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Verneplan IV for vassdrag 

Ved Stortingets behandling av Verneplan III (St.prp. nr 
89 (1984-85)) ble det vedtatt at arbeidet skulle videre
føres i en Verneplan IV. Som for tidligere verneplaner 
skulle Olje- og energidepartementet (Oed) ha ansvaret for 
å samordne, utarbeide og legge fram planen for regjering 
og storting, men i nært samarbeid med Miljøverndeparte
mentet. 

Det ble re oppnevnt et kontaktutvalg for vassdragsreguler
inger med vassdragsdirektøren som formann. NVE fikk i 
oppdrag å skaffe fram nødvendig grunnlagsmateriale og 
opprettet i den forbindelse en prosjektgruppe som har 
forberedt materialet for utvalget. 

Prosjektgruppen har bestått av forskningssjef Per Einar 
Faugli, NVE, antikvar Lil Gustafson, Riksantikvaren, 
vassdragsforvalter Arne Hamarsland, fylkesmannen i Nord
land, kontorsjef Terje Klokk, DN (avløst 01.01.90 av 
førstekonsulent Lars Løfaldli, DN), overingeniør Jens 
Aabel, NVE og med seksjonssjef Jon Arne Eie, NVE som 
formann og avdelingsingeniør Jon Olav Nybo som sekretær. 

Vurdering og dokumentasjon av verneverdiene har, som for 
de andre verneplanene, vært knyttet til følgende fagom
råder; geofaglige forhold, botanikk, ferskvannsbiologi, 
ornitologi, friluftsliv, kulturminner og landbruksinter
esser. I mange av vassdragene har det vær nødvendig å 
engasjere forskningsinstitusjoner eller privatpersoner 
for å foreta undersøkelser og vurdering av verneverdier. 
En del av det innsamlede materialet er publisert i insti
tusjonenes egne rapportserier, men noe er også publisert 
i NVEs publikasjonsserie. 

Rapportene er forfatternes produkter. Prosjektgruppen har 
kun klargjort dem for trykking. på grunn av økonomiske 
forhold er enkelte rapporter blitt trykt i ettertid. 

Jon Arne Eie 
Prosjektgruppens formann 

Omslagsbilde: Månadalen, Frafjordvassdraget 
Foto: Jon Arne Eie 
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SAMMENDRAG 

Denne friluftslivsrapporten for Hedmark og Oppland fylke er utarbeidet i forbindelse med Verneplan 
IV for vassdrag. Hvert vassdrag er vurdert med hensyn til egnethet for ulike friluftslivsaktiviteter, 
opplevelsesmuligheter og dagens bruk av området. På grunnlag av disse kriteriene er hvert nedbørfelt 
vurdert etter en firedelt skala; svært stor verdi, stor verdi, middels stor verdi og liten verdi for fri 
luftslivet (se s. 8, kriterier for verdivurdering, og s . 9, verdivurdering) . Inngrep i nedbørfeltet, vass
dragets betydning i regional sammenheng og plansituasjon for området er også med i vurderingen. 

På bakgrunn av dette har de undersøkte vassdragene i Hedmark og Oppland fått følgende rangering: 

**** 

*** 

** 

* 

Svært stor verdi for friluftslivet/Very high status for outdoor recreation 
Unsetåa Tora mlFøysa Skjøli Vinda 
Vangrøfta Ostri mITundra Bøvri 

Stor verdi for friluftslivet/High status for outdoor recreation 
Tromsa 

Middels verdi for friluftslivet/Average status for outdoor recreation 
Rotna Tegninga Auståa 

Liten verdi for friluftslivet/Low status for outdoor recreation 

ABSTRACT 

This report describes the studies of the outdoor recreation in the Norwegian coumies Hedmark and 
Oppland in connection with the 4th National Watercourse Protection Plan . Each watercourse has been 
evaluated with respect to its suitability for outdoor recreation, present-day use and how people will 
experience the area. On the basis of these criteria each catchment has been evaluated on a 4-point 
scale: very high, high, average and low status. Human activities in the catchment, the regional 
importance of the watercourse and the future plans have also been considered. 

EMNEORD ISUBJECT TERMS 
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FORORD 

Denne friluftslivsrapporten for fylkene Hedmark og Oppland er 
utarbeidet i forbindelse med Verneplan IV for vassdrag. Av 
vassdrag til vurdering i Hedmark fylke er alle 5 objektene 
tatt med, og 6 av 12 objekter i Oppland. Prioriteringen av 
hvilke objekter som skulle undersøkes, er gjort av 
sekretariatet for Verneplan IV i samråd med forfatteren. 

Knappe midler og liten tid har gjort at bare deler av hvert 
vassdrag er befart; i gjennomsnitt er det brukt 1,5 dager 
inkludert reise til og fra området. 

Materialet i denne rapporten er basert på egne feltbefaringer 
og opplysninger fra berørte kommuner, kjentfolk, lag og 
foreninger med tilknytning til friluftsliv. 

Takk til de enkelte kommuner og kjentfolk i vassdragene som 
har gitt opplysninger og informasjon . 

Oslo, 

; 
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INNl.EDNING 

Denne fagrapporcen redegjør for friluftslivsinteressene i 
alle de vassdrag S0m er til vurderlng i Verneplan IV i Hedmark 
fylke I og hal 'Jparten av vassdragene i Oppland fylke. Hvert 
vassdrag er vurdert med hensyn til egnethet for ulike 
friluftslivsaktiviteter, opplevelsesmuligheter og dagens bruk 
av området. på grunnlag av dlsse kriteriene er hvert 
nedbørfelt vurdert etter en firedels skala; svært stor verdi, 
stor verdi, middels stor verdlog liten verdi for 
friluftslivet. Inngrep i nedbørfeltet, vassdragets betydning i 
regional sarnmenlJeng og plansituasjon for området er også med l 
vurderingen. 

Den metoden som er benyttet er den samme som bl.a. ble brukt 
til verneplan III og Samlet plan. 

Kartet s. Il vis.:::r beliggenheten til de objektene som er 
behandlet i denne rapporten. Kartet s. 89 viser hvilke 
vassdrag som er "Jernet tidll.9<::re i Hedmark og Oppland fylke, 
og hvilke som er '::. il [Jehandl ing i verneplan IV. Alle 
kartskissene i rapporten er w::arbe.ldet av Bj ørn Walseng. 
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FRILUFTS LIVS BEGREPET 

Friluftslivet har lang tradisjon i vårt land. Den norske 
naturlivstradisjonen kan knyttes tilbake til det daglige livet 
for å overleve med attåtnæringer som høsting, jakt, fiske og 
seterliv i det gamle bondesamfunnet. 

Det som særpreger friluftslivet i vår tid er at det er 
aktiviteter som foregår utendørs i fritiden. Utøvelsen foregår 
fortsatt i naturområder som skog, mark, fjell eller sjø hvor 
naturopplevelsen er det vesentligste. 

Friluftslivet kan derfor defineres på følgende måte: 

"Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden 
med sikte på miljøforandring og naturopplevelsen 
(St.meld. nr. 40, 1986/87). 

Nyere undersøkelser viser at det å drive fysisk aktivitet i 
fritiden fortsatt har god forankring i den norske befolkningen 
(Dølvik et al. 1988). De vanligste aktivitetene er fotturer, 
skiturer, jakt, fiske, bærturer, bading og andre vannbaserte 
aktiviteter som roing, padling og seiling. Nesten alt dette er 
aktiviteter som kan defineres som såkalte tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter, dvs. at de innebærer en ekstensiv 
bruk av naturen, liten eller ingen grad av tilrettelegging 
eller tekniske inngrep, og hvor naturopplevelsen står 
sentralt. Man kan trygt si at den norske turkuIturen fortsatt 
lever videre. 

Det som skiller friluftslivet, og særlig det tradisjonelle 
friluftslivet fra idretten, er at det er lite ressurskrevende 
og stiller relativt små krav til prestasjon, utstyr eller sted 
hvor man kan utøve aktiviteten. 

Selv om en god del av friluftslivet foregår i større 
sammenhengende naturområder som skog, mark, sjø og fjell, 
drives også friluftsliv i nærområdene til byer og tettbygde 
strøk, og ikke minst foregår svært mange friluftsaktiviteter i 
nær tilknytning til boligen. 

Friluftslivsutøvere er en heterogen gruppe som har 
forskjellige behov og ønsker når de skal drive friluftsliv. 
Ulike befolkningsgrupper har ulike interesser avhengig av i 
hvilken aldersgruppe de befinner seg. Småbarnsforeldre, eldre 
og funksjonshemmede ønsker f.eks. i størst mulig grad å kunne 
drive med friluftsliv i nærheten av boligen. Andre ønsker 
derimot å kunne oppsøke mer "villmarkspregete" naturområder 
hvor det ferdes få og hvor naturopplevelsen føles større. 

Både undersøkelser og erfaringer viser at vann og vassdrag er 
svært viktige elementer i det naturmiljøet folk søker til for 
friluftsliv og rekreasjon. Rent opplevelsesmessig vil vann, 
både innsjøer og elver med fosser og stryk, skape liv i et 
landskap. Det utgjør markerte kontraster til andre 
naturelementer som skog og fjell, og elva vil nesten alltid 
utgjøre det visuelle midtpunktet i en dal. 
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Aktiv utfoldelse, naturopplevelse og sosialt samvær er blant 
de hyppigst nevnte begrunnelser folk har for å drive 
friluftsliv. Uansett om det gjelder det daglige friluftslivet 
eller lengre turer, viser undersøkelser at kontakt med naturen 
er et av de viktigste bidrag til folks trivsel. Noe av 
forklaringen på den store interessen friluftslivet har i den 
norske befolkning kan være at det tilgodeser flere ønsker på 
sarrune tid. 

METODE 

Den metoden som er benyttet i denne rapporten er utviklet 
gjennom arbeidet med Verneplan III for vassdrag (NOU 1983:45), 
Stortingsmelding nr. 63 om Samlet plan (1984-1985), 
Konsekvensanalyseprosjektet (Miljøverndepartementet 1984), og 
gjennom vassdrags- og konsesjonssaker og plansaker forøvrig 
der friluftslivsinteressene er evaluert (Melby og Toftdahl 
1988) . 

TODELING AV FRILUFTSLIVSBEGREPET 

Friluftslivsaktivitetene danner grunnlag for en oppdeling i 
tradisjonelt og moderne friluftsliv. 

Tradisjonelt friluftsliv omfatter aktiviteter som innebærer en 
forsiktig bruk av naturen, og som forutsetter liten grad av 
tilrettelegging og tekniske inngrep. For disse aktivitetene 
vil naturopplevelsen stå sentralt. 

Fotturer, skiturer, rideturer, bading, padling, jakt- og 
fisketurer vil for eksempel tilhøre kategorien tradisjonelt 
friluftsliv. 

Moderne friluftsliv omfatter aktiviteter som innebærer en mer 
intensiv utnyttelse av naturen, og som forutsetter større grad 
av tilrettelegging, tekniske inngrep og hjelpemidler. 
Mulighetene for naturopplevelse kan bli redusert pga. inngrep 
ved tilretteleggingen. 

Jogging (på vei), trening i lysløype, sykling, elvepadling, 
brettseiling, drageflyving og slalåmkjøring er eksempler på 
aktiviteter som tilhører kategorien moderne friluftsliv. 

DATAINNSAMLING 

Materialet denne rapporten bygger på er innhentet gjennom eget 
feltarbeid, informasjon fra korrununer, kjentfolk, ulike lag og 
foreninger, Samlet plan-rapporter og fagrapporter til 
Verneplan IV. 

Feltarbeid 

Feltbefaringer i vassdragene ble foretatt somrene 1989 og 
1990. Knappe midler og liten tid begrenset befaringene til i 
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gjennomsnitt en og en halv dag i hvert vassdrag inkludert 
reise til og fra, kontakt med kommuner, fylkesadministrasjon 
og kjentfolk. Dette medførte at bare deler av vassdraget ble 
undersøkt. 

Informasjon fra kommunene 

De berørte kommuner fikk tilsendt et brev før feltsesongen 
startet der det ble bedt om opplysninger som planer for 
vassdraget, navn på aktuelle kontaktpersoner og lag/foreninger 
med tilknytning til friluftslivet. (Se vedlegg nr. l). (Det 
gjøres oppmerksom på at reiselivsinteressene ikke er med i 
denne rapporten). De kommunene som ikke svarte på henvendelsen 
ble enten purret pr. brev eller kontaktet over telefon. Et 
problem som gjelder flere kommuner er at de har gamle 
kommuneplaner, eller planene er under revidering. 

Alle kommunene har fått utkast til friluftslivsrapporten til 
uttalelse. En del kommuner har kommet med kommentarer. 

Informasjon fra ulike lag/foreninger og kjentfolk 

Fra kommunene ble det gitt navn på lag og foreninger med 
tilknytning til friluftsliv, og på personer som var spesielt 
kjent innenfor vassdraget. Disse fikk tilsendt et spørreskjema 
(se vedlegg nr.3) for å kartlegge hvilke 
friluftslivsaktiviteter som fant sted i området, eventuell 
tilrettelegging for aktiviteter og ulike inngrep. Noen ble 
også kontaktet over telefon. Disse opplysningene har vært 
svært nyttige ettersom bare deler av nedbørfeltet ble befart, 
og registreringen av bruken ikke lar seg gjøre på så kort tid. 

Informasjon fra andre fagrapporter 

Der hvor det foreligger Samlet plan-rapporter for vassdraget 
er disse brukt til å gi opplysninger om de fagområdene som 
ikke direkte har med friluftslivet å gjøre, men som har 
betydning for opplevelsen (geologi, botanikk, kulturminner). 
Slike opplysninger er også hentet fra fagrapportene utarbeidet 
i forbindelse med Verneplan IV. 

KruITERrnRFORVERD~EruNGAV 
FRILUFTSLrvS~ERESSENE 

Hele nedbørfeltet er vurdert med hensyn til 

- opplevelsesmuligheter 
- egnethet 
- dagens bruk 
- regional situasjon 

Opplevelsesmuligheter 

Her redegjøres for de komponentene som kan ha betydning for de 
som ferdes der; dyreliv, fugleliv, vegetasjon, geologi, 
landskapsformer, kulturminner m.m. 
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Egnethet 

Her gis en oversikt over de viktigste aktiviteter som utøves 
innenfor området i dag, samt områdets potensielle verdi for 
ulike aktiviteter. 

Dagens bruk 

Her registreres ferdsel og bruk av et område slik situasjonen 
er i dag, både aktivitetsformer og intensiteten. 

Regional situasjon 

Her registreres i hvilken grad det finnes andre tilsvarende 
friluftsområder med samme eller bedre kvalitet som kan 
erstatte det aktuelle nedbørfeltet. 

I tillegg vurderes plansituasjonen; kommunale planer, 
eventuelle verneplaner og andre planer eller ønsker for 
området. 

VERDIVURDERING 

på grunnlag av kriteriene som er nevnt ovenfor, plasseres 
hvert vassdrag innenfor en av fire verdikategorier: 

**** svært stor verdi for friluftslivet 
*** stor verdi for friluftslivet 
** middels verdi for friluftslivet 
* liten verdi for friluftslivet 

Verdi Kriterier 

Svært stor verdi 
**** 

Mangfoldet gjør at opplevelsesverdien i 
landskapet er svært stor både når det 
gjelder naturforholdene og eventuelle 
kulturpregede elementer 

Området er ett av få gjenværende urørte 
naturområder hvor friluftsinteresser er 
viktige eller forventes å bli av betydning 
regionalt, eventuelt nasjonalt. 

Området er aven viss størrelse, eller 
henger sammen med andre viktige 
frilu ftsområder, slik at variasjonen innen 
området glr et godt grunnlag for ulike 
typer friluftsliv. 



Stor verdi 
*** 

Middels stor 
** 

Liten verdi 
* 
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Området inneholder ett av få gjenværende 
elementer som har stor opplevelsesverdi 
for friluftsliv og/eller 
rekreasjonsinteressene. 

Området alene eller knyttet sammen med 
andre områder er av nasjonal/internasjonal 
verdi m.h.p. friluftslivet. 

Mangfoldet og opplevelsesverdiene 
knyttet til landskapet er av stor 
betydning for friluftslivsinteressene 
lokalt. 

Dagens bruk av området til friluftsliv er 
særlig stor, og det finnes få alternative 
områder. 

Områdets mangfold og opplevelsesverdier er 
moderate. Dagens bruk er moderat og 
hovedsakelig av lokal karakter. 

Det er ikke knyttet spesielle 
opplevelsesverdier av betydning for 
friluftslivet til området. 

Bruken av området er svært begrenset både 
på lokalt og regionalt nivå. 

FEILKILDER OG METODEPROBLEMER 

Når det gjelder verdimålene kan disse i noen tilfeller være 
sprikende i forhold til vurderingen av vassdragets verdi for 
friluftsliv. Et vassdrag kan f.eks. ha stor 
opplevelsesmulighet og være godt egnet til ulike 
friluftslivsaktiviteter, mens bruken av området er liten. 
Dette betyr at de tre verdimålene ikke kan summeres og deles 
på tre, men at det gjøres en avveining hvor områdets potensial 
som friluftslivsområde tillegges stor vekt. 

Når det gjelder bruken av vassdraget, må man være klar over at 
det kan ha stor betydning som nærfriområde for 
lokalbefolkningen, men relativt liten eller ingen betydning 
for regionen eller landet for øvrig. Andre vassdrag har 
derimot en beliggenhet og kvaliteter som gjør dem verdifulle 
også for folk utenfor nedbørfeltets nærmeste grenser. 

