne og sårbare arter.

Store deler av nedborfeltet er lite pavirket av menneskelig aktivitet.

Verneinteresser

Verneverdiene i Unsetaas nedborfelt er mange og varierte. spesielt i tilknytning til

Neka og Speka. Feltet har en rekke både berggrunns- og hartærgeologiske verne-

verdige forekomster. Spesielt interessante er erosjons- og avsetningsformene i til-

knytning til Spekedalen. Neka har videre fylkets høyeste urorte fossefall. Feltet

inneholder også en rekke interessante plante- og dyrearter. Kulturhistorisk er

Unsetaas nedborfelt spesielt interessant ettersom en finner rester etter møte mellom

både norsk. samisk og finsk bosetting. Landets første meieri finnes i Raudsjodalen.

Feltet inneholder videre en rekke spesielt verdifulle kulturlandskaper - jfr. Unset og

Unsetbrenna. Raudsjdalen m.v..

Nedbørfeltet har meget stort potensiale i friluftslivssammenheng.

Nedbørfeltet har ett formelt vernet område. Nekmyrene naturreservat. som er ett av

fylkets mest verdifulle vatmarksomrader.

Større naturinngrep

Hoveddalføret er preget av bosetting og landbruksvirksomhet. mens sidedalførene

og fjellområdene er lite påvirket av menneskelig aktivitet.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - vernevassdrag

002/19 MISTRA (002.JDZ)

Kommune(r)
Nedbørfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Rendalen
: 540 km
: 219 GWh
: II

Naturforhold

Mistra er en ostlig forgrening av Renavassdraget og munner ut i Rena elv noen fa
hundre meter før denne renner ut i Storsjoen ved Akrestrommen. Mistra drenerer en
betydelig del av hoyfjellsomradet som går under benevnelsen Rendalen ostfjell.

Beggrunnen i området er i hovedsak sparagmitt. Dette. sammen med lav arsnedbor
(500 mm). gir opphav til forholdsvis karrige vegetasjonstyper. og tørre. ensartede
lavsamfunn dekker en stor del av nedborfeltet. Det finnes imidlertid ogsa frodige
partier. spesielt i den sørlige delen av feltet.

Området er relativt viltrikt og utgjør leveområde for flere sårbare og tildels truede
dyre- og fuglearter.

Utenom en del setervoller og spor etter moderne skogsdrift er store deler av nedbor-
feltet lite synlig påvirket av menneskelig aktivitet. Vannforekomstene i feltet
begynner etter hvert a bli preget av forsuring. og det gjennomfores i dag systema-
tisk kalking i deler av vassdragssystemet.

Verneinteresser

Verneinteressene i nedbørfeltet knytter seg i første rekke til områdets store preg av
urørthet. Nedbørfeltet er videre spesielt interessant i kvartærgeologisk sammen-
heng. og områdene i tilknytning til Sølenmassivet er nå foreslått opprettet som
landskapsvernomrade gjennom den nye nasjonalparkplanen.

Nedbørfeltet inneholder i dag ingen formelt vernede områder. men feltet har en rek-
ke lokaliteter som har vert vurdert i forbindelse med verneplaner for ulike naturfo-
rekomster i fylket. Nedbørfeltet inneholder videre flere kulturhistorisk interessante
elementer.

Storørretstammen i Storsjoen/Mistra-systemet anses for a ha spesiell verneverdi.

Større naturinngrep

De nedre delen a, Mistras nedbørfelt er preget a, tettbebyggelsen i tilknytning til
Akrestrommen. Gjennom hele dette området er vassdraget senket og kanalisert for
ahindre flom- og isgangsproblemer. Fylkesveg 217 deler nedbørfeltet i sør. Langs
deler av vegen finnes det en 66 kV kraftlinje. Feltet har videre en del spredte hytter.
skogsbilveger og setre.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - vernevassdrag

311/1 TRYSILVASSDRAGET (311.Z)

Kommune(r)
Nedborfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Røros, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal, Trysil
: 5.875 km? (inklusiv Var#a og Holja)
: 1.123 GWh
: I (vernet etter avslag på konsesjonssøknad)

Naturforhold
Trysilvassdraget er det store, sentrale hovedvassdraget i de østre delene av
Hedmark i grenseområdene mot Sverige.
I sør preges berggrunnen av grunnfjellsbergarter. mens en stor del av feltet for øvrig
ligger innenfor det store ostnorske sparagmittomradet, stedvis med innslag av kam-
brosilur. Områdene i Trysil domineres av gransamfunn, mens de høyereliggende
delene mot nord preges av lavrike furuskoger. Sjoene Femunden, Isteren,
Sølensjøen og Engersjoen dominerer i det hydrologiske systemet. Nedbørfeltet har
også et betydelig innslag av snaufjell.
Trysilvassdragets nedbørfelt er generelt vilt- og fiskerikt med en rekke sårbare og til
dels sjeldne elementer. Friluftslivspotensialet er meget stort.