Som tidligere nevnt har feltbefaringene begrenset seg til 
deler av nedbørfeltet. Dette sammen med opplysninger fra 
enkeltpersoner kan innebære at registreringen av bruken kan 
være noe mangelfull. 
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Oversikt over beliggenheten til de undersøkte vassdrag 

Obj.l Rotna 
Obj.2 Tegninga 
Obj .3 Unse t åA 
Obj . 4 Vangr-øfra 
Obj.5 Auståa 

Obj. 8 Tora m/Føysa 
Ol)j . 9 0stri m/Tundra 
Oh) .11 Skj ø l i 
ODj . 12 Bøvri 
Obj .13 Vinda 
Obj .18 Tromsa 
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RANGERING AV DE ENKELTE VASSDRAG I HEDMARK 

**** SVÆRT STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

Unsetåa 
Vangrøfta 

*** STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

** MIDDELS STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

Rotna 
Tegninga 
Auståa 

* LITEN VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

Det er ikke foretatt noen prioritering mellom de enkelte 
vassdragene innen samme verdikategori. 
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RANGERING AV DE ENKELTE VASSDRAG I OPPLAND 

**** SVÆRT STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

Tora m/Føysa 
Ostri m/Tundra 
Skjøli 
Bøvri 
Vinda 

*** STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

Tromsa 

** MIDDELS STOR VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

* LITEN VERDI FOR FRILUFTSLIVET 

Det er ikke foretatt noen prioritering mellom de enkelte 
vassdragene innen samme verdikategori. 
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312.2Z ROTNA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Rotna er et grensevassdrag mot Sverige og ligger i 
kommunene Grue, Åsnes og Kongsvinger. Det et typisk 
skogs/lavlandsvassdrag hvor høyeste punkt, Skasberget 
581 m o.h., ligger i vest. Nedbørfeltet er langt og smalt og 

N 

i 
5 km 

Oversikt over nedbørfeltet til Rotna. 
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strekker seg nord-sør. Elva renner gjennom flere større og 
mindre sjøer hvorav Rotnesjøen og Helgen er de to største. 
Idet Rotna passerer riksgrensa renner den ut i 
Ingervadsjøen og tar deretter navnet Rottnan. 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Grue kommune ca 5900 innbyggere, Kongsvinger 
kommune ca 17500 innbyggere og Åsnes kommune ca 8600 
innbyggere. Innenfor nedbørfeltet bor det 300-400 
personer. Flesteparten er bosatt på Svullrya, som er det 
eneste tettstedet, ellers er bosettingen spredt. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Berggrunnen består stort sett av gneisbergarter med et 
lite innslag av amfibolitt, granitt og metarhyolitt. 

2.2 TOPOGRAFI 

Landskapet har et paleisk preg med slake åser og koller 
med høyder på 300-500 m o.h. "Langs elveløpet ligger 
eskerrygger. Hovedelva, spesielt i øvre del, har stort 
sett bare korte tilløpselver. Dette gir nedbørfeltet en 
svært langstrakt form. Elva har moderat fall og en rekke 
langstrakte småvann og loner. 

2.3 VEGETASJON 

Rotna er et typisk lavlandsvassdrag med mye til dels tett 
granskog med blåbærlyng som undervegetasjon. Vest for 
Rotnesjøen ligger et skogreservat. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

De inngrepene som først og fremst preger nedbørfeltet er 
alle veiene/skogsbilveiene og skogsdriften. 

Bebyggelse/hytter 
Bosettingen er konsentrert til Svullrya, med spredt 
bebyggelse ellers i området. Tilsammen er det ca 50 
hytter innenfor nedbørfeltet. Disse ligger hovedsakelig i 
tilknytning til Kjerkesjøen og Kongstjern. 

Veier/skogsbilveier 
Det drives mye skogsdrift i hele nedbørfeltet, og det 
finnes derfor en rekke skogsbilveier på kryss og tvers. 



16 

Fra riksgrensen går det vei parallelt med elva opp til 
Svullrya og et stykke videre nordover. Riksvei 205 krysser 
nedbørfeltet ved Svullrya. 

Kraftledning 
En kraftledning følger elva og veien fra riksgrensen 
nordover til sørenden av Rotnesjøen. Det går også en 
ledning på østsiden av Rotnesjøen. 

Grustak 
Vest for Svullrya finnes det et grustak. Nordvest for 
riksvei 205 er det store grusforekomster, men uttaket 
herfra er stoppet. Helt sørøst i nedbørfeltet finnes det 
også et stort grustak; Rotrnoen grustak. 

Skytebane 
Nord for Svullrya, på vestsiden av Rotna, ligger det en 
skytebane. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAG~TS TILGJENGELIGHET 

Selv om det finnes en rekke veier/skogsbilveier og stier 
innenfor nedbørfeltet, er vassdraget preget av tungt, 
tildels tett skogsterreng som reduserer framkommeligheten. 
Særlig på østsiden av Rotna er det mye tett granskog. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

på grunn av mye tett skogsterreng, har nedbørfeltet 
moderat egnethet for ulike friluftslivsaktiviteter. 
Området er best egnet til jakt, fiske og bærplukking, i 
mindre grad til fot- og skiturer. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Landskapet er relativt homogent, avbrutt av langstrakte 
vann og loner. Det finnes ellers mye tett skog innenfor 
nedbørfeltet. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Kulturminnene viser en variert utmarksutnytting, ved funn 
av jernutvinningsplasser, tjæremiler og fangstgroper. 
Vassdraget ligger i et av kjerneområdene for den finske 
bosetningen i Norge. Mange av gårdene er tidligere 
finntorp. Rotna har vært fløtningselv. Dammer ble anlagt 
ved de større sjøene, og sagbruksvirksomheten har vært 



17 

omfattende. Koier og rester av sager og kverner ligger 
langs vassdraget. 

Opplevelsesmulighetene i området er middels store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Vassdraget brukes stort sett bare av lokalbefolkningen og 
hytteeiere. Området brukes bå.de som dagsturområde og i 
ferier. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

De vanligste aktivitetene som utøves innenfor området er 
jakt, fiske, fotturer og skiturer, og noe bading og 
padling. 

Jakt og fiske 
Det jaktes både på elg, rådyr, småvilt og skogsfugl i hele 
nedbørfeltet med unntak av tettbebyggelsen på Svullrya. 
Det fiskes både i elva og i vannene. De fiskeartene man 
får er abbor, gjedde, ørret og mort. Fiskekvaliteten er 
god, men størrelsen er varierende. 

Fotturer/skiturer 
Den gamle Finneveien fra Svullrya til Skasenden brukes til 
fotturer. Her arrangeres det også turmarsjer. østover fra 
S'JUllrya går det også en turveitrase. Fra Svullrya til 
Skasberget kjøres det opp skiløyper om vinteren, og dette 
er det mest brukte skiområdet. 

Bading/padling 
Det foregår litt bading i elva nord for Svullrya. Rotna 
brukes også noe til padling. 

Bruken av området er middels stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Nedbørfeltet er et nærfriområde for lokalbefolkningen, og 
det finnes ikke noe område i nærheten som er bedre egnet 
til friluftslivsaktiviteter. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

Innenfor nedbørfeltet i Grue kommune er det et 
naturreservat på vestsiden av Rotnesjøen ved 
Mårhellaskjæra . I konlffiuneplanens arealdel er Rotna og 
arealene i nær tilknytning til elva kategorisert som 
landbruks-, natur- og friluftsområde med spesielle 
naturvern-, frilufts- eller kulturverninteresser. Områdene 
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forutsettes i størst mulig grad holdt frie for bebyggelse 
eller anlegg. 

6 SAMMENDRAG 

Rotna er grensevassdrag mot Sverige, og er et typisk 
skogs/lavlandsvassdrag. Nedbørfeltet er langt og smalt og 
har 300 - 400 fast bosatte, flesteparten på tettstedet 
Svullrya. De tekniske inngrepene som først og fremst 
preger nedbørfeltet er alle veiene/skogsbilveiene og 
tømmerdriften. Ellers finnes det ca 50 hytter, grustak og 
kraftledninger og dammer etc. fra tømmerfløtingen. 

Vassdraget er preget av tung, tildels tett skogsvegetasjon 
som reduserer egnetheten for friluftslivsaktiviteter. De 
vanligste aktivitetene er jakt, fiske, fotturer, skiturer 
samt noe bading og padling. Området brukes stort sett bare 
av lokalbefolkning og hytteeiere. Bruken av området er 
middels stor. 

I Grue kommune er det et naturreservat på vestsiden av 
Rotnesjøen. I Kongsvinger og Åsnes kommuner foreligger det 
ingen spesielle planer for vassdraget. 

Vassdraget har middels stor verdi for friluftslivet. 
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002.M4Z TEGNINGA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger i kommunene Alvdal og Rendalen. Det 
renner mot sørøst og har utløp i Glomma 6 km nord fo r 
Hanestad. Nesten hele nedbørfeltet ligger over tregrensen 
som her går ved ca 900 m o.h . Høyeste topp er Storhøa, 
1518 m o.h., vest i nedbørfeltet. Tverråa og Kløftbekken 
slutter seg til Tegninga fra henholdsvis sør og nord. Fra 
samløpet med Kløftbekken har hovedelva jevnt fall til ca 1 km 
før utløp i Glomma. 

N 

i 
Skm 

Oversikt over nedbørfeltet til Tegninga. 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Alvdal kommune ca 400 innbyggere og Re nda len 
kommune ca 2500 innbyggere. Det finnes ingen fast 
bosetting innenfor nedbørfeltet. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Mesteparten av nedbørfeltet består av sands teiner av 
prekambrisk alder. øverst i vassdraget bes tå r berggrunnen 
stort sett av granitter. 
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2.2 TOPOGRAFI 

Tegningsdalen er i utgangspunktet en glasialerodert dal, 
som etterpå er fluvialt erodert. Relieffet er relativt 
bratt med de høyeste toppene i nedbørfeltet på 
1100-1200 m o.h. Vassdraget munner ut hengende i forhold til 
Glomma. I øvre del av nedbørfeltet ligger flere mindre tjern. 
Nedstrøms disse renner elva gjennom et slakt, myrete 
område. Videre nedover veksler elva mellom smale 
gjelstrekninger og bredere, slakere partier. Ved 
Tegningsfallene går elva i fosser og stryk nedover mot 
Glomma. 

2.3 VEGETASJON 

Vegetasjonen består hovedsakelig av skrinn furuskog med 
lav, mose og tyttebærlyng som undervegetasjon. I de 
høyereliggende områdene er det fj ellvegetasj on. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Det finnes så og si ingen tekniske inngrep i nedbørfeltet. 
Nederst i dalføret foregår det noe skogsdrift med 
flatehogst. Her går det også en vei opp til ei seter. Ved 
Tegningsætra er det to hytter og ei seter. Enkelte stier 
finnes, bl.a. en gammel kløvvei som nå brukes som sti. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Den nedre delen av vassdraget er tungt tilgjengelig. Her er 
det bratt, mye tett skog og ulendt terreng. I den øvre 
delen, på snaufjellet, er det lettere å ta seg fram i 
terrenget. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Deler av nedbørfeltet er lite egnet til 
friluftslivsaktiviteter fordi terrenget er lite 
framkommelig. I de høyereliggende områdene er egnetheten 
større. Nedbørfeltet er først og fremst egnet til fot- og 
skiturer og jakt. 
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4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

I nedre del av vassdraget renner elva relativt 
utilgjengelig omgitt av mye tett skog. I dalbunnen er 
landskapet ensformig. I de høyere områdene er det skrint 
fjell med moer med små bjørk. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Kulturminnene er stort sett knyttet til setring og annen 
utmarksbruk. Nedbørfeltet var utmarksområde for gårder i 
Øvre Rendal og Alvdal, med beiter og setre. Det var 
seterdrift på Tegningsetra til 1970-åra. Det går en gammel 
ferdselsvei fra Øvre Rendal til Alvdal over Grøtting, 
Tegninga og Nordlisetra. Nederst i Tegninga har det vært 
sagdrift. 

Opplevelsesmulighetene i området er middels store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Det er først og fremst lokalbefolkningen som bruker 
nedbørfeltet som nærfriområde. Ettersom området er del av 
Turistforeningens stinett fra Alvdal til Rondane, brukes 
det også av tilreisende turister. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Området brukes først og fremst til jakt og fiske, noe 
mindre til fot- og skiturer. Det jaktes på storvilt som elg 
og rein, dessuten på småvilt. Det fiskes i elva og i 
vannene. Turistforeningens stinett mellom Alvdal og Rondane 
krysser nedbørfeltet nederst i dalføret. Disse løypene 
brukes til turgåing. Dalføret ellers er vanskelig å ta seg 
fram i for turgåing og andre aktiviteter. 

Bruken av området er liten. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Selv om nedbørfeltet brukes som nærfriområde av 
lokalbefolkningen, er området lenger sør, Nedalen, bedre 
egnet og mer brukt til friluftslivsaktiviteter. Dette 
området er spesielt mye brukt til bærturer. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

De delene av vassdraget som hører til Rendalen kommune, 
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ligger innenfor et landbruks-, natur- og friluftsområde. 
Disse tilhører spesielle naturforvaltnings- og 
friluftsinteresser/kulturverninteresser - seterområder, 
hvor ny eller utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse 
er forbudt. 

I Alvdal kommune ligger også nedbørfeltet innenfor et 
område med status som landbruks-, natur- og friluftsområde. 

6 SAMMENDRAG 

Omtrent hele nedbørfeltet ligger over tregrensen som her 
går ved ca 900 m o.h. Det finnes ingen fast bosetting. 
Området er i stor grad urørt. De tekniske inngrepene er 
begrenset til flatehogst, enkelte veier og stier og ei 
seter nederst i dalføret. 

Den nedre delen av dalen er vanskelig tilgjengelig. Her er 
det bratt, mye tett skog og ulendt terreng. Denne delen av 
nedbørfeltet er derfor mindre egnet til 
friluftslivsaktiviteter enn øvre del, på snaufjellet, hvor 
det er lettere å ta seg fram. Området brukes først og 
fremst til jakt og fiske, noe mindre til fot- og skiturer. 
Turistforeningens løype mellom Alvdal og Rondane krysser 
nedbørfeltets nedre del. Det er hovedsakelig 
lokalbefolkningen, men også enkelte turister, som bruker 
området. 

Vassdraget har middels stor verdi for friluftslivet. 
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002.JF UNSETÅA 

l BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget 1 igger i komrnunene Rendalen, Tynset og Tolga. 
Det renner nord-sør og har et stort areal, hvor omtrent 

Oversikt over nedbørf(:,:_l tet ti 1 Unset-åa. 
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halvparten ligger over tregrensa. Høyfjellsområder 
dominerer i den østlige delen. Her ligger Gråhøgda som er 
nedbørfeltets høyeste punkt, 1436 m o.h. Nord for Gråhøgda 
ligger Speksjøen, som sammen med Stort jørn i nord, kan 
betraktes som vassdragets kilder. Fra Speksjøen renner 
Svartspeka nordvestover gjennom Spekedalen som er vid 
øverst, men som blir trangere før samløp med Brya. Etter 
samløp vider dalbunnen seg ut. Herfra renner hovedelva som 
først heter Brya, seinere Unsetåa, mot sør. Lange 
strekninger på vei til utløpet er preget av at elva har 
lite fall. Dette resulterer i meandre, kroksjøer etc. Neka 
som kommer fra Neksjøen, slutter seg til hovedvassdraget 
fra øst. Unsetåa renner ut i Rena ved Elvål. 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Rendalen kommune 2515 innbyggere, Tynset 5408 
innbyggere og Tolga 1867 innbyggere. Befolkningen i 
nedbørfeltet finnes spredt langs hele hoveddalføret med 
mindre grendedannelser ved Brydalen, Finstad, Unsetbrenna, 
Unset og Elvål. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Nedbørfeltet ligger i den nordlige delen av det store øst
norske sparagmittområdet på overgangen mot det såkalte 
Trondheimsfeltet. Hoveddalføret ligger i en mektig 
forkastningssone (Rendalsforkastningen) som kan følges fra 
Brydalen i nord til Renaområdet i sør. Fjellgrunnen må 
generelt betegnes som overveiende næringsfattig, men 
stedvis finnes det rikere bergartselementer med delvis høyt 
karbonatinnhold. 

2.2 TOPOGRAFI 

Nedbørfeltet er geomorfologisk variert. Hoveddalføret 
gjennom Brydalen og videre sørover langs Unsetåa er 
dominerende. Dalen følger den store forkastningssonen og er 
delvis dypt nedskåret i forhold til fjellplatåene rundt. 
Den er en relativt trang U-dal. Spekedalen som kommer inn 
fra nordøst, representerer en annen daltype. I de indre 
delene er dalen forholdsvis vid, men ut mot Brydalen er den 
skåret ned i et trangt, vilt gjel som for en stor del er 
gravd ut parallelt med bergartens strøkretning. 
Fjellområdet mellom hoveddalføret og Spekedalen inneholder 
rester av den paleiske overflaten. Her danner områdene i 
tilknytning til Nekmyrene et vidt, åpent basseng omgitt av 
avrundede fjellrygger som er typiske for den paleiske 
overflaten. Nekfallet er det høyeste urørte fossefallet i 
Hedmark fylke. 
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2 . 3 VEGETASJON 

Vegetasjonstypene innenfor nedbørfeltet er overveiende 
fattige. Variasjonen mellom typene er imidlertid stor og 
innslag av kalkrik berggrunn i kombinasjon med gunstige 
hydrologiske forhold gir lokalt innslag av høyproduktive 
plantesamfunn. I hoveddalføret veksler skogtypen mellom 
lavfuruskog og blåbærgranskog. Over bartregrensa finnes 
ulike utforminger av fjellbjørkeskog. Lav- og lyngrik 
fjellbjørkeskog dominerer de høyereliggende sidedalførene 
og disse vegetasjonstypene danner som regel skogbandet opp 
mot snaufjellet. I Spekedalføret finnes store områder som 
aldri har vært gjenstand for hogst. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Det er først og fremst hoveddalføret gjennom Brydalen og 
langs Unsetåa som er påvirket av tekniske inngrep. Det går 
vei gjennom hele dalen parallelt med elva. Det går også vei 
inn Spekedalen til Rausjødalen, og sørøst i området opp mot 
Neka. Lengst nord i nedbørfeltet går det en kraftledning 
langs Brya. I nærheten av Finnstadsjøen finnes det flere 
grustak. Ellers drives det moderne skogsdrift med 
flatehogst i enkelte områder. Nedre deler av elva er 
forbygd. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Mesteparten av nedbørfeltet er lett tilgjengelig med flere 
veier og stier rundt i området. Rendalsfjella er også kjent 
for å ha et familievennlig turterreng. Det er lett å ferdes 
til fots i området i sommerhalvåret. Opp fra hovedelva og i 
Spekhogget må en følge veien. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Store deler av nedbørfeltet er svært godt egnet til ulike 
friluftslivsaktiviteter, spesielt fjellområdene øst for 
hoveddalføret. Den søndre delen av området er relativt lett 
tilgjengelig hele året. De nordlige områdene er først og 
fremst egnet for sommerbruk på grunn av begrensninger som 
de rasfarlige strekningene i Spekedalen setter for 
mulighetene til å ta seg inn der vinterstid. 
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4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Landskapsmessig er nedbørfeltet svært variert. Spekedalen 
er i en særstilling. I de sørøstlige delene av dalen ruver 
de dominerende fjelltoppene Elgpiggen og Gråhøgda. Mot 
nordvest skjærer dalen seg ned, og ut mot Brydalen er 
dalføret dypt nedskåret i en vill trang dal med flere gjel 
og andre mektige erosjonsformer. på sørsiden av dalen 
stiger terrenget bratt opp mot Spekehøan og i nord mot 
fjelltoppene Langklatten, Storkletten og Blåkletten. 
Spekedalen har en viss "vestlandskarakter" i de nedre 
delene og skiller seg markert ut fra øvrige dalfører i 
0sterdalsregionen. Hoveddalføret representerer også særegne 
landskapselementer fra Brydalen i nord til utløpet ved 
Elvål i sør. Dalen deler nedbørfeltet i to. I den vestre 
delen stiger terrenget bratt opp mot Fonnåsfjellet som 
danner overgangen mot nabodalføret i vest, Tylldalen. 
Dalsiden stiger også bratt opp mot øst, men her flater 
terrenget ut og går over i slake fjellvidder som 
representerer en del av de store sammenhengende 
fjellområdene som går under betegnelsen Rendalen østfjell. 
Landskapstrekkene her er rolige med avrundete 
fjellformasjoner. Disse delene av nedbørfeltet skiller seg 
landskapsmessig lite ut fra de øvrige delene av 
Østerdalsregionen. Utenom setergrendene og områdene langs 
seterveiene finnes det store arealer uten tekniske inngrep. 
Store deler av nedbørfeltet har i behold et villmarkspreg 
som gir området stor egenverdi. Naturfenomenene i 
Spekedalen med de to Spekehoggene er en attraksjon som 
trekker til seg mange turister. Variasjonen av 
vegetasjonstyper er større enn ellers i regionen. på 
Nekmyrene er det et rikt fugleliv. 