Verneinteresser
Det knytter seg meget store naturvitenskapelige og kulturhistoriske verneverdier til
Trysilvassdraget. Vassdragets verdi i friluftslivssammenheng er også meget stor.
Vassdraget ble i sin tid vernet etter Stortingets avslag på en foreliggende konse-
sjonssoknad.
I tillegg til Femundsmarka nasjonalpark har vassdraget to landskapsvernomrader, -
Femundsmarka og Hodalen, 7 naturreservater -Tufsingdalseskeren, Tufsingdeltaet,
Litle Korssjoen, Lille Solensjoen, Galtsj0en, Stenmyra og Skjeftkjolen, 1 dyrelivs-
fredningsomrade - Rysjen og 2 administrativt fredede områder - Aursjøvola og
Hatten. I nasjonalparkplanen foreligger det videre forslag om utvidelse både av
Femundsmarka og Gutulia og videre om opprettelse av et større landskapsvernom-
råde i tilknytning til Sølenmassivet.

Større naturinngrep
Deler av Trysilvassdraget er tildels sterkt preget av mennskelig aktivitet.
Kulturlandskapspreget er imidlertid for en stor del begrenset til hoveddalførene.
Vassdraget har tre kraftverk - Hylla. Sagnfossen og Lutufallet. Jord- og spesielt
skogbruk og turistutbygging i tilknytning til Trysilfjellet setter også sitt preg på
nedbørfeltet. Det samme gjør flere tettsteder nedover langs elveløpet. Videre er sto-
re deler av vassdragssystemet preget av tidligere tiders flotingsaktivitet.
Trysilvassdraget har imidlertid også store, sammenhengende områder uten preg av
menneskelig påvirkning. spesielt i de høyereliggende. nordlige delene av feltet.
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Vannkraftressursene i Hedmark  - vernevassdrag

310/1 LJØRA (310.2-72)

Kommune(r)
Nedbørfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Engerdal. Trysil
: 915 km?
:0
: I

Naturforhold

Ljora er et grensevassdrag mot Sverige i de østre delene av Trysil kommune. Ljoras
nedborfelt pa norsk side av riksgrensen utgjor 585 km'. Vassdragsvernet under nr.
310/1 omfatter imidlertid også de østre delene av Engerdal kommune mellom
Trysilvassdraget og svenskegrensen. Vassdraget utgjør kildeområdene for
Dalailven i Sverige.

Bergrunnsforholdene i Ljoras nedborfelt er ensartede og bergrunnen bestar uteluk-
kende av Trysilsandstein. I den delen av feltet som ligger i Engerdal er bergrunns-
forholdene mer varierte. Området her er i hovedsak dekket av sparagmitt. men det
finnes også betydelige innslag av grunnfjell og kambrosiluriske bergarter.

Pa grunn av neringsfattig berggrunn og relativt lav arsnedbor er vegetasjonsforhol-
dene i feltet forholdvis karrige. En stor del av feltet dekkes av lavrike barskogstyper
og fjellbjørkeskog. Feltet har også et betydelig innslag av snaufjell.

Nedbørfeltet har et rikholdig og variert dyreliv. Grenseomradene er blant annet
kjent for det stabile innslaget av bjørn.

Verneinteresser

Verneverdiene i nedbørfeltet er for en stor del knyttet til områdets store grad av
urørthet. Feltet har tre natureservater - Grovelsjoen. Kvisleflaet og Smoldalen. I til-
legg ligger litt av Femundsmarka og hele Gutulia nasjonalpark innenfor det aktuel-
le vassdragsomradet. Friluftslivspotensialet er betydelig.

Større naturinngrep

Hoveddalføret langs Ljora er tildels sterkt preget av jord- og skogbruksvirksomhet.
Dette området har også en viss turistutbygging med hytteområder og alpinanlegg.
Drevdalen er imidlertid relativt lite påvirket av menneskelig aktivitet. Det samme
gjelder også store deler av nedbørfeltet innen Engerdal kommune. Områdene rundt
Drevsjø har for øvrig et visst tettestedspreg.
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002/18 ÅSTA (002.HZ)

Kommune(r)
Nedborfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: yer, Stor-Elvdal. Ringsaker. Hamar. Loten. Amot
: 655 km?
: 300 GWh
: I

Naturforhold

Asta er et vestlig sidevassdrag til Glomma og munner ut i denne ca. 6 km sør for
kommunesenteret Rena i Amot kommune. Storsteparten av nedborfeltet bestar av
skog. snaufjell og andre utmarksområder.

Åstas nedbørfelt ligger sentralt i det store ostnorske sparagmittomradet.
Berggrunnen består for en stor del av næringsfattige sandsteiner, men det finnes
også innslag av kalkholdige. kambrosiluriske skifre.

Asta ligger i den mest nedbørrike delen av Hedmark fylke ( 1000 mm) og feltet er et
utpreget granskogsområde. Spennvidden i vegetasjonstyper innen feltet er svært
stor på grunn av varierende geologi og nedbørforhold. Myrinnslaget i Astas nedbor-
felt er forholdsvis stort.

Dyrelivet i nedbørfeltet er variert med stedvis stor produksjon. Deler av Astas ned-
børfelt utgjør gjennom sommerhalvåret en del av kjerneområdet for villreinstam-
men i Rondane sor.

Verneinteresser

Utgangspunktet for vernet av Astavassdraget var hovedsakelig friluftslivsinteresse-
ne. Astas nedborfelt har et meget stort antall hytter og fritidshus som er lett til-
gjengelig gjennom hele året for befolkningen i et stor omland.

I Hedmarks del av nedbørfeltet drenerer deler av Endelausmyrene naturreservat
mot Asta. Det samme er også tilfelle for Harasjomyrene og
Lavsjømyrene/Målikjølen som er foreslått vernet gjennom verneplan for myrer i
Hedmark.

Større naturinngrep

Generelt sett ma Astas nedborfelt karakteriseres som tildels sterkt påvirket av men-
neskelige inngrep. Antallet hytter i nedbørfeltet er meget stort. Det er videre bygd
veger langs store deler av vassdragsystemet både i forbindelse med setring. hyttebe-
byggelse og skogsdrift.
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002/2 MOELVA (002.DDlZ)

Kommune(r)
Nedborfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Ringsaker
: 196 km?
:7GWh
: I

Naturforhold

Moelva er et østlig sidevassdrag til Mjøsa i Ringsaker kommune. Elva har sitt
utspring i innsjøen Næra og renner ut i Mjøsa ved tettstedet Moelv.

Moelvas nedbørfelt ligger i et berggrunnsgeologisk variert område i grensesonen
mellom det store ostnorske sparagmittomradet og kambrosilurfeltet
Mjosdistriktet. Variasjonen i berggrunnen er følgelig stor over korte avstander.

Nedbørfeltet preges av barblandingsskog med gran som dominerende treslag.
Innslaget av jordbruksarealer er også stort. Dyrelivet er variert, spesielt i tilknytning
til våtmarksområdene rundt Næra. Moelva har videre stor verdi som gyte- og opp-
vekstområde for storørretstammen i Mjøsa.

Verneinteresser

Verneverdiene i vassdraget knytter seg i første rekke til de høyereliggende område-
ne i tilknytning til Næra. Verdiene knytter seg hovedsakelig til de landskapsmessige
kvalitene i området og til vassdragets betydning som nerrekreasjonsomrade for
lokalbefolkningen.

Større naturinngrep

Moelva har gjennom lang tid vært utnyttet til kraftproduksjon. I denne forbindelsen
har Næra fungert som reguleringsmagasin for et kraftverk i de midtre delene av
vassdraget - se for øvrig beskrivelsen av Moelv kraftverk. De nedre delene av vass-
draget er videre sterkt preget av det siste århundrets industriproduksjon i tilknytning
til Moelv. En stor del av dette området har i dag tettstedspreg.
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002/17 KYNNA (002.GBZ)

Kommune(r)
Nedborfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Elverum, Våler, Åsnes
: 341km?
: Potensial for pumpeverk
: III

Naturforhold

Kynna er en vestlig forgrening av Flisavassdraget med kildeområdene i Elverum
kommune og med utløp i Flisa i Åsnes kommune ca. 3 mil oppstrøms vassdragets
utløp i Glomma.

Kynnavassdraget ligger sentralt i det store østnorske grunnfjellsområdet.
Berggrunnen er relativt næringsfattig. og store deler av nedbørfeltet er dekket av
barskogsamfunn med furudominans. Langs elvestrengen finnes det imidlertid rikere
vegetasjonstyper med stor produksjon og et rikt dyre- og fugleliv. Fanuaen i feltet er
representativ for store tilstøtende deler av fylket. men Kynnas nedbørfelt inneholder
også sjeldne og tildels sårbare elementer.

Vassdragssystemet er sterkt preget av tidligere flotingsvirksomhet. Videre er feltet
preget av moderne skogsdrifter. Utover dette er feltet relativt lite påvirket av men-
neskelige inngrep.

Verneinteresser

Vassdraget har først og frems typeverdi for denne delen av Hedmark, men feltet har
også enkeltforekomster av naturvitenskapelig verneverdi. Videre har feltet en rekke
verneverdige kulturminner. blant annet i mange av de gamle fløtingsanleggene.

Kynnas nedbørfelt har ett område som er formelt vernet gjennom naturvernloven.
Dette er Kynneggene naturrreservat som er opprettet blant annet for ata vare på et
fint utviklet eskersystem langs hoveddalføret. Videre er Kynndalsmyrene nord i fel-
tet foreslått vernet i gjennom verneplan for myrer i Hedmark.

Større naturinngrep

Moderne skogsdrift setter i dag sitt preg på nedbørfeltet. Vassdraget har videre en
rekke tildels omfattende inngrep som er knyttet til tidligere flotingsvirksomhet.
Flere av disse har imidlertid i dag kulturhistorisk verneverdi. Nedbørfeltet har liten
bosetting.
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002/16 AUSTÅA (002.G6Z)

Kommune(r)
Nedborfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Stange. Våler. Åsnes. Grue
: 168 km?
:0
: IV

Naturforhold

Auståa er et vestlig sidevassdrag til Glomma i grenseområdet mellom kommunene
Stange. Våler. Åsnes og Grue. Vassdraget har sitt utspring i et sjørikt område i kjøl-
partiene vest i Våler og har navnet Vestaa til den renner ut i Hukusjoen. Herfra og ut
til samløpet med Glomma ca. 9 km sør for Flisa har vassdraget navnet Austaa.