Nedbørfeltet representerer i vid forstand et av regionens 
mest interessante viltområder. Fjellområdene mot øst er en 
viktig del av beitearealene for reinstammen i Rendalen 
østfjell. Elg holder til i hoveddalføret. Hjort og rådyr 
finnes også. Deler av området anses for å være svært gode 
småviltområder. på grunn av sin beliggenhet og store grad 
av urørthet er nedbørfeltet potensielt leveområde for 
gaupe, jerv, bjørn og ulv. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

I Sølendalføret var det muligens fast bosetting i 
jernalder. I Unsetgrenda er det gjort funn som vitner om et 
rikt vikingtidsmiljø. Kulturminnene i de øvre deler av 
vassdraget er preget av elg- og reinfangst. Kullmiler og 
tjæremiler er funnet i nærheten av Spekadalsetra. Det har 
vært setring i dalen de siste ca 300 år. Sør for 
Spekesjøen er det en samleplass for rein som kalles 
"Finntrøan". Det antas å være en rekke kulturminner fra 
samisk reindriftsnæring i dalen. I nyere tid har Spekedalen 
interessante kulturminner knyttet til utmarksnæringer. 
Raudsjødalen meieri fra 1856 er landets eldste og et av de 
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viktigste kulturminner knyttet til seterbrukets historie. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Vassdraget brukes mest av lokalbefolkningen, men folk fra 
regionen for øvrig bruker også området til 
friluftslivsaktiviteter. I den nordlige delen av 
nedbørfeltet passerer Turistforeningens løypenett, slik at 
dette området brukes også av tilreisende turister fra hele 
landet. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

De vanligste friluftslivsaktivitetene som utøves innenfor 
området er fotturer, skiturer, bærturer, jakt og fiske, i 
mindre grad bading og båtbruk. Området brukes også til 
trenings- og mosjonsaktiviteter. 

Fotturer 
Det er særlig den nordre delen av nedbørfeltet som brukes 
til fotturer. Her har Turistforeningen en av sine løyper 
med overnattingsmuligheter på Knausen og Raudsjødalen 
seter. Denne ruten er et bindeledd mellom Rondane og 
Femundsmarka. Rendalen kommune har også opparbeidet et 
rutenett i Rendalen østfjell med tilknytning til DNTs rute 
nord for Elgpiggen. 

Skiturer 
Om vinteren er det områdene lenger sør som brukes. 
Spekdalen er rasfarlig. Seterveien opp til Søvollen er 
vinterbrøytet, og dette området er et av de viktigste 
utgangspunkter for skiutfart i Rendalen kommune. Spesielt i 
påsken er utfarten hit stor. 

Bading/båtbruk 
Finstadsjøen er best egnet og mest brukt til bading og 
båtbruk. Særlig nordenden av vannet er attraktivt med fin 
sandstrand. Det drives brettseiling, kanopadling ol. 
Området brukes mye av lokalbefolkningen i Brydalen. 

Jakt og fiske 
Innenfor nedbørbeltet drives det jakt på alle jaktbare 
arter, med hovedvekt på elg. Det selges fiskekort for Brya 
og Finstadsjøen, og her foregår det et godt og attraktivt 
fritidsfiske. I Finstadsjøen fiskes det med garn. 
Fiskeslagene er ørret og røye. Fiskeutvalget i Brydalen 
utmarkslag driver kultivering. 

Dagens bruk av området er middels stor. 
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4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Nedbørfeltet er del av et større skog- og fjellområde slik 
at tilgrensende områder er like velegnet til friluftsbruk. 
Det som gjør Unsetåa spesiell, er at det finnes få andre 
lite berørte områder med de samme opplevelsesverdier og 
godt egnet turterreng. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

I Rendalen kommune foreligger det ingen reguleringsplaner 
innenfor nedbørfeltet. Nekmyrene er vernet som 
naturreservat. 

I Tynset kommune er nordre del av Spekehøan ned til 
Spekedalen lagt ut til landskapsvernområde. 

Nedbørfeltet har generelt forbud mot hyttebygging utenom 
hoveddalføret gjennom generalplanvedtekter. Det er også 
innført klare restriksjoner på arealbruk som strekker seg 
utover de aktiviteter som knytter seg til tradisjonelt 
jord- og skogbruk. 

Store deler av Unsetåas nedbørfelt utgjør en del av skog
og fjellområdet som benevnes Rendalen østfjell. Dette er et 
av flere områder som er vurdert som spesielt verneverdige i 
fylkesplanen for Hedmark på grunn av de store friluftslivs
og naturverninteressene som knytter seg til området. 

6 SAMMENDRAG 

Vassdraget har et stort areal hvor omtrent halvparten 
ligger over tregrensa. Bosettingen er spredt langs hele 
hoveddalføret med mindre grendedannelser. Landskapsmessig 
er nedbørfeltet svært variert. Spekedalen med sin 
"vestlandskarakter" er i en særstilling, og de nedre delene 
skiller seg ut fra andre dalfører i Østerdalsregionen. 
Naturfenomenene i Spekedalen med de to Spekehoggene er en 
attraksjon. Variasjonen av vegetasjonstyper er større enn 
ellers i regionen, og nedbørfeltet er et av regionens mest 
interessante viltområder. på grunn av sin beliggenhet og 
store grad av urørthet er nedbørfeltet et potensielt 
leveområde for de store rovdyra. 

Det er først og fremst hoveddalføret gjennom Brydalen og 
langs Unsetåa som er påvirket av tekniske inngrep. Utenom 
setergrendene og områdene langs seterveiene er store 
arealer uten tekniske inngrep. Det har vært setring i dalen 
de siste ca 300 år, og Raudsjødalen meieri fra 1856 er 
landets eldste meieri og et av våre viktigste kulturminner 
knyttet til seterbrukshistorie. 

Store deler av nedbørfeltet er svært godt egnet til ulike 
friluftsaktiviteter, spesielt fjellområdene øst for 
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hoveddalføret. Den nordre delen er bindeledd mellom DNTs 
rutenett i Rondane og Femundsmarka. De vanligste 
aktivitetene som utøves er fotturer, skiturer, bærturer, 
jakt og fiske i mindre grad bading og båtbruk. Området 
brukes også til trenings- og mosjonsaktiviteter. Det er 
først og fremst lokalbefolkningen som bruker området. 
Nedbørfeltet er del av et større skog- og fjellområde, og 
dette er et av flere områder som er vurdert som spesielt 
verneverdige i fylkesplanen for Hedmark på grunn av de 
store friluftslivs- og naturverninteressene. 

Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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002.PZ VANGRØFTA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger på nordvestsida av Glomma i kommunene 
Tolga, Os, Kvikne og Røros, og har sine kilder i et 
fjellområde hvor Forelhogna er høyeste punkt på 1332 m o.h. 
Herfra renner Snudda, som etter samløp med Tverrelva tar 
navnet Vangrøfta, sørøstover. Hangåa og Langsåa er de to 
største sideelvene, og slutter seg til hovedelva fra 
henholdsvis nord og sør. De to sideelvene har tatt navn 
etter Hanksjøen og Langen som er de to største innsjøene. 
Vangrøfta renner ut i Glomma, ca 3 km sør for Os. 

Oversikt over nedbørfeltet til Vangrøfta. 
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1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Tolga kommune 1866 innbyggere, Os 2029 
innbyggere og Røros 5335 innbyggere. Bosettingen innenfor 
nedbørfeltet er for en stor del konsentrert 
jordbruksbebyggelse langs de nedre delene av Vangrøfta. 
Dalsbygda danner et noe større grendesamfunn. Nærmeste 
større tettsted er Os. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Nedbørfeltet ligger i sin helhet innenfor det såkalte 
Trondheimsfeltet. Berggrunnen består for en stor del av 
kambro-silurbergarter, stedvis med intrusive kaledonske 
bergarter som trondhjemitt og serpentin. Fjellgrunnen er 
stedvis kalkholdig, den nedbrytes relativt lett og gir 
opphav til et næringsrikt jordsmonn. 

2.2 TOPOGRAFI 

Landskapstrekkene i området er rolige. I nordvest ruver 
Forelhogna og skiller seg av utseende noe ut fra de øvrige 
fjellryggene som for en stor del er lave og runde i formen. 
Hoveddalførene Vangrøftdalen og Kjurrudalen er vide og åpne 
med slake lisider uten spesielt ruvende eller dominerende 
trekk. Stedvis er elveløpene skåret ned i fjell som ved 
Storfossen hvor Vangrøfta har dannet et lite gjel. 

2.3 VEGETASJON 

Vegetasjonen i nedbørfeltet er tildels meget rik og 
variert. Totalt er det påvist i underkant av 400 ulike 
plantearter innenfor feltet. Skogen i området går opp mot 
900 m o.h. og består for en stor del av fjellbjørkeskog, 
stedvis med svært rike utforminger som dekker store 
arealer. I de nedre delene av nedbørfeltet finnes det også 
furuskog på de fleste moene langs Vangrøfta. Fjell- og 
myrvegetasjonen er også variert, med til dels ekstremt 
næringskrevende plantesamfunn. Antall vegetasjonstyper 
innenfor nedbørfeltet er meget stort og feltet inneholder 
en rekke vegetasjonstyper som ikke er vanlige i regionen. 
Dette gjør feltet særlig interessant botanisk. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Det er de nedre delene av vassdraget, rundt Dalsbygda, som 
er mest påvirket av tekniske inngrep. Her er det 
bebyggelse, en rekke veier og to kraftledningstraseer. Fra 
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Dalsbygda går det vei inn Kjurrudalen og inn Vangrøftdalen 
til Sottohagen og Falken. I de øvre områdene er det hytter 
og aktiv seterdrift. Det finnes både grustak og skogsdrift 
i området. I tilknytning til seter- og 
jordbruksvirksomheten er det anlagt flere 
nydyrkningsfelter. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Mesteparten av nedbørfeltet er lett tilgjengelig, både 
fordi det går veier inn dalene og fordi terrenget er åpent 
og lett å ta seg fram i. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Nedbørfeltet er svært godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, 
bærplukking, jakt og fiske. Naturtypen er variert og 
området er en del av et større skog- og fjellområde som 
strekker seg fra Kvikne i sør til Gauldalsvidda i nord. 
Området er også egnet til ulike trenings- og 
mosjonsaktiviteter. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Landskapsmessig er nedbørfeltet representativt for de 
høyereliggende, nordlige delene av Østerdalen opp mot 
Rørosområdet. Landskapstrekkene er stort sett rolige med få 
dominerende elementer. Vangrøftdalen og Kjurrudalen danner 
hoveddalførene. Dalene er åpne og vide omgitt av runde, 
lave fjellrygger. Forelhogna i nordvest danner en noe mer 
markert fjellrygg. Innover Kjurrudalen er det et fint 
kulturlandskap med både nedlagte setre og setre i drift. Ku 
og sau beiter i området. Hanksjøene gir liv og kontrast i 
landskapet. Vegetasjonen består av mye bjørk, einer og 
vier. Nederst i Vangrøftdalen er det gårder med 
åkerlandskap. Lenger opp i dalen er det tett skog uten 
bebyggelse. Landskapet åpner seg så opp igjen, med myrer og 
viddepreg. Vegetasjonen består også her av bjørk, einer og 
lyng. I Storbekkdalen, ved Mastekåsa og Falken er det setre 
i drift. Elva er et fint og markert innslag i terrenget. 
Ned mot Dalsbygda og videre ut mot Glomma renner elva rolig 
i et delvis meandrerende løp oppbrutt av mindre 
strykstrekninger. Markerte fossefall finnes ved Storfossen 
og Brufossen hvor elva faller over fjellterskler i brusende 
stryk. I nedbørfeltet finnes både elg, hjort og rådyr. Det 
er også gode forekomster av småvilt og skogsfugl. Deler av 
området tilhører Forelhogna villreinområde. 
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4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

I Dalsbygda er det gjort funn fra stein- og jernalder. Her 
er jernvinneplasser, tjæremiler og flere store systemer med 
fangstgroper. Langs Vangrøftdalen går en gammel 
pilegrimsvei til Trondheim. Den gamle ferdselsveien over 
til Gauldalsvidda kan ha tradisjon tilbake til 
steinalderen. Gauldalsvidda har også vært et viktig jakt
og fangstområde til alle tider. Det har vært samisk 
reindrift i området og man kan derfor regne med å finne 
samiske kulturminner. Også fra nyere tid er området rikt på 
kulturminner. på gårdene og setrene er det bevart gammel 
bebyggelse. Det finnes rester etter kraftstasjoner og 
dammer, og ved Brufoss er det et sagbruk som tidligere var 
vassdrevet. I Vangrøftdalen og Kjurrudalen er det rester 
etter gamle gruveanlegg i forbindelse med gruvedrift etter 
kobber- og svovelkis. 

Opplevelsesmulighetene i området er meget store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Vassdraget brukes stort sett av lokalbefolkningen og 
hytteeiere. Lokalbefolkningen bruker det som nærområde til 
dags- og helgeturer. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

De vanligste friluftslivsaktivitetene er fotturer, 
skiturer, bærturer, jakt og fiske, i mindre grad 
bærplukking, bading og båtbruk. Området brukes også til 
trenings- og mosjonsaktiviteter som jogging, sykling og 
turorientering. 

Fotturer/Skiturer 
Det er fint skiterreng ved Vola og Osåsan. Her preparerer 
turforeningen løyper. Ved Engan er det skihytte som har 
åpent for servering i helgene. Disse løypene er mye brukt. 
Det går også ei løype ved Gruvåsen. 

Bading 
Kulpen rett nedenfor Vangrøftfossen, ved brua, er en fin og 
mye brukt badeplass. 

Jakt og fiske 
Det fiskes både i alle vannene og i elva. I vannene brukes 
garn, ellers er det vanlig med sportsfiskeutstyr. Det 
drives kultivering med utsetting av yngel innenfor hele 
nedbørfeltet. 

Det jaktes på elg, villrein, rådyr, rev, grevling, mink og 
mår. Av småvilt jakces det på hare, rype, orrfugl m.m. 
Villreinjakta foregår også l tilgrensende fjellområder, 
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mens den øvrige jakta drives innenfor hele nedbørfeltet. 

Dagens bruk av området er middels stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdraget er et viktig nærområde for lokalbefolkning og 
hytteeiere, og det finnes ikke alternative friluftsområder 
på vestsiden av Glomma i Os kommune. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

Nedbørfeltet er i sin helhet disponert til jord-, skog- og 
naturområde i Os kommunes generalplan. Det arbeides også 
med å legge ut store deler av nedbørfeltet som 
landskapsområde etter naturvernloven. I 
kommuneplanbestemmelsene for Os står det under beskrivelse 
og retningslinjer for Vangrøftdalen og Kjurrudalen at 
området benyttes aktivt som utgangspunkt for rekreasjon, 
friluftsliv, jakt og fiske. Intensjonene er å bevare 
helheten og de enkeltelementene som utgjør helheten innen 
området (bygninger, landskapstrekkene og kulturminnene). Ny 
fritidsbebyggelse innenfor området tillates ikke. 

Deler av nedbørfeltet tilhører et større skog- og 
fjellområde som i fylkesplanen for Hedmark er foreslått 
bevart mest mulig intakt av hensyn til naturvern- og 
friluftslivsinteressene generelt. Området ligger mellom 
Kvikne, Vingelen og Dalsbygda. . 

6 SAMMENDRAG 

Vassdraget ligger på vestsiden av Glomma, og har sine 
kilder i fjellområdene nordvest for Os. Bosettingen er 
konsentrert til Dalsbygda. Landskapstrekkene i området er 
rolige. Hoveddalførene Vangrøftdalen og Kjurrudalen er vide 
og åpne med slake lisider uten spesielt ruvende eller 
dominerende trekk. Vegetasjonen er tildels rik og variert. 
Skogen består for en stor del av fjellbjørkeskog med 
furuskog på moene langs Vangrøfta i de nedre delene. Det er 
særlig de nedre områdene rundt Dalsbygda som er preget av 
tekniske inngrep som bebyggelse, veier og kraftledning. 

Nedbørfeltet er svært godt egnet til tradisjonelt 
friluftsliv og til ulike trenings- og mosjonsaktiviteter. 
Området er lett tilgjengelig, både på grunn av veiene inn 
dalene og fordi terrenget er åpent og lett å ta seg fram i. 
De vanligste aktivitetene er fotturer, skiturer, jakt og 
fiske, i mindre grad bærturer, bading og båtbruk. Det er 
først og fremst lokalbefolkning og hytteeiere som bruker 
området. Dagens bruk er middels stor. 
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I Os kommune arbeides det med å legge ut deler av 
nedbørfeltet som landskapsvernområde. 

Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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002.G6Z AUSTÅA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger i kommunene Grue, Åsnes og Våler. Lengst 
nordøst i hovedvassdraget ligger Eidsmangen, som har flere 
mindre tilløpsbekker. En kort elvestrekning skiller dette 
vannet fra Vålmangen. Herfra renner Auståa sørøstover, og 
før utløpet i Glomma renner elva ut i Hukusjøen som er 
nedbørfeltets største innsjø. Vannet er langt og smalt og 
ligger i nord-sørretning. Fra utløpet nordøst i vannet 
renner elva rolig gjennom kulturlandskap til utløp i 
Glomma. på denne strekningen heter elva Auståa. Hele 
nedbørfeltet ligger under tregrensen, og høyeste punkt, 
Eidsfjellet 636 m o.h., ligger vest for Eidsmangen. 

Oversikt over nedbørfeltet til Auståa. 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Grue kommune ca 5900 innbyggere, Våler ca 4500 
og Åsnes ca 8600 innbyggere . Innenfor nedbørfeltet er det 
bare fast bosetting i sørøst, rundt Hukusjøen. Til sammen 
er det 74 bOliger/gårder. 
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2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Nedbørfeltet ligger innenfor det store østnorske 
grunnfjellsområdet med dominans av gneiser og granitter. 
Stedvis finnes mer næringsrike bergarter, bl.a. gabbro. 

2.2 TOPOGRAFI 

Landskapet er småkupert og består av lave skogåser oppbrutt 
av enkelte sjøer og myrområder. 

2.3 VEGETASJON 

Ulike gran- og furusamfunn dominerer skogbildet. Skogen 
veksler fra høyproduktiv granskog i lavereliggende strøk 
til åpen lavfuruskog og myrfuruskog oppe på kjølområdene. 
De høyereliggende strøkene har et betydelig innslag av myr 
som i hovedsak har en fattig utforming. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

De tekniske inngrepene er stort sett konsentrert til 
bebyggelsen i sørøst, rundt Hukusjøen. Dessuten er det 
skogsbilveier spredt utover i nedbørfeltet. Fra Eierholen 
via S t einløsholen, Svartbekkoia, Holsætra og over til Mo i 
Nord - Odal kommune er det anlagt en veitrase som skal få 
fylkesveistatus (Solør-Odalsveien). Til sammen er det ca 
80 hytter/skogshusvær innenfor nedbørfeltet. Nordvest for 
Hukusjøen går det en kraftledning tvers gjennom området. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Mesteparten av nedbørfeltet er lett tilgjengelig på grunn 
av alle veiene/skogsbilveiene, men den store andelen av til 
dels tett skogsterreng gjør at det ikke alltid er lett å ta 
seg fram til fots utenom veiene. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Området er egnet til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter 
som fotturer, skiturer, bading, bærturer, jakt og fiske. 
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4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Landskapet er relativt homogent med avrundete åser dekket 
av skog. Det finnes en del myrer og vann som "åpner" 
landskapet. Nedre del av Auståa renner stort sett i 
jordbrukslandskap. Vegetasjonen består av mye skog; furu, 
gran og blandingslauvskog. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Gårdsbosetningen i området går tilbake til middelalder, 
muligens jernalder. I utmarka er det mange setre og 
setergrender. Skogsdrift og fløting har vært viktige 
næringer med lange tradisjoner. Det finnes flere dammer i 
hele vassdraget, og flere myrdrag er demmet ned. 

Opplevelsesmulighetene i området er middels store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Vassdraget brukes stort sett bare av lokalbefolkning og 
hytteeiere. Området brukes som dagsturområde og i ferier. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Området brukes til ulike friluftsaktiviteter sommer og 
vinter. De vanligste er fotturer, skiturer, bading, jakt og 
fiske. 

Fotturer 
Fra Eierholen vestover via Geiterudvillan og Odalstjernet 
går det en merket sti over til Nord-Odal sommerstid. 

Skiturer 
De samme områdene som brukes til fotturer brukes også til 
skiturer. Svartbekkoia er et populært utfartssted 
vinterstid. Områdene lenger vest, utenfor nedbørfeltets 
grenser, vest for Nøklevatn, er også populære skiområder. 
Områdene fra Eierholen og vestover er Solørs kanskje mest 
populære vinterutfartssted. Her er det merkede stier og 
oppkjørte løyper. 

Bading 
Noen av vannene som f.eks. Hukusjøen (badeplass i 
nordenden), Nøklevatn og Åsnesmangen blir brukt til bading, 
likeså Auståa øst for Hukusjøen. En gammel dam er populært 
badested, med stuping fra restene av dammen. 

Jakt og fiske 
Det drives jakt både på storvilt og småvilt i hele 
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nedbørfeltet. Elgjakt er særlig utbredt. 

Bruken av området er middels stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdraget brukes som nærfriområde av lokalbefolkningen, 
men tilgrensede områder blir også mye brukt til 
friluftslivsaktiviteter. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

Størstedelen av nedbørfeltet ligger innenfor Vestmarka i 
Åsnes som er foreslått som landskapsvernområde fordi det 
utgjør et større sammenhengende barskogssystem som hittil 
bare er moderat påvirket av inngrep. 

Områdene sør for Svartbekkoia og Steinløsholen i Åsnes 
kommune er også foreslått landskapsvernområde. Både 
områdene i sørøst rundt Hukusjøen og resten av 
nedbørfeltet som ligger i Åsnes og Grue kommune har status 
som landbruks-, natur- og friluftsområde. I områdene som 
ligger på vestsiden av Eidsmangen i Våler kommune er 
hyttebygging forbudt. Nord for Eidsmangen kan hytter 
bygges, men plankrav stilles. 

6 SAMMENDRAG 

Hele vassdraget ligger under tregrensen. Landskapet er 
småkupert med lave skogåser oppbrutt av sjøer og myrer. 
Gran og furu dominerer. De tekniske inngrepene er stort 
sett konsentrert til bebyggelsen i sørøst rundt Hukusjøen 
og i de nedre deler. Ellers finnes det en rekke 
skogsbilveier, en kraftledning og en del hytter/skogshusvær 
og rester etter tømmerfløting i nedbørfeltet. 

Vassdraget er egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, bading, 
bærturer, jakt og fiske. Det er særlig områdene fra 
Eierholen og vestover som brukes til turer sommer og 
vinter. Her finnes det merkede stier og oppkjørte løyper. 
De fleste vannene brukes til bading. Området brukes 
hovedsakelig som nærfriområde og ferieturområde av 
lokalbefolkning og hytteeiere. 

Vassdraget har middels stor verdi for friluftslivet. 
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002.DHGZ TORA m/FØYSA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger i Skjåk kommune og strekker seg fra 
Torsvatnet ved grensa til Møre og Romsdal i nord til elvas 
utløp i Otta ved Billingen bru i sør. Utløpselva fra 
Torsvatnet renner etter ca 1 km sammen med Spongi og 
danner Tverråi, som igjen etter ca 5 km renner sammen med 
Tora i hoveddalføret Torsdalen. Helårsveien over til Stryn 
(rv. 15) krysser Tora ved Billingen. 

N 

i 
L 

5 km 
J 

Oversikt over nedbørfeltet til Tora m/Føysa. 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Skjåk kommune 2662 innbyggere. Det er ikke 
fast bosetting innenfor nedbørfeltet. Ved Billingen, rett 
før Toras samløp med Otta, ligger det noen nedlagte støler 
og enkelte hytter. Nærmeste tettsted er Bismo som er 
kommunesenter i Skjåk kommune. Bismo ligger 27 km fra elvas 
utløp. 
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2 NATURGRIDiNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Berggrunnen tilhører det vestnorske grunnfjellsområdet. 
Berggrunnen er forholdsvis homogen, bestående av gneis. Et 
bredt bånd med glirnmergneis krysser Torafeltet i øst
vestlig retning. Parallelt med dette ligger også et bånd av 
glimmerskifer. Vest for Torsdalen, i Vuludalen, går et 
nord-sørgående bånd av glimmergneis, med enkelte 
forekomster av amfibolitt. 

2.2 TOPOGRAFI 

Nedbørfeltet ligger i overgangen mellom et opprevet, skarpt 
landskap i vest og mer rolige landskapsforrner i øst. Deler 
av området preges av kontrasten mellom disse 
landskapstypene. Breisdannede former er mer utbredt enn 
former dannet av breelver og elver. Elva Tverråi er ei 
hurtigrennende elv med strykpartier og grovere steinbotn. 
Øvre del av Tora er et flatt deltaområde hvor elva danner 
flere løp og mindre elvetjern. Videre nedover blir Tora mer 
hurtigrennende og får innslag av stryk- og fossepartier, 
som f.eks. rett ovenfor Billingen. 

2.3 VEGETASJON 

De nedre delene av Torsdalen domineres av skrinn lav- og 
lyngr.Lk furuskog med tyttebær som dominerende art. 
KrekJing-fjellbjørkeskog og lav-fjellbjørkeskog forekommer 
langs elvegjelene. Bjørka vokser i klynger opp til 
ca 950 In o.h. Den vanligste vegetasjonstypen i lavalpin sone 
er blåbær-blålyngrisheier med dvergbjørk som vanlig og stedvis 
dominant art. Torsvatnet ligger på overgangen mellom 
lavalpin og mellomalpin sone. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Hele nedbørfeltet er så å si totalt fritt for tekniske 
inngrep. En liten del av nedbørfeltets øvre del er ført 
over til Tafjord. De inngrepene som finnes består i enkelte 
nedlagte støler og hytter nede ved Billingen. 
Turistforeningen har to hytter, Torsbu og Friisbua, ved 
Torsvatnet hvor det også ligger to andre hytter og et 
naust. Rett før samløpet mellom Tverråi og Tora ligger det 
også ei hytte (oppsynsbu) , og to hytter ved Dørtjern. 
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4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Hele nedbørfeltet er lett tilgjengelig. Fra Billingen kan 
man følge Turistforeningens merkede løype fram til 
Torsbu/Friisbua. Fra sørenden av vannet går løypa videre 
nordvestover mot Veltdalsbu. Fra Torsbu/Friisbua går det 
merka løype nordover til Pyttbua. Det går også en tursti 
langs Føysa. Stiene er gode og terrenget er lett å ta seg 
fram i. på østsiden av Torsvatnet er det rolige 
landskapsformer og det er enkelt å ta seg fram her selv 
uten merka løype. Flere av toppene rundt gir god utsikt 
over de store flatene ved Torsvatnet. 

Utgangspunktene for å ta seg inn i området er Billingen og 
Nysetra fra Skjåk, Rånå i Lesja, Kabben i Ulvådalen i Rauma 
og Reindalseter i Tafjord. Reindalseter, Kabben og Rånå er 
utgangspunkt for å bruke et utstrakt turløypenett i 
Tafjordfjella. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Hele nedbørfeltet er svært godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, jakt og 
fiske. Terrenget er lett å ta seg fram i og det finnes gode 
merka stier i en del av området. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Det er store landskapsmessige kontraster innenfor 
nedbørfeltet, fra dal til høyfjell og fra vidde til topper. 
Dette sammen med vassdragets uberørthet gjør området svært 
opplevelsesrikt. Tora er et av få gjenværende uberørte 
vassdrag i vannskilleområdet østland - vestland. Store 
deler av nedbørfeltet er kvalifisert villmark, dvs. at det 
ligger mer enn 5 km fra vei, jernbane og kraftutbygging. 
Store opplevelsesmuligheter er også knyttet til elveløpene 
Tora og Føysa med fosser og stryk i trange gjel i nedre 
del. Kulturlandskapet ved Billingen er også et særmerke for 
området. Området er botanisk interessant fordi det østlige 
preget i vegetasjonen når spesielt langt vest. Toras 
nedbørfelt ligger nærmest i sin helhet i fjellregionen, og 
viltets leveområder er svært uberørt av menneskelige 
inngrep . Dette gir seg utslag i at relativt mange arter som 
tåler lite forstyrrelser har tilhold i området. 
Nedbørfeltet er også en del av Ottadalen Nord 
villreinområde. 



43 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Vassdraget har kulturminner som er typiske for høyfjell 
hvor det har vært drevet reinjakt. Området har stor verdi 
som del av et større høyfjellsområde som kan belyse 
variasjon i utnytting av fjellressurser over lange tidsrom 
fra bygder i øst- og vestlandet. Spesiell kulturhistorisk 
verdi har det fordi det er lite berørt av moderne tekniske 
inngrep. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Vassdraget brukes både av lokalbefolkningen og av 
tilreisende fra landet for øvrig og utenlandske turister. 
Området brukes som helgetur- og ferieturområde. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

De vanligste friluftslivsaktivitetene som utøves innenfor 
området er fotturer, skiturer, jakt og fiske. 

Fotturer/skiturer 
De vanligste turområdene både sommer og vinter er fra 
Bill i ngen innover Torsdalen og videre enten nordvestover 
langs Veltdalsvatna til Veltdalsbu, eller nordover langs 
Torsv atnet til TorsbujFriisbua og videre til Pyttbua. Her 
kan man følge Turistforeningens merkede løyper som er en 
del av løypenettet iTafjordfjella. Torsbu har f.eks. 
400-500 overnattinger i året. 

Jakt og fiske 
Tora er ei fin fiskeelv hvor det fiskes mye med stang. 
Torsvatnet er et bra fiskevann som brukes mye, bl.a. av 
bygdefolket til garnfiske. Ellers er alle vann og tjern i 
nedbørfeltet gode fiskevann. Det drives kultivering 
(utsetting av fisk) i Torsvatnet og enkelte andre vann. 
Nedbørfeltet er en del av Reinheimen, og det drives 
reinjakt i hele området. Småvilt- og rypejakt finner sted i 
Torsdalen, men aktiviteten her er mindre enn i andre 
områder i kommunen. 

Dagens bruk av området er stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Deler av nedbørfeltet tilhører Tafjordfjella i Møre og 
Romsdal som er et av tre store friluftsområder med nasjonal 
verdi. Tilsvarende uberørte friluftsområder som Nord
Ottadalen finnes ikke i fylket. Befolkningen i kommunen har 
flere andre dalføre som delvis utfyller de kvaliteter som 
finnes i Tora . Beliggenheten av overnattingsbedrifter og 
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nærhet til Strynefjellsveien gjør området spesielt 
verdifullt i regional sammenheng og de alternative områdene 
ligger noe mer avsides og gir mindre muligheter for 
overnatting i nærheten. Nedbørfeltet er en del av et 
sammenhengende naturområde som er lite tilrettelagt og ikke 
særlig berørt. Tilgrensende deler i Møre og Romsdal er 
tilrettelagt med flere turisthytter og utbredt stinett. 
Fjellområdet som helhet har nasjonal verdi. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

Det foreligger ingen spesielle planer for vassdraget, 
bortsett fra at området ligger innenfor et planlagt 
landskapsvernområde for øvre Otta. 

Vassdraget er en del av Nord-Ottadalen og Tafjordfjella 
natur- og villreinområde. Naturvernutvalget for Nord
Gudbrandsdal, nedsatt av Miljøverndepartementet i 1973, 
tilrådet i 1975 vern av et 1490 km2 stort område i Nord
Ottadalen. Dette er det nest største urørte fjellområdet i 
Sør-Norge og kjent for sin livskraftige villreinbestand. 
Utvalget tilrådet vern etter naturvernloven. Impliserte 
kommuner gikk imidlertid inn for vern ved 
generalplanvedtekter. Fylkesmannens miljøvernavdeling 
forbereder nå en oppfølging overfor kommunene med sikte på 
slik sikring av deler av Nord-Ottadalen mot naturskadelige 
inngrep. For de deler av Tafjordfjella og Nord-Ottadalen 
som ligger i Møre og Romsdal foreligger forslag om 
nasjonalpark. 

6 SAMMENDRAG 

Vassdraget har ikke fast bosetting. Ved Billingen, rett før 
Toras samløp med Otta, ligger det noen nedlagte støler og 
enkelte hytter. I tillegg finnes det 7 andre hytter, bl.a. 
ved Torsvatn, hvor to tilhører Turistforeningen, og ved 
Dørtjern. Bortsett fra disse stølene/hyttene og 
overføringen til Tafjord er nedbørfeltet helt uberørt av 
tekniske inngrep. 

De landskapsmessige kontrastene i området er store, fra dal 
til høyfjell og fra høyfjell til topper. 
Opplevelsesmuligheter er også knyttet til fosser og stryk i 
elveløpene til Tora og Føysa. Dette sammen med 
uberørtheten gjør området svært variert. Tora er et av få 
gjenværende uberørte vassdrag i vannskillet mellom østland 
og vestland. Området er botanisk interessant fordi det 
østlige preget i vegetasjonen når spesielt langt vest. 
Nedbørfeltet er også en del av Ottadalen Nord 
villreinområde. Kulturminnene er typiske for høyfjellet 
hvor det har vært drevet reinjakt. Opplevelsesmulighetene i 
området er store. 
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Hele nedbørfeltet er svært godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter. Terrenget er lett å ta seg fram i, 

og det finnes flere godt merka stier. Turistforeningens 
løypenett over til Tafjordfjella passerer tvers gjennom 
området. De vanligste aktivitetene som utøves er fotturer, 
skiturer, jakt og fiske. 

Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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002.DHEZ OSTRI m/TUNDRA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Ostri ligger i Skjåk kommune. Vassdraget drenerer de 
nordøstligste deler av Breheimen og har sitt utspring i 
Blankbergtjern på vannskillet mot Jostedalen. Herfra renner 
elva i sørøstlig retning via Mysubyttvatn gjennom 
Mysubyttdalen. Syrtbytta drenerer områdene i sørvest hvor 
Syrtbyttvatnet ligger. Etter samløpet med Syrtbytta har 
hovedelva lite fall og strekningen er kalt Stilla. Ved Sota 
renner elva ut i et 7.5 km langt innsjøsystem inkludert 
Liavatn, som er nedbørfeltets største innsjø. Fra Liavatn 
renner Ostri i nordøstlig retning til samløp med Otta ved 
Dønfoss bru. Tundra er største sideelv og slutter seg 
til Ostri like før utløp i Otta. Tundra ligger sørøst for 
Ostri. Hoveddalføret fra Syrtbyttvatnet ligger under 
tregrensen. Vassdraget for øvrig består av mye høyfjell 
hvor Tverrådalskyrkja er høyeste topp, 2088 m o.h. Langs 
vannskillet i nord er det flere breer hvorav Sekkebreen er 
den største. 