Austaa drenerer et grunnfjellsområde og domineres over store partier av ensartet
blabrgranskog. Faunamessig er nedborfeltet forholdsvis ordinert og representativt
for store tilstotende omrader.

I den nedre delen fra Hukusjuen og ut mot Glomma er nedbørfeltet sterkt preget av
jordbruksvirksomhet. mens det i de ovre delene har lite spor etter menneskelig akti-
vitet utover skogsdrifter og en del spredte hytter.

Verneinteresser

Vassdraget har i første rekke verdi som typeområde for denne delen av Hedmark
fylke. Nedbørfeltet har ingen registrerte enkeltforekomster av spesiell verneverdi.
De indre delene av feltet drenerer imidlertid en del av det store. sammenhengende
skogområdet som i sin tid ble (under navnet Vestmarka) foreslått vernet av Statens
Naturvernråd i NOU 1986:13 Ny landsplan for nasjonalparker. Dette verneforslaget
ble imidlertid senere frafalt i forbindelse med Stortingets behandling av planen.

Auståas nedbørfelt inneholder i dag ingen områder som er formelt vernet i medhold
av naturvernloven.

Større naturinngrep

Auståa har tidligere vært brukt til fløtingsformål. og det finnes en mengde rester
etter denne virksomheten i vassdraget. De nedre delen av feltet er sterkt preget av
jordbruksvirksomhet. men i det øvrige framstår nedbørfeltet med et relativt urørt
hovedpreg.
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312/1 ROTNA (312.2Z)

Kommune(r)
Nedbørfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Åsnes. Grue. Kongsvinger
: 278 km;

:0
:  IV

Naturforhold

Rotna er et smalt. østlig vassdrag på Finnskogen i grenseområdene mellom Åsnes,
Grue og Kongsvinger kommuner. Vassdraget drenerer mot Sverige.

Rotnas nedborfelt ligger sentralt i det store østnorske grunnfjellsområdet.
Berggrunnen er generelt naringsfattig. og store deler av feltet er dekket av relativt
artsfattige barskogsamfunn.

Faunasammensetningen er som i store tilstotende deler av Finnskogen. men artsva-
riasjonen er forholdsvis stor med stedvise innslag av sjeldne arter. Nedbørfeltet
utgjør blant annet en del av kjerneområdet for den svensk/norske ulvestammen.

Utenom skogsdrift er vassdraget lite påvirket av menneskelig aktivitet. Rotna har
imidlertid gjennom lang tid vert utnyttet til floting. og det finnes fremdeles en rek-
ke interessante kulturminner fra denne virksomheten.

Verneinteresser

Vassdraget har i første rekke verdi som typeområde for denne delen av Finnskogen.
Feltet har imidlertid flere interessante faunainnslag med tildels sjeldne og truede
arter. Kulturhistorisk karakteriseres nedbørfeltet som meget interessant. blant annet
på grunn de mange innslagene av minner fra den finske bosettingen i området. Det
er videre knyttet stor kulturhistorisk interesse til de mange fløtningsinnretningene i
vassdraget.

Nedbørfeltet har to naturreservater Rotnedalen (kvartæregeologi) og Maliskjaera
(barskog).

Større naturinngrep

Rotnas nedborfelt har generelt et forholdsvis urørt hovedpreg utover påvirkning av
moderne skogsdrifter. Det vesle tettstedet Grue Finnskog ligger sentralt i nedbørfel-
tet. Det er videre bygd veg langs store deler av vassdraget.
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313/1 SKJERVANGEN (313.C)

Kommune(r)
Nedborfelt
Kraftpotensiale
Verneplan

: Eidskog
: 5.6 km?
:0
: I

Naturforhold

Skjervangen utgjør en del av Mangenvassdraget i Eidskog kommune i den sørvestre
delen av Hedmark på grensen mot Østfold og Akershus. Vassdragsvernet omfatter
kun vern av selve sjoen Skjervangen, som har en overflate pa 5.6 km?'. Nedborfeltets
storrelse i Norge er for ovrig ca. 230km'.

Skjervangen ligger sentralt i det store østnorske grunnfjellsområdet og berggrunnen
består for en stor del av granitt. Vegetasjonsbildet i området er variert. men preges
av bærlyng-barblandingsskog med furudominans. Det er videre en god del kultur-
mark rundt sjøen.

Faunaen i tilknytning til Skjervangen er som i store tilgrensende områder uten spe-
sielt verneverdige eller sjeldne innslag.

Verneinteresser

Bakgrunnsmaterialet for vernet av Skjervangen er svært sparsomt. Registreringer i
området har heller ikke avslørt spesielt verneverdige forekomster. Sjøen kan imid-
lertid ha en viss verdi som typeområde for den aktuelle naturgeografiske regionen.