N 

Oversikt over nedbørfeltet til Ostri ro/Tundra. 
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1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Skjåk kommune 2662 innbyggere. I dalføret 
hvor Ostri renner er det fast bosetting opp til Tuva i 
Bråtågrendi. på Sota seter drives det nå fjellturisme og 
rekreasjon på helårsbasis, og veien holdes åpen hele året. 
I Tundradalen er det ikke fast bosetting. Nærmeste tettsted 
er Bismo som er kommunesenter i Skjåk kommune. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Berggrunnen består av gneisbergarter. En del av 
nedbørfeltet til Ostri og Tundra er dekket av breer. 
Breområdene er vesentlig lokalisert til de høyeste 
fjellmassivene i vest og nord. Nedbørfeltet inneholder 
mange mindre sjøer i tilknytning til breområdene. Disse har 
ofte form av botnsjøer. I dalbunnen danner flere av de 
glasialt formete overfordypningene større og mindre 
innsjøer. 

2.2 TOPOGRAFI 

Dalførene er tydelig glasialt utformet med et U-formet 
tverrprofil, bratte dalsider, overfordypninger og 
dalklyper. Elva har stedvis dannet gjel, der elva Il knekker Il 
i lengdeprofilet og der sideelver kommer fra flate 
viddeområder ned mot de bratte dalsidene. Svartbyttdalen er 
hengende i forhold til Ostridalen. Oppstrøms samløpet med 
Tundra har Ostri skåret seg ned i berggrunnen og dannet et 
gjel. Oppstrøms denne terskelen vider dalen seg ut og er 
fylt med løsmasser. på denne strekningen meandrerer elva. 
Elva har også erodert flere gjel lenger opp i vassdraget. 

2.3 VEGETASJON 

Det finnes et stort mangfold avarter og vegetasjonstyper. 
Vassdraget har relativt velutviklet sump- og 
våtmarksvegetasjon, mens varmekrevende eller ekstremt 
kalkkrevende arter og vegetasjonstyper er sparsomme. Både 
boreal og alpin vegetasjon er godt utviklet og 
representativ. I nedre deler er det en viss 
kulturpåvirkning. Det knytter seg store verdier til 
høyproduktive og svært uberørte områder i øvre deler av 
vassdraget. 
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3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Nedbørfeltet er totalt sett lite preget av tekniske 
inngrep. Inngrepene består av vei og noe bebyggelse. 

Bebyggelse/landbruk 
Det er bare Bråtågrendi som har fast bosetting med en 
blanding av gårdsbruk og bolighus. Tilsammen bor det 
ca 200 personer i Bråtådalen. 

Veier 
Det går vei innover Bråtådalen til Sota seter. Herfra er 
det bomvei inn til Mysubytta. I Tundradalen går det vei inn 
til Tundradalssetri. 

Hytter/støler 
Det finnes 110 hytter og setre i nedbørfeltet. Ved 
Liavatnet er det bl.a. et stort hyttefelt. De fleste 
hyttene/setrene ligger i dalføret tilOstri. på 
Tundradalssetri i Tundradalen er det aktiv seterdrift. 
Beitende kyr og sau går fritt i hele området. 

Kraftledning 
En kraftledning følger elva og veien helt fra Dønfoss bru 
opp Bråtådalen til Mork hvor den går videre nordvestover. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Mesteparten av vassdraget er lett tilgjengelig. IOstris 
dalføre går det vei/bomvei helt inn til Mysubytta. Den er 
helårsvei inn til Sota seter. Sota seter er knutepunkt for 
stinettet innover Breheimen og Jostedalsbreen. Det går sti 
fra Mysubytta både inn Mysubyttdalen og Syrtbyttdalen. Fra 
Sota seter går det også sti over til Tundradalen. Stiene 
inn Mysubyttdalen og Syrbyttdalen er godt merket og 
terrenget er lett å ta seg fram i. I Tundradalen går det 
fin sti innover dalen fra Tundradalssetri. Her er det også 
lett å ta seg fram. Fritt beitende kyr er med på å tråkke 
stiene. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Hele nedbørfeltet er svært godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, jakt og 
fiske. Terrenget i hoveddalene er lett å ta seg fram i, og 
det finnnes godt merka stier. Det er også lett tilgang til 
høye fjelltopper og breer. 
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4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Det er store landskapsmessige kontraster innenfor 
nedbørfeltet som sammen med vassdragets urørthet gjør 
området svært opplevelsesrikt. Nederst i Bråtådalen renner 
Ostri gjennom landbrukslandskap. Lenger oppover i dalen 
renner den dypt nede omgitt av mye granskog. Opp mot 
Liavatnet er det mer høyfjellsterreng og vegetasjon med 
furu og bjørk. Ved munningen av Mysubyttdalen er det tett 
bjørkeskog. Videre oppover er det vier, kratt og bart 
fjell. Dalen er omgitt av høye fjell på begge sider, med 
fossende elver nedover fjellsidene. Mysubytta snor seg 
gjennom landskapet med enkelte fosser og stryk, og er godt 
synlig. Mysubyttvatnet ligger omgitt av høye fjell. 
Syrtbyttdalen er mer frodig enn Mysubyttdalen som har mer 
snaufjellspreg. I dalmunningen er det mye relativt tett og 
stor bjørkeskog. Rundt Mysubyttsetra og Sota seter er det 
stor malmfuruskog. Innover dalen er det en fjellrygg på 
vestsiden, mens det er høye topper på østsiden. 
Syrtbyttvatnet ligger nede i en botndal som ender opp mot 
skaret over mot Styggevatnet. Nederst i Tundradalen renner 
elva til tider nede i bratte juv omgitt av furu og 
granskog. Rundt Tundradalssetri, hvor det er seterdrift, er 
det mer bjørkeskog. Elva renner midt i dalen og er stor, og 
markert i landskapet. på begge sider er det bratte fjell 
med elver fossende nedover. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Ved Liavatn er det funnet forskjellige typer boplass-spor 
som trolig går tilbake til forhistorisk tid. Bråtågrendi 
skal ha blitt ryddet i 1730-S0-åra. Den sentrale delen av 
grenda, gårdene mellom Plassen og Storbråta, har særlig 
godt bevart gammel bebyggelse og kulturlandskap. Øvre del 
av Ostridalen og Tundradalen har vært seterdaler for 
Skjåkgårder og Bråtågrendi. Bosettingen i Bråtågrendi har 
stort sett vært basert på utmarksdrift. I tillegg til 
setring, beite og utslått har skogsdriften stått sentralt. 
Det ble fløtt tømmer fra Dyringen og nedover. Rester av 
saganlegg og en sagstue er bevart. Det finnes ellers en 
rekke tjæremiler. Tjære, kull og bek ble fraktet over 
fjellet til Vestlandet og solgt der. Det er også bevart 
partier av gamle ferdselsveier/seterveier i selve 
Ostridalen, og flere gamle trebruer finnes, bl.a. 
utliggerbrua på Tundradalssetri og ved Horten i 
Bråtågrendi. Ved Horten ligger rester etter en gammel 
mølle/kvern som ble avløst av mølla ved Åmotsøyri i 1920-
åra. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 
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4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Vassdraget brukes både av lokalbefolkningen og av 
tilreisende fra landet for øvrig og utenlandske turister. 
Det brukes som nærturområde og ferieturområde. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

De vanligste aktivitetene som utøves innenfor området er 
fotturer, skiturer, jakt og fiske. 

Fotturer/skiturer 
Området rundt Sota seter og Mysubytt- og Syrtbyttdalen er 
vanligste utgangspunkt for turer sommer og vinter. Her er 
det et godt merka løypenett videre inn i Breheimen og 
Jostedalsbreen. Turistforeningen har overnattingshytter i 
begge dalene. En av de beste innfallsveiene til 
Jostedalsbreen er fra Sota seter inn Mysubyttdalen, eller 
fra Bråtå over Dyringshø. Tundradalen er også brukt til 
turer. Stien her slutter seg til stinettet i Breheimen. Ved 
Dønfoss på vei opp mot Tundradalen er det ei lysløype som 
brukes mye når det er snø. 

Jakt og fiske 
Ostri, fra Otta elv til Liavatnet, er ei fin stangfiskeelv. 
Den er lett tilgjengelig fra veien og er mye brukt. I 
Bråtåvatnet driver lokalbefolkningen garnfiske. Liavatnet 
er også et bra fiskevann og helst beregnet på turister. 
Mysubyttvatnet og Syrtbyttvatnet er gode fiskevann, men er 
ikke så mye brukt ettersom de ligger såpass langt inn. 
Mellom disse vannene og Sota drives det stangfiske. Tundra 
er også ei god stangfiskeelv, men er lite brukt. I 
Tundradalstjørnin foregår det garnfiske. 

Det drives såkalt gevirjakt i området, dvs. at man går på 
jakt med lokal guide. Mot en høy pris (10 000 kr) kan man 
ta med seg geviret hjem. Denne jaktformen er helst beregnet 
på pengesterke utenlandske turister. Ved Liavatnet drives 
det reinsdyrjakt og småviltjakt, mens elg- og hjortejakt 
foregår nede i dalføret. I Tundradalen brennes krattet for 
å få en gjødselseffekt som fungerer som kultivering for 
rype og hare. 

Andre aktiviteter 
på Sota seter bygges det nå opp et senter der det skal 
satses på fjellturisme og rekreasjon på helårsbasis. 
Foruten seterdrift på stedet, tenker man seg en rekke 
tilleggsaktiviteter som kanopadling og båtbruk på 
Røykjeskålvatnet og Liavatnet, samarbeid med Skjåk 
turhestelag for ridning, og vanlige turer eller topp- og 
breturer med lokale guider. 

Dagens bruk av området er stor. 
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4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdraget er et viktig nærfriområde for lokalbefolkningen. 
Det har også stor regional og nasjonal verdi ettersom det 
er et av de mest vanlige utgangspunkter for turer i 
Breheimen og Jostedalen, hvor Turistforeningen har sitt 
løypenett. Sota seter er et knutepunkt for dette stinettet. 
Store deler av nedbørfeltet er uten tekniske inngrep, og 
denne urørtheten sammen med de store opplevelsesmulighetene 
gjør vassdraget svært attraktivt. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

Det foreligger ingen spesielle planer for vassdraget, men 
kommunen ønsker ikke noen utbygging (hytter, vei ol.) av 
fjellområdene. Det har tidligere vært søkt om konsesjon for 
utbygging av øvre Otta som omfatter de fleste falla i 
Skjåk. 

Det er nedsatt et utvalg som skal se på området rundt Sota 
seter. Her ønsker man å bruke naturen uten større inngrep, 
men det ønskes ikke vern i form av reservat, vassdragsveier 
el.l. Arbeidet som er igang med restaurering og utviding av 
Sota seter passer godt inn i bildet og vil øke stedets 
betydning som utgangspunkt for turer i 
Breheimen/Jotunheimen. Lom allmenning er interessert i 
skogskjøtsel i området, dvs. hogst etter plan- og 
bygningsloven. Det ønskes lokal styring av ressurser. 

6 SAMMENDRAG 

Store deler av nedbørfeltet er lite påvirket av tekniske 
inngrep. I Bråtågrendi er det fast bosetting. Her går det 
vei til Sota seter, og herfra er det bomvei inn til 
Mysubytta. I Tundradalen går det vei inn til 
Tundradalssetri hvor det er aktiv seterdrift. Det finnes 
mange hytter og setre i nedbørfeltet, de fleste ligger i 
dalføret tilOstri. 

Det er store landskapsmessige kontraster innenfor området 
som sammen med vassdragets urørthet gjør det svært 
opplevelsesrikt. Selv om de tilhører samme nedbørfelt, er 
både Tundradalen, Bråtådalen, Mysubyttdalen og 
Syrtbyttdalen helt forskjellige, og har sitt særpreg. 

Hele nedbørfeltet er svært godt egnet til tradisjonelt 
friluftsliv. De vanligste aktivitetene er fotturer, 
skiturer, jakt og fiske. Det er særlig fra Sota seter og 
innover Mysubyttdalen og Syrtbyttdalen de fleste turene 
starter sommer og vinter. Her er det et godt merka 
løypenett videre inn i Breheimen og Jostedalsbreen. En av 
de beste innfallsveiene til Jostedalsbreen er fra Sota 
seter inn Mysubyttdalen, eller fra Bråtå over Dyringshø. 
Tundradalen er også brukt til turer, og stien her slutter 
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seg til stinettet i Breheimen. Vassdraget er et viktig 
nærfriområde for lokalbefolkningen, samtidig som det har 
stor regional og nasjonal verdi. 

Vassdraget har meget stor verdi for friluftslivet. 
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002.DHDZ SKJØLI 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger :i. Skj åk korrJnune og renner nordøstover. 
Det har sitt utspring i Lundadaisvatnet som ligger på 
vannskillet i vest. Herfra renner det gjennnom Hesttjørni 
ned Vestdalen til Lundadalsvatnet, videre gjennom 
Lundadalen til elvas utløp i Otta rett øst for Bismo. på 
nordvest sida av LundadaIsvatnet ligger Holåbreen og på 
nordøstsida ligger Hestbrepiggane som med sine 2171 m o.h. er 
nedbørfeltets høyeste punkt. I nord grenser nedbørfeltet 
til Ostri og i sør grenser det til Bøvri. 
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Oversikt over nedbørfeltet eil Bøvri og Skjøli. 
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1.2 BEFOLKNING 

Skjåk kommune hadde i 1989 2662 innbyggere. Det er nesten 
ingen fast bosetting innenfor nedbørfeltet, bare 10-15 
gårder nederst i Lundadalen. Nærmeste tettsted er Bismo som 
ligger rett øst for Skjølis samløp med Otta. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Mesteparten av vassdraget ligger innenfor det nordvestlandske 
grunnfjellsområde. Berggrunnen består hovedsakelig av 
omdannete prekambriske bergarter; gneis i vest og granitt i 
østlige områder. 

2.2 TOPOGRAFI 

Skjøli følger Lundadalen som er en utpreget glasialt formet 
dal med U-form, bratte dalsider, bekkener og "klyper". 
Sidedalene er hengende i forhold til Ottadalen. Det er 
flere breer innenfor nedbørfeltet. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Hele nedbørfeltet er så å si helt fritt for tekniske 
inngrep. De inngrepene som finnes består i bebyggelse 
nederst i Lundadalen, vei inn til heimste Lundadalssetri, 
hytter, støler og et grustak i nærheten av bebyggelsen. I 
skogen i Lundadalen ligger det to hytter. Ved ytste 
Lundadalssetri er det ei seter, og ved heimste 
Lundadalssetri er det 8-10 setre. på sørsiden av 
LundadaIsvatn har Turistforeningen ei hytte, Trulsbu, og i 
den østre enden av vannet ligger det 8 hytter og 6 naust. 
Ellers finnes det ei gjeterhytte i området. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Selve hoveddalen i vassdraget er lett tilgjengelig. Det går 
bilvei inn til heimste Lundadalssetri. Herfra går det merka 
sti inn til LundadaIsvatn hvor Turistforeningens hytte 
Trulsbu ligger på sørsiden av vannet. Stien følger elva i 
et relativt flatt og lett terreng. på begge sider av 
elvedalen ligger det høye fjell som det er vanskelig å ta 
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seg opp til uten å være godt fjellvant og kjent. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Hele nedbørfeltet er svært godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, jakt og 
fiske. Området henger også sammen med Turistforeningens 
løypenett i Breheimen. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Det er store landskapsmessige kontraster innenfor 
nedbørfeltet, noe som sammen med vassdragets urørthet gjør 
området svært opplevelsesrikt. Nederst ved Bismo renner 
elva nede i en bratt elvedal med tett furuskog rundt. Ved 
heimste Lundadalssetri ligger det noen setre som ikke 
lenger er i bruk. Her er dalen litt videre og frodig. Helt 
fram til Isakbu renner elva relativt dypt nede, av og til i 
juv med fosser og stryk. Herfra vider dalen seg ut til en 
frodig, flat elvedal hvor elva renner bred og 
stilleflytende. på begge sider av dalen er det høye 
fjellrygger og topper med brearmer hengende nedover. 
Fossende elver renner nedover mot dalbunnen. Skjøli er 
markert i landskapet og gir liv til dalen. Innerst ligger 
Lundadaisvatn omgitt av høye fjell. Nedenfor vannet er elva 
stilleflytende og bred, lenger ned preges den av fosser og 
stryk i trange løp. Dalen er sentral som beiteområde for 
grenda. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Kulturminnene er først og fremst knyttet til bruk av 
utmarksressurser gjennom et langt tidsrom. De største 
kulturminnene fra nyere tid er knyttet til Lundadalen som 
har vært seterdal for Skjåkgårder. Heimste Lundadalssetri 
har godt bevarte hus av ulik alder. Her er ei trebru over 
Skjøli, og et eldre brusted. Seterveien følger dalen 
oppover til Ytste Lundadalssetri. Her er murer etter hus, 
røyser og mange steingjerder som gir et godt bilde av denne 
tidlig nedlagte setergrenda. Trolig har jakt og fiske i 
dalføret også hatt stor betydning i nyere tid. Den 
restaurerte jakt/hvilebua av stein, Isaksbu, er et viktig 
kulturminne i denne forbindelse. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Vassdraget brukes både av lokalbefolkningen, tilreisende 
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fra regionen og landet for øvrig og utenlandske turister. 
Området brukes til helgeturer og til ferier. 

4 . 3 . 2 AKTUELLE FRIlJUFTSLIVSAKTIVITETER 

De vanligste aktivitetene som utøves innenfor området er 
fotturer, skiturer, jakt og fiske. 

Fotturer/skiturer 
Hele Lundadalen brukes både til fotturer og skiturer. Det 
går merket løype/sti fram til Turistforeningens hytte 
Trulsbu i enden av Lundadaisvatn. Herfra er det forbindelse 
til det øvrige rutenettet i Breheimen. Det er først og 
fremst dalbunnen som brukes, skal man opp på fjellene 
omkring, bør man være kjent. Idrettslaget kjører opp løype 
langs veien inn til Lundadalssetri. Denne løypa går i lunt 
skogsterreng og er mye brukt av folk i bygda ettersom det 
sjelden er snø der nede. 

Jakt og fiske 
Skjøli er ei fin stangfiskeelv som brukes mye. 
Lundadaisvatn er viktig for garnfiske for grendene som 
sokner til dalen. Her drives det også kultivering. Øvre 
deler av nedbørfeltet er mye brukt til villreinjakt. De 
ville alpeformasjonene er gunstige for reinsbukkene, og 
området er et storbukklende. Det jaktes også på elg, hjort 
og rådyr i skogsområdene og utløpet av dalen. Det drives 
også rypejakt. 

Dagens bruk av området er stor. 

4.3.3 mlJIJANDSREGISTRERING 

Vassdraget er et viktig nærfriområde for lokalbefolkningen 
samtidig som det har regional og nasjonal verdi. Området er 
lett tilgjengelig, og er en del av Breheimen som er et 
stort, sammenhengende og helårsutnyttet turområde. 
Bortsett fra de nedre deler er hele nedbørfeltet uten 
tekniske inngrep. Urørtheten sammen med de store 
opplevelsesmulighetene gjør vassdraget spesielt attraktivt. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

Det foreligger ingen spesielle planer for vassdraget, men 
kommunen ønsker ikke utbygging (hytter, vei ol.) av 
fjellområdene. Det har tidligere vært levert inn 
konsesjonssøknad for utbygging av øvre Otta som omfatter de 
fleste falla i Skjåk. 

6 SAMMENDRAG 

Vassdraget er nesten fritt for tekniske inngrep. De 
inngrepene som finnes består i bebyggelse og et grustak 
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nederst i Lundadalen, vei inn til heimste Lundadalssetri, 
hytter og støler. 

Det er store landskapsmessige kontraster innenfor 
nedbørfeltet som sammen med vassdragets urørthet gjør 
området svært opplevelsesrikt. 

Hele nedbørfeltet er svært godt egnet til tradisjonelt 
friluftsliv. Det er lett å ta seg fram gjennom Lundadalen 
og det finnes rnerket sti her. Området er del av 
Turistforeningens løypenett i Breheimen. De vanligste 
aktivitetene som utøves er fotturer, skiturer, jakt og 
fiske. Vassdraget har både lokal, regional og nasjonal 
verdi. 

Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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002.DHBZ BØVRI 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Bøvri er det største sidevassdraget til Otta, og ligger i 
sin helhet i Lom kommune. Bøvri har sitt utspring på 
Sognefjellet og drenerer de sentrale deler av Jotunheimen 
hvor bl.a. Galdhøpiggen ligger. Herfra renner elva 
nordøstover via Bøvertunvatnet og Bøvertuntjern. Nedenfor 
Bøvertuntjern slutter elva fra Højdalsvatnet seg til 
hovedvassdraget. Fra sør og sørøst slutter henholdsvis 
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Oversikt over nedbørfeltet til Bøvri og Skjøli. 
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Leira og Visa seg til Bøvri. Dette er de to største 
sidevassdragene som tilsammen drenerer et stort areal. De 
har begge sitt utspring i området mellom den 
karakteristiske toppen Kyrkja og Semerholstinden, men Leira 
renner mot nordvest, Visa mot nordøst. Leira følger den 
vide og treløse Leirdalen. Sognefjellsvegen følger Leira et 
godt stykke før samløp med Bøvri, og Leira oppleves derfor 
som hoveddalføret. Visa følger Visdalen med Galdhøpiggen og 
Glittertind ruvende i henholdsvis øst og vest. Etter 
Spiterstulen passerer elva skoggrensen og før utløp i Bøvri 
renner elva i et kraftig juv. Nedre del av Bøvri har mange 
stilleflytende partier med bosetting langs begge sider av 
elveløpet. Utløpet er ved Lom i østenden av Ottavatn. I 
nordvest grenser vassdraget inn til Skjøli. Deler av 
nedbørfeltet ligger innenfor Jotunheimen nasjonalpark. 

1.2 BEFOLKNING 

I 1988 hadde Lom kommune 2668 innbyggere. Innenfor 
nedbørfeltet bor det ca 500 personer. Det er fast 
bosetting opp til Glåmbakken i Bøverdalen, og til 
Bøverkinnhalsen i Leirdalen. Nærmeste tettsted er Lom som 
ligger ved Bøvris utløp i Otta. 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Bøverdalen omfatter grenseområdet til den kaledonske 
fjellkjeden. Bergartene i Bøverdalen og Leirdalen er 
bestemt av avsetninger i den nordvestre del av Sogn
Jotunheimsynklinalen. I synklinalen ligger skjøvede 
gabbroide og krystallinske bergarter (Jotundekkene) over 
fyllittiske, sparagmittiske og prekambriske sedimentære og 
metamorfe bergarter. 

2.2 TOPOGRAFI 

Nedbørfeltet inneholder og grenser nær inntil de 
høyestliggende fjellområdene i Norge. Landskapet veksler 
mellom spisse tinder, skarpe egger (Jotunheimen, 
Hestbrepiggane) og slakere, mer avrundede fjellformasjoner 
med viddekarakter. Nedbørfeltet er rikt på større og mindre 
breer. Landformene er preget av kontrasten mellom gamle 
(paleiske) og yngre formelementer. Åpne partier med grunne 
bassenger omgir høye og alpine partier i Jotunheimen og 
Hestbrepiggane. Bøverdalen er sterkt nedskåret med tydelig 
glasialt preg. Dalen skifter med brede dalbekkener og 
mellomliggende trange terskler, "klyper" (eks. Flåklypa). 
De fleste sidedalene er hengende i forhold til hoveddalen 
og elvene har gravd seg ned i tilpasningsgjel. Det samme er 
også tilfellet med Bøverdalen l :orhold til Ottadalen ved 
Fossberget. 
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2.3 VEGETASJON 

Vassdraget har et ekstremt mangfold av vegetasjonstyper og 
et svært høyt artstall. Deler av vassdraget har noen av de 
sjeldneste fjellplantearter i Sør-Norge. Mange 
varmekrevende arter forekommer, til dels ved sine 
høydegrenser. Alle viktige vegetasjonstyper innen regionen, 
både rike og fattige er godt representert. Andelen av 
frodige/høyproduktive vegetasjonstyper er høyere enn i 
nabovassdragene i vest. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Inngrepene i nedbørfeltet er først og fremst konsentrert 
til Bøverdalen hvor det er fast bosetting. 

Bebyggelse/landbruk/hytter 
Bosettingen er konsentrert til Lom, Bøverdalen og 
Leirdalen. Totalt bor det ca 500 personer innenfor 
nedbørfeltet. I Leirdalen er det fast bosetting fram til 
Bøverkinnhalsen. I øvre del av Bøverdalen er det fast 
bosetting opp til Glåmbakken. I øvre del av Bøverdalen, ved 
Dalsvatnet, er det seterdrift. Til sammen finnes det ca 65 
hytter i nedbørfeltet. De fleste hyttene ligger på 
vestsiden av Jotunheimen fjellstue ved Bøvertuntjørnin. 

Veier 
Sognefjellsvegen går fra Lom gjennom Bøverdalen, Leirdalen 
og Breidsæterdalen før den forsvinner ut av nedbørfeltet 
ved Sognefjellhytta. Fra Såligrendi går det vei 
nordvestover langs Bøvri inn til Høydalssæter som ligger i 
enden av Høydalsvatnet. Gjennom Visdalen går det vei inn 
til Spiterstulen, og fra Galdesanden går det vei opp til 
Juvasshytta som ligger ved foten av Galdhøpiggen. Gjennom 
Leirdalen går det vei inn til Leirvassbu fjellstue. 

Kraftledninger 
Det er flere kraftledninger innenfor nedbørfeltet. Fra 
Røysheim går det en ledning parallelt med Sognefjellsvegen 
gjennom Bøverdalen, Leirdalen og Breidsæterdalen. Fra 
Bøverkinnhalsen følger en ledning langs Leira gjennom 
Leirdalen til Leirvassbu. Fra Såligrendi går en ledning 
langs Bøvri, og gjennom Visdalen inn til Spiterstulen. 

Andre inngrep 
Det er uttak av masser flere steder langs elva både i 
Bøverdalen, Leirdalen og Visdalen. Elveforbygninger finnes 
i Fossbergom, ved Flå og Leirmo. I Visdalen drives det 
skogbruk med flatehogst. 
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4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Hele nedbørfeltet er lett tilgjengelig. Foruten 
Sognefjellsvegen som går tvers gjennom området, går det 
veier inn dalene. Langs eller ved enden av disse veiene 
ligger flere av Turistforeningens hytter og andre 
overnattingshytter som alle er sentrale utgangspunkter for 
stinettet i Jotunheimen. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Området er svært godt egnet til tradisjonelt friluftsliv, 
moderne friluftsliv og andre mosjons- og 
treningsaktiviteter. Innenfor nedbørfeltet ligger deler av 
Norges fineste fjellområder (bl.a. Galdhøpiggen) som er 
velegnet til ulike friluftslivsaktiviteter både sommer og 
vinter. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Nedbørfeltet inneholder store landskapsmessige variasjoner, 
fra Norges høyeste fjellparti til frodige daler med 
meandrerende elvepartier. 

4 .2 .2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Ved utløpsosen til Bøvervatn ligger et kobberskjerp, 
tuftene etter et naust og over elva går en liten klopp. I 
nærheten er det funnet en pilspiss fra jernalderen. Langs 
nedre del av Bøvri ligger flere gårder hvor det må ha vært 
fast bosetting i jernalder og middelalder. Kulturminnene er 
mangfoldige og typiske for området. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Lokalbefolkningen bruker helst nærområdene, dvs. både gamle 
seterveier/jaktveier som turstier. Resten av vassdraget 
brukes mye av turister både fra inn- og utland. Det brukes 
både som nærturområde og ti1 helge- og ferieopphold. De 
vanligste aktivitetene er fotturer, skiturer, jakt og 
fiske. 
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4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Området brukes til mange ulike friluftslivsaktiviteter både 
sommer og vinter. Det brukes også til trenings- og 
mosjonsaktiviteter. 

Fotturer/skiturer 
Lokalbefolkningen bruker nærområdene, dvs gamle 
seterveier/jaktveier som turstier. Om vinteren blir 
elveisen/dalbunnen mye brukt til turområde de årene det er 
nok snø, og særlig først på vinteren. I enkelte områder er 
det stor trafikk deler av året. Dette gjelder spesielt 
Galdhøpiggplatået, Visdalen, Leirdalen og Bøverdalen. De 
høyereliggende delene av nedbørfeltet brukes mye til lengre 
turer sommer og vinter. Med utgangspunkt i en av 
Turistforeningens hytter eller andre overnattingssteder kan 
man komme seg inn på stinettet til hele Jotunheimen. Deler 
av nedbørfeltet ligger innenfor de mest benyttede 
fjellområdene i landet. 

Bær/soQQturer 
Deler av området, som Leirdalen og Bøverkinnhalsen, er 
særlig rikt på sopp. Andre områder er rike på bær: Blåbær i 
Leirlia - omkring Nettuseter - Elveseter. Tyttebær finnes 
særlig i de lavereliggende nåleskogene i Nedre Bøverdalen. 

Båtbruk 
Elvene blir lite brukt til båtaktiviteter ettersom de er 
for farlige. Derimot blir vannene i vassdraget brukt av 
hyttefolk og lokalbefolkningen. 

Jakt og fiske 
Det er fisk i de aller fleste vann/tjern i nedbørfeltet. 
Juvvatnet (1840 m o.h.) er det høyestliggende vannet det er 
registrert fisk i. I alle elvene er det fisk, unntatt Visa. 
Eneste art er ørret. Det blir solgt 1200-1500 fiskekort 
årlig. Kvaliteten på fisken er svært god. Størrelsen 
varierer noe fra lokalitet til lokalitet avhengig av 
nærings- og gyteforhold. I noen av vannene kan størrelsen 
komme opp i 1-2 kg. Isfiske er lovlig, men foregår i liten 
grad. Fjellstyret utfører mye kultiveringsarbeid i 
allmenningen, og forsyner alle vann der det ikke er 
naturlig reproduksjon med settefisk fra egne anlegg. 

Av småviltarter er det særlig hare og rype det blir drevet 
jakt på. Det selges 350-400 kort årlig. Av storviltarter 
jaktes det på elg, hjort og rådyr. Det er bare 12-15 
personer som har tilgang til denne jakta. Småviltjakta 
skjer for det meste i sona 900-1500 m o.h. i hele området. 
Storviltjakta foregår helst i skogsliene langs dalføret. 

Andre aktiviteter 
Det blir holdt årlige kurs i naturfotografering der deler 
av området som f.eks. Elveseter brukes. 

på grunn av svært skiftende natur egner Bøverdalen seg 
ypperlig til naturstudier i geologi/kvartærgeologi/botanikk 
m.m. Det er laget en rekke turguider for området (Visdalen, 
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Leirdalen, Juvvatnet m.fl.), og flere skoler/universitet 
driver kurs og opplæring her (Universitetene i Oslo, Bergen 
og Trondheim har årlige ekskursjoner hit). Engelske 
universitet har i 25-30 år drevet 
brerandstudier/glasiologi, og tyske universitet har årlige 
studentgrupper her. Et nytt tverrfaglig prosjekt 
(Universitetet i Oslo) har startet opp i Visdalen. 

Jogging/sykling er svært vanlig i Nedre Bøverdalen, i 
området rundt Marsteinbrua. 

LJm har fjellførerlag og fjellsportlag som trener i 
nærområdene. 

Det foregår breturer på de fleste av breene i nedbørfeltet. 
De vanligste guidede turene går fra Juvasshytta til 
Galdhøpiggen, og fra Leirvassbu til Sognefjellshytta. Det 
drives også fjellklatring enkelte steder. 

Ved Juvasshytta, ved foten av Galdhøpiggen, er det 
sommerskisenter. 

Elva er også en viktig vanningskilde for ei tørr bygd som 
Lom. 

Kommunen har planer om et fjellmuseum nær elva der 
det bl.a. skal vises gamle aktiviteter. 

Bruken av området er meget stor. 

4.3. 3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdraget er et viktig nærfriområde for lokalbefolkningen 
samtidig som det har regional og nasjonal verdi. Bøvri er 
unikt som nærtur- og rekreasjonsområde både for 
lokalbefolkningen og for tilreisende som bor på 
hotell/pensjonat eller i hyttene, og kan ikke erstattes 
verken lokalt eller regionalt. De øvre og høyereliggende 
områdene ligger innenfor et av våre mest brukte 
fjellområder, og har derfor stor verdi for tilreisende fra 
inn- og utland. Galdhøpiggen, som selvfølgelig er en 
attraksjon, ligger innenfor området. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGBT 

I handlingsplan for friluftsliv i Oppland ligger disse 
områdene som er registrert som friluftsområde innenfor 
nedbørfeltet: 

- Rustasetra er mye brukt som utgangspunkt for skiturer. 
Her er det utarbeidet plan for utviding av 
parkeringsplassen. 

- Juvasshytta benyttes som utgangspunkt for lengre turer og 
turmål for de som ønsker å bruke sommerskisenteret på 
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Juvbreen. Juvasshytta er et viktig utgangspunkt for 
dagsturer blant bygdefolket, men den lokale bruken er 
liten i forhold til de mange turister som besøker stedet. 

- Bøverkinnhalsen er utgangspunkt for lengre turer . 

- Kvandalsvoll - Netoseter er et fint tur- og jaktområde, 
men relativt lite brukt sammenlignet med de andre 
fjellområdene i kommunen. 

- For Visdalen, Ljosli, Gokkedalen arbeides det med 
tilrettelegging/informasjon for Visdalen. Det er også 
planer om en parkeringsplass. 

- I området Leirdalen, Vest-Jotunheimen, Sognefjellet 
finnes DNT-løypenett og flere private turistbedrifter. 
Området rundt Smørstabbtindane ligger innenfor 
nasjonalparken. 

Friluftsnemnda har satt opp en prioriteringsliste over 
friluftsområder som formannskapet er enig i. Prioriteringa 
er i første rekke gjort med tanke på tilrettelegging i form 
av parkeringsplasser ol., men den gir også uttrykk for hva 
som er de viktigste friluftsområdene i kommunen. Av de 
områdene som står på denne lista, ligger følgende innenfor 
nedbørfeltet: 

- Rustasetra 
- Juvasshytta 
- Bøverkinnhalsen 
- Kvandalsvoll - Netoseter 

I generalplanen for Lom står det at i området på 
Bøverkinnhalsen kan det være plass for en del hytter, først 
og fremst som utfylling i tilknytning til eksisterende 
hytter. 

Det har tidligere vært levert inn konsesjonssøknad for 
utbygging av Øvre Otta hvor Bøvri inngikk i planene. Det 
har også vært levert søknad for en separat utbygging av 
Bøvri. 

6 SAMMENDRAG 

Vassdraget drenerer de sentrale deler av Jotunheimen hvor 
bl.a. Galdhøpiggen ligger. Bosettingen er konsentrert til 
Bøverdalen og Leirdalen. Selv om det finnes en del tekniske 
inngrep, de fleste konsentrert til hoveddalføret, er store 
deler av nedbørfeltet urørt. Området inneholder store 
landskapsmessige variasjoner, og strekker seg fra Norges 
høyeste fjellparti til frodige daler og rolige elvepartier. 

Hele nedbørfeltet er lett tilgjengelig. Foruten 
Sognefjellsvegen som går tvers gjennom området, går det 
veier inn dalene. Langs eller ved enden av disse veiene 
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ligger flere av Turistforeningens hytter og andre 
overnattingshytter som alle er sentrale utgangspunkter for 
stinettet i Jotunheimen. Området er godt egnet til 
tradisjonelt og moderne friluftsliv, og det brukes til 
mange ulike aktiviteter. De vanligste er fotturer, 
skiturer, jakt og fiske. Vassdraget er et viktig 
nærfriområde for lokalbefolkningen samtidig som det har 
regional og nasjonal verdi. De øvre områdene ligger 
innenfor et av våre mest brukte fjellområder, og har derfor 
stor verdi for tilreisende fra inn- og utland. Galdhøpiggen 
ligger innenfor området. 

Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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012.LBZ VINDA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger i øystre Slidre kommune, i området sør 
for Vinstri og med utløp rett nedenfor Heggefjorden. De 
vestlige deler av feltet ligger under tregrensen, mens de 
østlige deler for det meste består av fjell i høyderegionen 
1000-1200 m o.h. Lengst øst ligger Skaget, som er 
nedbørfeltets høyeste topp, 1686 m o.h. Vassdraget består av 
to hovedgreiner, Javnåni som drenerer de nord-nordvestlige 
områder, og Yddeåni som drenerer områdene i øst. Javnåni 
har sitt utspring i Olevatnet som ligger sør for 
vannskillet mot Vinstri. Vannet er nedbørfeltets største 
innsjø. Herfra renner Olåni til Javnin. Fra dette vannet 
renner Javnåni videre mot sørøst via midtre Vindin til søre 
Vindin. Her slutter Javnåa seg til Yddeåni som er 

Oversikt over nedbørfeltet til Vinda. 



67 

hovedvassdraget. Yddeåni har sine kilder i fjellområdet i 
nord. Fra dette området renner Kjølaåni til Yddin, 
nedbørfeltets nest største innsjø. Et innsjørikt område i 
den sørøstlige delen av nedbørfeltet drenerer også til 
Yddin. Yddeåni forbinder Yddin med søre Vindin. Fra søre 
Vindin har Vinda et fall på 230 m over en strekning på 5 km 
til utløpet. I sør, ved elvas utløp, grenser vassdraget inn 
til Heggefjorden hvor noe av vannføringen er overført til 
Vestre Slidre, Lomen kraftverk. 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde øystre Slidre kommune ca 3100 innbyggere. 
Innenfor nedbørfeltet er det bare de nedre deler, Robøle, 
som har fast bosetting med spredt bolig- og 
gårdsbebyggelse. Tilsammen bor det ca 150 personer her. 
Nærmeste store tettsted er Fagernes som ligger ca 20 km fra 
utløpet. 

2 NATURGRUNNLAG OG LAHDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Vassdraget ligger på kaledonsk fjellgrunn, med innslag av 
kambriske og ordovisiske bergarter. Det meste av 
berggrunnen består av Valdres-sparagmitt. I nordvest, 
sørøst og langs nedre del av hovedvassdraget dekker 
fyllitt større områder. Det er også forekomster av 
kvartsitt, skifer og sandstein. Store deler av nedbørfeltet 
har overtrekk av breavsetninger, og det finnes flere 
partier med velutviklete morenevoller/bunlli~orenerygger. 

2.2 TOPOGRAFI 

Landskapet har et relieff som varierer fra rolig kupert til 
nesten flatt. De lavereliggende områdene har avrundete 
høyder og åser, mens de høyereliggende områdene for en stor 
del danner platåer med et bølgende terreng. I sør bryter 
fjellpartiet Mellane med det ellers rolige landskapet. 
Størstedelen av snaufjellet ligger i nord, hvor Olefjellet 
- Skreddalsfjellet skiller vassdraget fra Vinstri. Her er 
det topper på 1200-1400 m O.h. 

2.3 VEGETASJON 

Vegetasjonen dekker alle de boreale regioner samt lav- og 
mellomalpin sone. Fattige vegetasjonstyper dominerer, men 
det finnes også mange velutviklete, rike typer. Mangfoldet 
er relativt stort, og det forekommer enkelte sjeldne arter 
og flere som er nær eller ved sin høydegrense. Store deler 
av vegetasjonen er beitepåvirket pga til dels intensiv 
stølsdrift gjennom flere hundre år. I løpet av de siste 
tjue åra har denne driftsformen nesten forsvunnet, og i 



68 

disse områdene foregår det nå raske vegetasjonsendringer. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.1 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

De inngrepene som først og fremst preger nedbørfeltet, er 
alle veiene/skogsbilveiene og hyttene. Veiene går på kryss 
og tvers i hele området. Tilsammen er det mellom 750 og 900 
hytter. Store hyttekonsentrasjoner finnes ved utløpet av 
Yddeåni og på østsiden av Javnin. Det er også en rekke 
støler i nedbørfeltet, noen er i drift, andre er nedlagt. 
Den faste bosettingen er konsentrert til de nedre delene. 
Helt i sør berører to kraftledninger området. Vindin er 
drikkevannskilde, inntaket ligger ved utløpet av Yddeåni. 
Olevatnet er drikkevannskilde for Beitostølen, og denne 
bruken vil bli utvidet. Det er ingen klausulering med 
hensyn til bruken av disse vannene. 

4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Hele nedbørfeltet er lett tilgjengelig på grunn av alle 
veiene/skogsbilveiene. Det går også en rekke stier rundt i 
området. Deler av området ligger innenfor Turistforeningens 
løypenett i Gausdal Vestfjell. Mesteparten av området 
består av lettgått, åpent fjellterreng. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Hele nedbørfeltet er svært godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter som fotturer, skiturer, bading, 
bærplukking, jakt og fiske. Området er også egnet til 
mosjon og trening. Terrenget er stort sett lett å ta seg 
fram i og det finnes godt merka stier og løyper. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Landskapet er variert med slake vidder og relativt høye 
fjellområder. I de lavereliggende delene av nedbørfeltet er 
det mye tett granskog. I de øvre delene er det typisk 
høyfjellsterreng hvor vegetasjonen består av vier, lyng, 
einer, furu og fjellbjørk. Nedbørfeltet er rikt på større 
og mindre vann og elver som bryter landskapsformene. Deler 
av området er preget av stølsdrlft, og det er fremdeles 
setre i drift. 
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4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Vassdraget har rike kulturminner som dekker et langt 
tidsrom og er typiske for Valdres. Området er godt egnet 
for studier av utmarksbrukens betydning, særlig gjelder 
dette stølsdrifta som har lang kontinuitet. Stølene er i. 
stor grad lokalisert ved elver og vann. Det finnes også 
rester etter kull- og tjærebrenning i området. Det er kjent 
at husmenn hadde kullbrenning som hovednæringsvei. Ved Søre 
Vindin står en murt tjæreovn som skal ha blitt satt opp på 
begynnelsen av 1800-tallet. Slagghauger ved Taraldstølen og 
på Blæsterrnyrane ved Veslestølen tyder på jernutvinning. 
Jernvinna har trolig pågått inn i nyere tid til omkring 
1800. 

Opplevelsesmulighetene i området er meget store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Vassdraget brukes både av lokalbefolkningen, hytteeiere og 
turister, ikke minst pga. sin nærhet til Beitostølen som 
ligger rett utenfor nedbørfeltet. Innenfor området ligger 
det fjellstuer og hotell. Vassdraget brukes som 
nærturområde og til helge- og ferieturer. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

De vanligste friluftslivsaktivitetene som utøves innenfor 
området er fotturer, skiturer, bading, jakt og fiske. 

Fotturer/skiturer 
Det er særlig de øvre delene som brukes til lengre fotturer 
og skiturer. Her krysser også Turistforeningens merka 
løypenett området. Fra Yddin og Gravfjell kjøres det opp 
løyper; fra Yddin over Skrivastølen til Rauddalen, og til 
Kjølastølen rundt Kjølafjellet. Det kjøres også opp løyper 
fra Beitostølen til Espedalen om vinteren. 
Lokalbefolkningen i Robøle bruker først og fremst områdene 
rundt Yddin og Vindin, eller de drar opp til Beitostølen og 
Olevatnet. Turistene bruker helst de øvre delene fra 
Olevatnet og østover. 

Bading 
Vannene, spesielt Olevatnet, brukes mye til bading særlig 
av lokalbefolkningen. 

Jakt og fiske 
Det drives elgjakt av bygdefolket, mens småviltjakt drives 
både av lokalbefolkningen og av tilreisende. Det fiskes 
både i Vinda og i vannene. Det er forholdsvis lite fisk i 
området, og det er drives lite kultiveringsarbeid. 

Dagens bruk av området er stor. 
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4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Vassdraget er et viktig nærfriområde for lokalbefolkningen 
samtidig som det har regional og til dels nasjonal verdi. 
Området ligger i nær tilknytning til Beitostølen som er et 
populært vintersportsted. Her ligger det også et nasjonalt 
helsesportsenter. Nedbørfeltet henger sammen med store 
fjellområder som Jotunheimen i vest og Gausdal Vestfjell i 
øst. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

I generalplanen for øystre Slidre er et område nordvest 
for Yddin avmerket som verneområde. Det er planer om å 
overføre nedre del av Vinda, rett før samløpet med 
Heggefjorden, til Storefoss kraftverk. Det foreligger 
ellers ingen spesielle planer for vassdraget. 

Vinda var med i planene til Lomen kraftverk, men ble tatt 
ut på grunn av verneinteresser. 

6 SAMMENDRAG 

Nedbørfeltet er relativt stort. De vestlige deler av feltet 
ligger under tregrensen, mens de østlige deler for det 
meste består av fjell i høyderegionen 1000-1200 m O.h. Det er 
få faste bosatte, men en rekke støler i drift. De tekniske 
inngrepene som preger området er veier/skogsbilveier og 
hytter. Olevatn og Vindin er drikkevannskilder, men uten 
klausul på bruken. 

Nedbørfeltet er svært godt egnet både til tradisjonelt 
friluftsliv og og til trening og mosjon. Området er lett 
tilgjengelig, og og det er lett å ta seg fram i det åpne 
fjellterrenget. Det finnes flere merkede stier og oppkjørte 
løyper; bl.a. passerer Turistforeningens løypenett mellom 
Jotunheimen og Gausdal Vestfjell området i nord. De 
vanligste aktivitetene er fotturer, skiturer og bading, i 
mindre grad jakt og fiske. Vassdraget ligger nær 
Beitostølen som har en rekke turistbedrifter, hytter og et 
helsesportsenter. Området har derfor både lokal, regional 
og nasjonal verdi. Bruken av området er stor. 

Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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002.DEZ TROMSA 

1 BELIGGENHET OG OMLAND 

1.1 STEDSANGIVELSE 

Vassdraget ligger på østsiden av Gudbrandsdalen i kommunene 
Ringebu og øyer. Det har sitt utspring på Ringebufjellet på 
vannskillet mot Østerdalen, og renner ut ved Fåvang. 
Mesteparten av nedbørfeltet ligger over tregrensen. 

N 

5 km 

Oversikt over nedbørfeltet til Tromsa. 

1.2 BEFOLKNING 

I 1989 hadde Ringebu kommune ca 5200 innbyggere og øyer 
ca 4500. Det er en rekke gårder og bolighus i dalsiden langs 
Tromsa fra Fåvang opp mot fjellet. Nærmeste tettsted er 
Fåvang. 



72 

2 NATURGRUNNLAG OG LANDSKAP 

2.1 GEOLOGI 

Nedbørfeltet ligger i de vestlige deler av det såkalte 
sparagmittområdet i Sør-Norge. I området mellom Østerdalen 
og Gudbrandsdalen er sandsteiner, ofte feltspatrike 
kvartsitter, viktigste bergarter. 

2.2 TOPOGRAFI 

Størstedelen av området ligger mellom 600 og 1200 m o.h. 
Dette rolige, jevne og åpne viddelandskapet (den paleiske, 
gamle overflaten) står i sterk kontrast til de ofte trange, 
nedskårne (unge) dalene, slik som nedre deler av Tromsa. I 
kontrast til det åpne viddelandskapet står også det noe mer 
kuperte og markerte høydedraget mellom Tromsa og Rolla. I 
Tromsadalen er tykke moreneavsetninger lokalisert i den 
nordlige dalsiden. 

2.3 VEGETASJON 

Gran er dominerende treslag opp til ca 900 m o.h. Deler av 
den bratte dalsida sør for Tromsa er dekket av 
lyngfuruskog. Høyere opp dekker myrer og fjellbjørkeskog 
store areal. I fjellområdene er det lyngmark og 
einerdominert beitemark som dekker størst areal. Her 
bærer vegetasjonen til dels preg av beiting. De mer fattige 
vegetasjonstypene er mest utbredt, men innslag av rikere 
berggrunn setter sitt preg på vegetasjonen. 

3 INNGREP I NEDBØRFELTET 

3.2 EKSISTERENDE INNGREP I OMRÅDET 

Det går en rekke veier i hele nedbørfeltet, hvor bl.a. 
Friisvegen mellom Ringebu og Atna såvidt berører 
nedbørfeltet i nordvest. De tekniske inngrepene består 
ellers av mange hytter og setre, hogstflater og flere små 
masseuttak som brukes til å vedlikeholde seterveiene. Det 
er tilsammen ca 100 hytter innenfor nedbørfeltet, de fleste 
er konsentrert til hyttefeltene ved Tannsætra og 
Annolsætra, og ved Skotten/Morktjønn. Inngrepene er stort 
sett begrenset til de lavereliggende områdene. Her finnes 
også endel jordbruksaktivitet med beiting. I de nedre 
delene av nedbørfeltet, langs Tromsa, er det fast 
bosetting. Her er det også, særlig i den nordvendte lia 
hvor det er tett granskog, i de seinere år åpnet opp store 
hogstflater med tilhørende veinett. Ved Tromsa 
mølle/kraftverk er det en gammel dam. 
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4 FRILUFTSLIV 

4.1 VASSDRAGETS EGNETHET FOR FRILUFTSLIV 

4.1.1 VASSDRAGETS TILGJENGELIGHET 

Det finnes en rekke seterveier spredt i øvre del av 
nedbørfeltet som gjør at tilgjengeligheten til området er 
god. Terrenget er oversiktlig og lett å ta seg fram i. 
Nedbørfeltet er relativt stort, og er del av et større 
sammenhengende turområde. Det finnes en rekke stier/løyper 
i området. I den nedre skarpe v-dalen er det nesten ikke 
framkommelig langs elva. 

4.1.2 FYSISK EGNETHET FOR AKTIVITETER 

Den gode tilgjengeligheten i øvre deler sammen med områdets 
størrelse og oversiktlig og lett framkommelig terreng gjør 
vassdraget svært godt egnet til ulike 
friluftslivsaktiviteter både sommer og vinter. 

4.2 OPPLEVELSESMULIGHETER 

4.2.1 LANDSKAP/FLORA/FAUNA 

Landskapsformene er varierte. Store deler av området kan 
betegnes som vidde. Dette står i sterk kontrast til de 
trange, nedskårede dalene. Tromsdalen er en dypt nedskåret 
sidedal til Gudbrandsdalen. Den markerte formen 
understrekes også av fjellbygda Brekkom som ligger i 
overgangen mellom dalen og platåterrenget nord for dalen. 
Tromsa kaster seg ut i et markert gjel med bortimot 
loddrette sider i en relativt høy foss, Storfallet. I 
forhold til fjellområdene lenger nord og øst har 
vegetasjonen i store deler av de høyereliggende områdene en 
relativt høy naturlig produktivitet. Omfattende seterdrift 
tidligere og nydyrking i nyere tid tyder på gunstige 
naturgitte forhold. Innslag av kalkholdig berggrunn bidrar 
også til rik vegetasjon og flora over store arealer. 
Området har stor variasjon i biotoper fra høgfjell til 
dalbunn. Spesielt for området er at det finnes en siste 
rest av europeisk fjellrein. Denne villreinstammen har 
internasjonal verneverdi. Samtlige norske hjortedyrarter og 
skogshønsarter finnes her. I tillegg forekommer mange 
sjeldne og sårbare arter, også arter som står høyt i 
næringskjeden. 

4.2.2 KULTURMINNER OG KULTURLANDSKAP 

Det er registrert en rekke jernvinneplasser som alle ligger 
nær setre. Av kulturminner fra nyere tid dominerer det 
store antall setre. De ligger samlet i setergrender, 
"stuler", etter tradisjonell skikk. Bygningene og miljøet 
som helhet er meget godt bevart, og mange av setrene er 
fortsatt i drift. Hustypene dekker et vidt spekter når det 
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gjelder materialbruk (naturstein, laft, bindingsverk) og 
form og de representerer forskjellige utviklingstrinn i 
seterbrukets historie. Det er også bevart steinbuer som 
ble brukt ved brenning av einerolje, en næring som har hatt 
stor betydning i dette distriktet særlig for den fattige 
delen av befolkningen. 

Opplevelsesmulighetene i området er store. 

4.3 DAGENS BRUK 

4.3.1 BRUKERGRUPPER 

Området brukes av lokalbefolkningen i øyer og Ringebu, 
hvorav en del tar utgangspunkt i setrene. Det brukes også 
av alle hytteeiere i og utenfor nedbørfeltet, og av 
tilreisende turister. Området brukes både til dags, helge
og ferieturer. 

4.3.2 AKTUELLE FRILUFTSLIVSAKTIVITETER 

Nedbørfeltet brukes til ulike friluftslivsaktiviteter både 
sommer og vinter. De vanligste er fotturer, skiturer, 
bærplukking, jakt og fiske og noe bading. Området brukes 
også i treningssarnmenheng. 

Fotturer 
I nedre deler, ved Tromsa, er det gamle stier langs dyrka 
mark som av og til brukes til turer. Ellers er det de 
høyereliggende områdene innover mot høyfjellet som er mest 
brukt til fotturer. Goppollen seter er utgangspunkt for 
turer spesielt øst- og sørover. Samfjellet er også et 
populært turområde. på Skotten drives et seterpensjonat og 
på Øksendalen er det en campingplass med utleiehytter. 

Friisvegen mellom Ringebu og Atna brukes som utgangspunkt 
for turer. DNTs løype fra Lillehammer til Hjerkinn passerer 
området, og det ligger to selvbetjeningshytter her. 

Skiturer 
Mange av veiene er vinterbrøytet og brukes mye som 
utgangspunkt for skiturer. Fjellområdene i nord og øst fra 
Remdalshøgdene til Goppollfjellet er mye brukt til 
skigåing. Ved Goppollen arrangeres det årlig skirenn. 
Herfra går det løype inn til ei "staura" løype. Fra Skotten 
seter er det skiutfart sør- og nordover. Det kjøres opp 
løyper herfra og fra Tannsætra og Annolsætra innover i 
fjellet. Disse er spesielt brukt i vinter- og påskeferier. 
Ved Massåplassen ligger det et ski- og feriesenter. I nedre 
deler av nedbørfeltet går det ei skiløype på et par 
kilometer langs Tromsa til "Iskjørkja", en isformasjon som 
dannes hver vinter og som betraktes som en lokal 
attraksjon. DNTs løype mellom Lillehammer og Hjerkinn 
passerer også området. Dec er cilrectelagt for parkering 
ved Øksendalsetra, l området Store Tannsetra-Skotten og 
rundt Rollstølen-Goppollen. 
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Bærplukking 
Store deler av nedbørfeltet brukes til bærplukking, særlig 
multer. 