Større naturinngrep

Skjervangen er regulert ca. 1 m  i  tilknytning til kraftverk nedover  i  vassdraget på
svensk side av riksgrensen. Området er videre preget av jord- og skogbruksvirk-
somhet. og må på bakgrunn av dette beskrives som et utpreget kulturlandskap.
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2.4.2 Vurderte vassdrag som ikke
er vernet

nom vern av nabovassdraget Atna og
videre gjennom tidligere vern av Mistra
i Rendalen.

forbindelse med Verneplan II ble
Imsa/Trya i Stor-Elvdal kommune sam-
men med Atna. Grimsa og Kynna vernet
midlertidig mot kraftutbygging i 10 år i
påvente av Verneplan III.

Sentrale myndigheter konkluderte imid-
lertid. i tilknytning til Verneplan III.
med at en rekke av de verneverdier som
ble påvist Imsa/Trya var ivaretatt gjen-

Imsa/Trya ble derfor (som det eneste av
de ti-års vernede vassdragene i
Hedmark) ikke vernet. men henvist til
konsesjonsbehandling som igjen med-
førte at vassdraget ble fanget opp av
Samlet Plan hvor Imsa er plassert i
gruppe 9/12 i kategori II- jfr. beskrivel-
sen av prosjekt 00492 Imsa i rapportens
Samlet Plan-del.
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3. KORT 01\1 KONSESJONS-
BEHANDLING

Vannkraftutbygging i Norge har gjen-
nom svært lang tid vært konsesjonsbe-
lagt. Fa ressursutnyttelsesformer har
vært og er så omfattende regulert som
vannkraftutbyggingen.

En hver utbygger må derfor innhente
konsesjon fra det offentlige før tiltakene
i vassdraget kan settes i verk. og konse-
sjonsprosessene knyttet til vannkraftut-
bygging er ofte kompliserte og samme-
satte og krever tillatelser i forhold til fie-
re lover hvorav de mest sentrale er:

Industrikonsesjonsloven regulerer
blant annet eiendomsrett og bruksrett til
vannfall der konsesjonsplikt inntrer for
anlegg større enn I000 naturhestekref-
ter.

Energiloven  - regulerer blant annet drif-
ten av elektriske anlegg i tilknytning til
kraftproduksjon og kraftdistribusjon.

Vassdragsreguleringsloven  - omfatter
alle vannkraftprosjekter hvor regule-
ringer og overføringer inngår. samt
elvekraftverk over 40 GWh.
Konsekvensutredninger i forbindelse
med kraftverk av denne størrelse skal
imidlertid følge plan- og bygningslo-
vens forskrifter for konsekvensutred-
nmg.

Vassdragsloven  - er den generelle loven
om vassdragene blant annet for bruk til
behandling av elvekraftverk under 40
GWh. i de tilfeller der allmenne interes-
ser er berørt. Vassdragsloven er for

ovrig for tiden under revisjon og nytt
lovutkast foreligger pr. august 1994 - jfr
NOU 1994: I 2 Lov om vassdrag og
grunnvann.

Plan- og bygningsloven  - ble etter for-
skrift av 27.07.90 ogsa gjort gjeldende
for storre vannkraftutby ggingssaker
(over 40 GWh) jfr. reglene for konse-
kvensutredninger.

I tillegg kommer flere særlover som kan
bli trukket inn avhengig av de aktuelle
enkeltprosjektenes problemstillinger og
omfang.

Viktige offentlige aktører i forhold til
vannkraftkonsesjoner vil lokalt vere
kommunen. regionalt fylkesmannen.
fylkeskommunen og NVEs regionkon-
tor og sentralt NVE. Direktoratet for
naturforvaltning. Miljoverndepartemen-
tet. Nærings- og energidepartementet.
Regjering og Storting.

Det vil i forbindelse med denne rappor-
ten føre for langt a ga inn på de mer
detaljerte forholdene i tilknytning til
konsesjonsbehandling av vannkraftan-
legg i relasjon til de aktuelle lovene.

Det henvises derfor i tillegg til de aktu-
elle lovene til Miljøverndepartementets
rundskriv T-30/90 om konsekvensutred-
ninger (for større vannkraftprosjekter
over 40 GWh), NVE- rundskriv 36 fra
1986 og videre til NVE Publikasjon nr.
02 1993 om retningslinjer for inngrep i
vassdrag i forhold til vassdragslovens
§§ 104-106.
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UTBYGD VANNKRAFT I HEDMARK PR.1994

Kraftverk Årsproduksjon Eier
iGWh

Litjfossen 159.0 Kraftverkene i Orkla (KVO)
Ulset 141.1 Kraftverkene i Orkla (KVO)
Rostefossen 20.3 Røros E-verk
Einunna 47.3 Nord-Østerdal Kraftlag (NK)
Savalen 127.0 KL Opplandskraft
Solna 2.1 Nord-sterdal Kraftlag (NK)
Rendalen 652.8 KL Opplandskraft
Hylla 9.2 Hedmark Energi AS (HEAS)
Storfallet 10.0 Anders Kiær
Osa 313.9 Hedmark Energi AS (HEAS)
Osfallet 8.0 Hedmark Energi AS (HEAS)
Kvernfallet 1.9 Hedmark Energi AS (HEAS)
Lopet 135.5 Hamar-regionen Energiverk (HrE)
Sagnfossen 7.8 Hedmark Energi AS (HEAS)
Lutufallet 65.4 Hedmark Energi AS (HEAS)
Tyria I 21.2 Mesna Kraftselskap
Tyria II 10.1 Mesna Kraftselskap
Moelv 7.2 Mesna Kraftselskap
Strandfossen 147.0 Hamar-regionen Energiverk (HrE)
Skjefstadfossen I 14.7 Elverum Elektrisitetsverk
Skjefstadfossen II 128.7 Elverum Elektrisitetsverk
Braskereidfoss 123.8 Hedmark Energi AS (HEAS)
Kongsvinger 127.5 Hedmark Energi AS (HEAS)
Varalden 1.5 Hedmark Energi AS (HEAS)
Bedafors 3.6 Hedmark Energi AS (HEAS)
Brodbolfoss 9.7 Hedmark Energi AS (HEAS)

Produksjonstallene i tabellen refererer seg til NVEs offisielle vannkraftstatistikk -

jfr. NVE-publikasjon nr. V32 Utbygd vannkraft pr. 01.01.90 samt opplysninger fra
eiere av kraftverk under 1 MW, som ikke inngår i NVEs statistikk.
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SAMLET PLAN-PROSJEKTER  I  HEDMARK

Nummer Prosjektnavn Alternativ Årsprod.i GWh Gruppeplassering Kategori

00454 Flena 17 2 I
00472 Vangrøfta/Brufoss 3 2 I
00493 Sokkunda T 45 2 I
00434 Flisa/Osa 15 3 I
00473 Vangrøfta/Breansfoss 12 3 I
00496 Bakke fl@yta A 6 3 I
00496 Bakkefloyta B 9 3 I
00428 Skas vassdraget/Afloen A 13 4 I
00451 Østre Æra/Osa 17 4 I
00434 Flisa/Li bergfoss 27 4 I
49306 Brevad 8 4 I
00463 Øvre Glomma C 192 4 I
004xx Storsjoen/Opstadaa 22 5 I
00478 Einunna 2 VIA 43 5 1
00478 Einunna 2 V2A 50 5 I
00478 Einunna 2 V3A 33 5 I
00477 Tunna/Savalen 2A 147 5 I

00428 Skas vassdraget/ Åfloen B 18 6 II
00476 Tunna IA 80 6 II
00477 Tunna/Savalen VA1 83 6 II
00477 Tunna/Savalen VA2 67 5 II
00478 Einunna VA 15 6 II
00478 Einunna 2 V3B 46 6 II
00481 Sølna B 14 6 II
00493 Sokkunda 58 58 6 II
00492 Sokkunda nord 113 6 II
00444 Glomstadfoss 110 7 II
00494 Hemme! 27 7 II
00478 Einunna 2 VlB 58 7 II
49317 Borsjoen 5 7 II
00478 Einunna VB 29 8 II
00478 Einunna 2 V2B 66 8 II
00492 Imsa HRV 635 214 9 II
00481 Solna A 168 10 II
00425 Gjolstadfoss A 74 11 II
00425 Gjolstadfoss B 80 11 II
00492 Imsa HRV 660 277 12 II
00477 Tunna/Savalen 2B 157 13 II
00476 Tunna 1B 114 13 II

Gruppeplasseringen angir prioritetsrekkefølgen Samlet Plan - synkende prioritet med
økende tallverdi.

Kategori I (gruppe 1-5) angir prosjekter som kan konsesjonsbehandles straks og fortløpende
for a bidra til energi oppdekningen i årene framover. Kategori II (gruppe 6-16) angir pro-
sjekter som kan nyttes til kraftutbygging eller andre formål. men som ikke kan konsesjons-
behandles nå.
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VERNEV ASSDRAG I HEDMARK

Navn Nedbørfelt i km2 Kraftpotensiale i G Wh Verneplan

Trysilvassdraget 5875 1123 I
Ljora m. gr. vassdr. i Engerdal 915 * I
Asta 655 300 I
Moelva m/Næra 196 7 I
Skjervangen 6 ¢ I
Mistra 540 219 II
Veslesolna 55 k II
Gaula * III
Grimsa 535 * III
Atna 1300 367 III
Kynna 341 ** III
Vangrofta ovre del 325 54 IV
Unsetåa 627 218 IV
Tegninga 89 8 IV
Austaa 168 i IV
Rotna 278 * IV

Vassdrag uten økonomisk utbyggbart vannkraftpotensiale.
** Kynna var tidligere planlagt for etablering av et pumpekraftverk.

Vernevassdrag fordelt på kommuner

Os
Tolga
Tynset
Folldal
Alvdal
Rendalen
Stor-Elvdal
Åmot
Engerdal
Trysil
Ringsaker
Hamar
Løten
Stange
Våler
Åsnes
Grue
Kongsvinger
Eidskog

: Trysilvassdraget. Vangrøfta. Gaula
: Trysilvassdraget. Vangrøfta. Unsetåa
: Unsetaa
: Grimsa. Atna
: Veslesolna. Atna. Tegninga. Grimsa
: Trysilvassdraget. Mistra. Unsetåa. Tegninga. Atna
: Atna
: Asta
: Trysilvassdraget. Ljøra m. grensevassdrag
: Trysilvassdraget. Ljora
: Moelva. Asta
: Asta
: Asta
: Auståa
: Kynna. Auståa
. Kynna. Auståa. Rotna
: Auståa. Rotna
: Rotna
: Skjervangen
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KRAFTVERKSEIERE, REGULANTER OG DERES ANLEGG I HEDMARK

Elverum Elektrisitetsverk (EEV)
Adresse : Storgaten 39.  2400  Elverum
Anlegg : Skjefstadfossen I og Il

Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB):
Adresse: : Drammensveien 30. Solli,  0255  Oslo
Anlegg : Aursunden. Fundin. Elgsjo. Marsjo. Savalen. Storsjoen.

Osensjoen. Mjosa. overforing av Einunna til Savalen.
overføring av Glomma til Rendalen

GLB er en reguleringsforening som eies av de respektive kraftverkseiere i vassdra-
get. Eierandelene i reguleringene star i forhold til hvor stor del av fallrettighetene i
vassdraget nedenfor reguleringene den enkelte kraftverkseier disponerer.

Hedmark Energi AS (BEAS)
Adresse : Mabel Sandbergs vei  25. 2300  Hamar
Anlegg : Osa. K,emfallet. Osfallet. Hylla. Sagnfossen. Lutufallet.

Braskereidfoss. Kongsvinger. Varalden. Bedafors. Brodbolfoss

Hedmark-regionen Energiverk (HrE)
Adresse : Vangsveien 73.  2300  Hamar
Anlegg : Lopet. Strandfossen

Anders Kiær
Adresse : Rogner gard. 2480 Koppang
Anlegg : Storfallet m. Myklebysjoen

Kraftverkene i Orkla (KVO)
Adresse : Postboks 23, 7391 Berkåk (Driftskontor KVO)
Anlegg : Y set. Litjfossen
KVO eies i felleskap av Sor-Trondelag Energiverk ( 35 pst). Trondheim
Elektrisitetsverk (48.6 pst). HEAS  (12  pst) og NK (4.4 pst).

Mesna Kraftselskap
Adresse : Storgaten I 06. 2600 Lillehammer
Anlegg : Tyria I og II. Moel

Nord-Østerdal Kraftlag (NK)
Adresse : Tomtegt.. 2500 Tynset
Anlegg : Einunna. Solna

Opplandskraft KL
Adresse : Industrigaten 45. 2600 Lillehammer
Anlegg : Savalen. Rendalen
KL Opplandskraft eies av Akerhus. Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Oslo
kommune med en firedels andel på hver.

Roros E-verk
Adresse
Anlegg

: Osloveien 16. 7460 Røros
: Rostefossen  (  i Hedmark)
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VIKTIGE VASSDRAGSFORVALTNINGSINSTITUSJONER
VERN/ UTBYGGING

Departementer:

Miljoverndepartementet
Postboks 8013- Dep.
0030 Oslo

Nærings- og energidepartementet
Postboks 8148 - Dep.
0033 Oslo

Direktorater:

Direktoratet for naturforvaltning
Tungasletta 2
7005 Trondheim

Norges vassdrags- og energiverk
Postboks 5091- Majorstua
0301 Oslo

Statens forurensingstilsyn
Postboks 8100 - Dep.
0032 Oslo

Distriktsorganer:

Fylkesmannen i Hedmark
Miljøvernavdelingen
Fylkeshuset,
2300 Hamar

NVE-Region ost (NVEIVR)
Postboks 5091 -Majorstua
0301 Oslo
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AKTUELL LITTERATUR

Samlet plan:

Miljøverndepartementet, 1984 Samlet Plan for vassdrag. Hovedrapport

Stortingsmelding nr. 63 (1984-85) Om Samlet Plan for vassdrag

Innstilling Stortinget nr. 250 (1985-86) Om Samlet Plan for vassdrag

Stortingsmelding nr. 53 (1986-87) Om Samlet Plan for vassdrag

Innstilling Stortinget nr. 296 (1987-88) Om Samlet Plan for vassdrag

Stortingsmelding nr. 60 (1991-92) Om Samlet Plan for vassdrag

Innstilling Stortinget nr. 114 (1992-93) Om Samlet Plan for vassdrag

Vassdragsrapporter for de aktuelle Samlet Plan-prosjektene i Hedmark

Verneplan for vassdrag:

Kontaktutvalget Kraftutbygging-naturvern, 1971. Om vassdrag som bør vernes mot
kraftutbygging

Stortingsproposisjon nr. 4 (1972- 73) Om verneplan for vassdrag

Innstilling Stortinget nr. 207 ( 1972- 73) Om verneplan for vassdrag

NOU 1976: 15 Verneplan for vassdrag

Stortingsproposisjon nr. 77 (1979-80) Verneplan II for vassdrag

Innstilling Stortinget nr 10 ( 1980-81) Verneplan II for vassdrag

NOU 1983: 41 Verneplan for vassdrag III

NOU 1983: 42 Naturfaglige verdier og vassdragsvern

NOU 1983: 43 Kulturminner og vassdragsvern

NOU 1983: 44 Vilt og ferskvannsfisk og vassdragsvern

NOU 1983: 45 Friluftsliv og vassdragsvern
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Stortingsproposisjon nr. 89 (1984-85) Verneplan III for vassdrag

Innstilling Stortinget nr. 243 Verneplan III for vassdrag

NOU 1991: 12A Verneplan for vassdrag IV

NOU 1991: 12B Verneplan for vassdrag IV

Stortingsproposisjon nr. 118 ( 1991-92) Verneplan IV for vassdrag

Innstilling Stortinget nr. 116 ( 1992-93) Verneplan IV for vassdrag

Bekken.  J.  1988. Varige vernede vassdrag i Hedmark. Naturforhold og brukerinte-
resser. Trysilvassdraget. Fylkesmannen i Hedmark. Miljøvernavdelingen Rapport
nr. 19.

Mobek, A. 1988 Varig vernede vassdrag i Hedmark. Naturforhold og brukerinte-
resser. Veslesolna. Mistra, Ljora, Moelva og Skjervangen. Fylkesmannen i
Hedmark, Miljøvernavdelingen. Rapport nr. 15.

Vannkraftutbygging:

Miljøverndepartementet. 1990. Konsekvensutredninger. Ikraftsetting av plan- og
bygningslovens bestemmelser. Rundskriv T-3/90.

Mobk, A. 1982, Småkraftverk i Hedmark. Friluftslivs- og naturverninteressene.
Hedmark Energiverk/ Hedmark fylkes friluftsnemnd.

NVE, 1986. V-informasjon. Nytt rundskriv 36. Vassdragsreguleringsloven - krav til
soknader.

NVE-VU, 1979. Hedmark fylke. Nyttbar vasskraft mindre kraftkilder pr.01.01.79.

NVE. 1990. Utbygd vannkraft pr. 01.01.90. Publikasjon nr. V32.

NVE. 1993. Publikasjon nr. 02. Retningslinjer for inngrep i vassdrag.
Saksbehandling i forhold til vassdragslovens §§ 104-106 m.v. (allmenne interesser).

145



Vannkraftressursene i Hedmark  - vedlegg 7

KRAFTUTTRYKK

Bruttofall
Hoydeforskjellen mellom vannspeilene ved kraftverkets inntak og utlop.

Energiekvivalent
Mål for energiinnholdet i vannet i et magasin. Ved en energiekvialent på I har
eksempelvis I m3 vann i magasinet en produksjonsevne på I kWh i nedenforlig-
gende kraftverk. Energiekvivalenten blir blant annet bestemt av utnyttet nettofall og
kraftstasjonen( e )s virkningsgrad.

GWh
Energimal- I GWh = I million kWh.

HRV
HRV er magasinets høyeste regulerte vannstand i motsetning til LRV som er maga-
sinets laveste regulerte vannstand. NV tilsvarer vannforekomstens opprinnelige
normalvannstand.

Installasjon
Kraftverkets maksimale effekt i MW.

Magasinprosent
Magasinvolum i prosent av gjennomsnittlig årlig tilløp.

Magasinvolum
Nyttbart magasin mellom HRV og LRV.

Midlere produksjon
Kraftverkets gjennomsnittlige årsproduksjon.

MW
Effektmal- I MW = 1000 kW

Nettofall
Bruttofall fratrukket falltap i vannvei og kraftverk.

TWh
Energimal- 1 TWh= 1000 GWh = I milliard kWh.
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Økonomiklasse
Vannkraften sorteres i 6 økonomiklasser. De rimeligste prosjektene plasseres i øko-
nomiklasse I og de dyreste i økonomiklasse 6. Økonomiklassen bestemmes av
kraftprosjektets utbyggingskostnad i ore/kWh midlere årsproduksjon og videre i
forhold til produksjonens fordeling på sommer og vinter.

Dersom en for eksempel går ut fra en fordeling på produksjonen på sommer/vinter
på 1/3- 2/3 blir grensene for de forskjellige økonomiklassene som vist nedenfor:

Økonomiklasse

2
3
4
5
6

Utbyggingskostnad ore/kWh

0- 185
185 - 248
248 - 308
308 - 368
368 - 433
433- ......

Den økonomiske grensen for en samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging er vurdert
til aligge i området mellom økonomiklasse 4 og 5 (tallene viser okonomiklassifise-
ring pr. 01.01.93).
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Tegnforklaring

Kommunegrense

Fylkesgrense

',f'-fJl(1,jl-ki1·1 Utbygd

" unnel " , Tunnel#
V ,  u

N Rorgat N Rørgate

\ \,i '..;i, I I' s Magasin

• !erk • Kraftverk

• Purp 0 Inntak

Int

Originalkartmaterialet er utarbeidet i A4
format, men er gjenngitt i 67% størrelse i
boka. Dette gjør at målestokken oppgitt i
kartene ikke er korrekt.