Bading 
I den gamle inntaksdammen i nedre del av vassdraget er det 
en badekulp som brukes mye. Jenstjern brukes også til 
bading. 

Jakt og fiske 
Det jaktes på elg, rein, rådyr og småvilt som rype og hare. 
Elgjakta foregår i hele statsallmenningen, men mest i 
skogsområdene. Villreinjakt drives i hele 
statsallmenningen. Områdene nord for Goppollen brukes mye 
til jakt. Det fiskes litt i nedre del av Tromsa, vesentlig 
av folk fra Fåvang. Lenger opp er elva utilgjengelig og 
lite brukt til fiske. I Kroktjørn og Morktjørn fiskes det 
ørret. Det er kortsalg for allmennheten. Det drives også 
sportsfiske i elvene, spesielt Breia er ei populær 
fiskeelv, selv om den er tøff å ferdes i. Ringebu 
fjellstyre setter årlig ut fisk i flere tjern/vann. 

Bruken av området er meget stor. 

4.3.3 OMLANDSREGISTRERING 

Nedbørsfeltet er variert og godt egnet til ulike 
friluftsli.vsaktiviteter og gir gode muligheter for 
naturopplevelse. Det er også del av et større 
sammenhengende turområde og brukes til korte og lengre 
turer sommer og vinter. Lokalt er særlig nedre del av 
Tromsdalen et viktig naturområde. De øvre områdene som 
først og fremst brukes til ski- og fotturer, er av regional 
og tildels nasjonal betydning. 

5 PLANSITUASJON FOR VASSDRAGET 

I reguleringsplanen for Fåvangfjellet er den delen som 
drenerer til Tromsa, området fra Fænnotjørn til Indre 
Langt jørn, avsatt som friluftsområde. Om friluftsområdene 
heter det at det her ikke er tillatt å drive virksomhet, 
herunder oppdyrking, eller oppføre bygg eller anlegg som 
etter bygningsrådets skjønn er til hinder for områdets bruk 
som friluftsområde. Områdene nordøst for Goppollen og 
Tannsætra og Annolsætra er også registrert og lagt vekt på 
som et større sammenhengende naturområde uten tekniske 
inngrep. Dette er del av et regionalt friluftsområde som 
grenser mot Venabufjellet og Rondane i nord og Lillehammer 
i sør. Områdene rundt Skottåsen og Annolsætra er regulert 
til hyttebygging. 

Både Ringebu og øyer kommune har under utarbeidelse lokale 
forskrifter for spesielc sårbare områder, i medhold av lov 
om motorferdsel i utmark og vassdrag. I øyer kommune dekker 
dette det som er beskrevet som indre fjellområde i 
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kommuneplanen. I dette området vil man med få unntak forby 
all motorferdsel, bortsett fra de formål som er nevnt i 
motorferdselslovens § 4, første ledd. 

I FRIDA (EDB-register for friluftsområde-data) er følgende 
områder registrert: 

Tromsa med utløp er etter den gamle bygningsloven regulert 
til friområde, spesialområde (friluftsområde) og jordbruks-, 
skogbruks- og naturområde i generalplanen. Egnet bruk: 
nærområde/brukspark (for kortere spaserturer, mosjon, lek 
m.v.), badeområde, ferskvann og fiske. 

Flauseter-Gullhaugen. Planstatus: regulert til spesial
område (friluftsområde) og til landbruksområde. Egnet bruk: 
turområde sommer og vinter, fotturrute, jakt og fiske. 

Ringebu østfjell mm. Planstatus: jordbruks-, skogbruks- og 
naturområde i generalplanen og område som er båndlagt eller 
som skal båndlegges i kommuneplanen etter den nye plan- og 
bygningsloven. Egnet bruk: større naturområde (viktig i 
lands- og landsdelssammenheng) . 

Trøstaker-Lindal. Planstatus: jordbruks-, skogbruks- og 
naturområde i generalplanen. Egnet bruk: turområde sommer, 
utsiktspunkt, fotturrute, bær- og sopplukking. 

Tromsa nord for Fåvang sentrum. Planstatus: jordbruks-, 
skogbruks- og naturområde i generalplanen. Egnet bruk: 
nærområde/brukspark (for kortere spaserturer, mosjon, lek 
m.v.) . 

Vekkom. Planstatus: jordbruks-, skogbruks- og naturområde i 
generalplanen. Egnet bruk: turområde sommer og vinter, 
badeområde, ferskvann, utsiktspunkt, jakt og fiske, bær- og 
sopplukking. 

Store Tannsætra. Planstatus: jordbruks-, skogbruks- og 
naturområde i generalplanen. Egnet bruk: parkerings
jatkomstareal. 

Kroktjern. Planstatus: jordbruks-, skogbruks- og natur
område i generalplanen. Egnet bruk: badeområde, ferskvann. 

Måsåtjørnet. Planstatus: jordbruks-, skogbruks- og 
naturområde i generalplanen. Egnet bruk: badeområde, 
ferskvann. 

De deler av nedbørfeltet som ligger i øyer kommune omtales 
i kommuneplanen som indre fjellområde. I retningslinjer 
for forvaltning om området hetes det: 

"Fjellområdene skal forvaltes slik at de beholder sitt 
særpreg. Spesielt i de indre fjellområder (innenfor 
Flåtåmoslæen - Gopollvatnet - Ner-Åsta - Aksjøen -
Bjønnåsen - Garfesthaugen - Hornsjøen) hvor det hittil 
er foretatt et minimum av tekniske inngrep, bør en unngå 
slike inngrep også i framtida. Dette skal sikres i 
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kommuneplanens arealdel. Den grensen som er nevnt i 
dette avsnitt for de indre fjellområder, er å betrakte 
som grov og foreløpig. En eksakt grense vil bli fastsatt 
i kommuneplanens arealdel". 

6 SAMMENDRAG 

Nedbørfeltet er relativt stort og inngår som en del av et 
større sammenhengende turområde. De tekniske inngrepene 
består aven rekke veier, ca 100 hytter og mange setre. I 
de nedre deler, langs Tromsa, er det fast bosetting. Det er 
flest inngrep i de lavereliggende områdene. 

Landskapsformene er varierte. Store deler av området kan 
betegnes som vidde; dette står i sterk kontrast til de 
trange, nedskårede dalene. Tromsa kaster seg ut i et 
markert gjel i en relativt høy foss. Innslag av kalkholdig 
berggrunn bidrar til rikere vegetasjon over store arealer. 
Det er stor variasjon i biotoper fra høgfjell til dalbunn. 
Opplevelsesmulighetene i området er store. 

Nedbørfeltet er svært godt egnet til tradisjonelle 
friluftslivsaktiviteter både sommer og vinter. 
Tilgjengeligheten er god og terrenget er oversiktlig og 
lett framkommelig. Det går flere stier her, bl.a. DNTs rute 
fra Lillehammer til Hjerkinn. De vanligste aktivitetene er 
fotturer, skiturer, bærplukking, jakt og fiske og noe 
bading. Området brukes også til trening. Det er både 
lokalbefolkning, hvorav en del tar utgangspunkt i setrene, 
hytteeiere i og utenfor nedbørfeltet og tilreisende 
turister som bruker nedbørfeltet til dags-, helge- og 
ferieturer. Bruken av området er stor. Lokalt er særlig 
nedre del av Tromsdalen et viktig naturområde, mens de øvre 
områdene også har regional betydning. 

Vassdraget har stor verdi for friluftslivet. 
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FAffiAPPæT FOO VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 312/1 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 312.2Z Rotna 

FAGFELT K<J.MJNE 
Fr iluftsliv Kongsvinger, Grue, Åsnes 

1~7I/A INSTITUSJON DATO SIGN / /;' \ /' ;; 
• , I 

NVE Mars 1990 
f / / 

I I 

VERDIKRITERIER BEDCZMv1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER ** 

EGNETHET ** 

DAGENS BRUK ** 

SAf.NENDRAG/KONKLUSJON 

Rotna er et grensevassdrag mot Sverige, og et typisk skogs/lav landsvassdrag . 
Nedbørfeltet er langt og smalt med relativt liten bosetting. Flesteparten bor 
i t et tstedet Svullrya. De tekniske inngrepene som først og fremst preger ned
børfeltet, er alle veiene/skogsbilveiene og tømmerdriften. VaSSdraget er 
preget av tungt, tildels tett skogsterreng som begrenser egnetheten f o r fri
luftslivsaktiviteter. De vanligste aktivitetene er jakt, fiske, fotturer, 
skiturer og noe bading og padling. Området brukes stort sett bare av lokalbe
fo lkningen og hytteeiere. Bruken av området er middels stor. 

** vassdraget har middels stor verdi for friluftslivet. 
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FAGRAPPmT FOR VERNEPlAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 002/22 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 002.M4Z Tegninga 

FAGFELT Ka+lJNE 
Friluftsliv Alvdal, Rendalen 

/j / 

~~ INSTITUSJON DATO SIGN. / 
NVE Mars 1990 

VERDIKRITERIER BEDØf+1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER ** 

EGNETHET ** 

DAGENS BRUK * 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Mesteparten av nedbørfeltet ligger over tregrensen og har ikke fast bosett
ing. Området er i stor grad urørt. De tekniske inngrepene er begrenset til 
nederst i dalføret hvor det er flatehogst, enkelte veier og stier ,og ei 
seter. Den nedre delen av dalen er vanskelig tilgjengelig. Her er det bratt, 
mye tett skog og ulendt terreng. Denne delen av nedbørfeltet er derfor mindre 
egnet til friluftsliv enn Øvre delen, på snaufjellet, hvor det er lettere å 
ta seg fram. Området brukes først og fremst til jakt og fiske, og noe mindre 
til fotturer og skiturer. Turistforeningens løype mellom Alvdal og Rondane 
krysser nedbørfeltet nederst i dalføret. Det er hovedsakelig lokalbefolkn
ingen, men også turister som bruker området. 

** Vassdraget har middels stor verdi for friluftslivet. 
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I 
FAmAPPmT Fm VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
I Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 002/20 

I 

I MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
I Anne Kroken 002.JF Unsetåa I 
I 

I FAGFELT K<J.MJNE 

I 

Friluftsliv Rendalen, Tolga, Tynset 

/-:"', / 

INSTITUSJON DATO SIGNZP!l'Y_ 
Mars 1990 " i J' \..øe" NVE ' , j 

/ 

I VERDIKRITERIER BEIXM-1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) I 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRlI< ** 

SAr+'lENDRAG/KONKLUSJON 

vassdraget utgjør et stort areal hvor omtrent halvparten ligger over tregren
sa. Befolkningen er spredt langs hele hoveddalføret med mindre grendedannel
ser. Landskapet varierer, og Spekedalen skiller seg ut fra andre dalfører i 
Østerdalsregionen. Vegetasjonen er mer mangfoldig enn regionen ellers, og 
nedbørfeltet er et interessant viltområde. Området har store arealer uten 
tekniske inngrep. store deler av nedbørfeltet er svært godt egnet til fri
luftslivsaktiviteter, spesielt fjellområdene øst for hoveddalføret. Den 
nordre delen er bindeledd mellom DNTs rutenett i Rondane og Femundsmarka. De 
aktivitetene som utøves er fotturer, skiturer, bærturer, jakt og fiske, og i 
mindre grad bading og båtbruk. Området brukes også til trenings- og mosjons
aktiviteter. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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FAmAPPORT HR VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 002/25 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 002.PZ Vangrøfta 

FAGFELT K(MtIJNE 
Friluftsliv Os, Tolga 

/J / / 

INSTITUSJON DATO SIGN~~ 
NVE Mars 1990 

VERDIKRITERIER BEDf2MJIELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRUK *** 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Vassdraget ligger på vestsiden av Glomma, og har sine kilder i fjellområdet 
nordvest for Os. Bosettingen er konsentrert til Dalsbygda. Landskapstrekkene 
i området er rolige. Vegetasjonen er tildels rik og variert. Skogen består av 
fjellbjørk, med furu i de nedre delene. Det er særlig områdene rundt Dals
bygda som er preget av tekniske inngrep. Nedbørfeltet er svært godt egnet til 
tradisjonelt friluftsliv. Området er lett tilgjengelig med åpent terreng som 
er enkelt å ta seg fram i. De vanligste aktivitetene som utøves er fotturer, 
skiturer, jakt og fiske, og i mindre grad bærplukking, bading og båtbruk. Det 
brukes også til trenings- og mosjonsaktiviteter. Det er først og fremst lokal 
befolkningen og hytteeiere som bruker området. Dagens bruk er middels stor. I 
Os kommune arbeides det med å legge store deler av nedbørfeltet ut som land
skapsområde. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 

I TIlTEL ANT. SIDER OBJEKT NR I 
I Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 002/16 

I 
MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 002.G6Z Al.lståa 

FAGFELT K(Mv1lJNE 
Friluftsliv Grue, Åsnes, Våler 

'---1 
- / ,,/ ( 

INSTITUSJON DATO SIGN [/~ y'tt/iuL 
i NVE Mars 1990 ' / I' . 
L f 

--

I 
I 

I 

VERDIKRITERIER BEDØfv'MELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER ** 

EGNETHET ** 

DAGENS BRUK ** 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Hele vassdraget ligger under tregrensen. Landskapet er småkupert med lave 
skogåser og enkelte sjøer og myrområder. Gran og furu dominerer. De tekniske 
inngrepene er stort sett konsentrert til bebyggelsen i sørøst, rundt Huku
sjøen. Ellers finnes det en rekke skogsbilveier og hytter/skogshusvær. Vass
draget er egnet til tradisjonelle friluftslivsaktiviteter som fotturer, ski
turer, bærturer, bading, jakt og fiske. Det er særlig områdene fra Eierholen 
og vestover som brukes til turer sommer og vinter. Her finnes merkede stier 
og oppkjørte løyper. De fleste vannene brukes til bading. Området brukes 
hovedsakelig som nærfriområde og ferieturområde av lokalbefolkningen og 
hytteeiere. 

** Vassdraget har middels stor verdi for friluftslivet. 

--------------------------------------------
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FAmAPPæT Fm VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 002/13 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 002.DHGZ Tora m/Føysa 

FAGFELT K<J+IJNE 
Friluftsliv Skjåk 

/ 
/' 
.~\ /J 

INSTITUSJON DATO SIGNzjuL/{~' 
NVE Mars 1990 i , 

VERDIKRITERIER BE.DØIIofv1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRlJ< *** 

SAt+1ENDRAG/KONKWSJON 

Bortsett fra enkelte hytter og nedlagte støler er vassdraget helt uten 
tekniske inngrep. Det er et av få gjenværende urørte vassdrag på vannskillet 
mellom øst og vest. De landskapsmessige kontrastene i området er store; med 
dal, høyfjell, topper, og elver med fosser og stryk. Området er botanisk 
interessant fordi det østlige preget i vegetasjonen når spesielt langt vest. 
Nedbørfeltet er en del av Ottadalen nord villreinområde. Hele området er 
svært godt egnet til tradisjonelt friluftsliv. Terrenget er lett å ta seg 
fram i, og Turistforeningens løypenett over til Tafjordfjella passerer områd
et. De vanligste aktivitetene er fotturer, skiturer, jakt og fiske. 
Området brukes både av lokalbefolkningen og tilreisende turister, og har 
lokal, regional og nasjonal verdi. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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FPæAPPæT Fm VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 002/12 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 002.DHEZ ostri m/Tundra 

FAGFELT K(MIlJNE 
Friluftsliv Skjåk 

/ 
INSTITUSJON DATO SIGN~f~ 
NVE Mars 1990 

VERDIKRITERIER BEJXM.1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRlI< *** 

SAt+1ENDRAG/KONKLUSJON 

Nedbørfeltet er lite påvirket av tekniske inngrep. I Bråtådalen er det fast 
bosetting. Her går det vei inn forbi Sotaseter til Mysubytta. I Tundradalen 
går det vei inn til Tundrada1ssætri hvor det er seterdrift. Det finnes mange 
hytter og setre, flesteparten ligger i dalføret tilOstri. De store 
landskapsmessige kontrastene sammen med vassdragets urørthet gjør området 
svært opplevelsesrikt. De ulike dalene har alle sitt særpreg. Hele nedbør
feltet er svært godt egnet til tradisjonelt friluftsliv. De aktivitetene som 
utøves er fotturer, skiturer, jakt og fiske. Vassdraget er et viktig nærfri
område for lokalbefolkningen. Det har også stor regional og nasjonal verdi 
ettersom det er et av de vanligste utgangspunkter for turer i Breheimen og 
Jostedalen. Sotaseter er et knutepunkt for dette stinettet. Bruken av området 
er stor. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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FAffiAPPæT FOR VERNEPLAN IV 

I 
TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 002/ II 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 002.DHDZ Skjøli 

FAGFELT KOVMUNE 
Friluftsliv Skjåk 

/' / 

INSTITUSJON DATO SIGNd~~ 
NVE Mars 1990 , ! 

VERDIKRITERIER BEDØfvT.1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRUK *** 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Vassdraget er nesten fri for tekniske inngrep. De inngrepene som finnes 
består av bebyggelse og et grustak nederst i Lundadalen, vei inn til heimste 
Lundadalsætri, hytter og støler. Det er store landskapsmessige kontraster 
innenfor nedbørfeltet, som sammen med vassdragets urørthet gjør området svært 
opplevelsesrikt. Hele nedbørfeltet er svært godt egnet til tradisjonelt 
friluftsliv. Det er lett å ta seg fram gjennom Lundadalen. Området er del av 
Turistforeningens løypenett i Breheimen. De vanligste aktivitetene som utøves 
her er fotturer, skiturer, jakt og fiske. Vassdraget har både lokal, regional 
og nasjonal verdi. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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FAæAPPæT Fæ VERNEPlAN IV 

TITTEL ANT. SIDER æJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 002/10 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 002.DHBZ Bøvri 

FAGFELT KCJ.MJNE 
Friluftsliv Lom 

~ INSTITUSJON DATO SIGN / I / " 
NVE Mars 1990 

VERDIKRITERIER BE1lC2M-1ELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRlJ< *** 

SAr+1ENDRAGIKONKLUSJON 

Vassdraget drenerer de sentrale deler av Jotunheimen. Selv om det finnes en 
del tekniske inngrep, de fleste konsentrert til Bøverdalen og Leirdalen, er 
store deler av nedbørfeltet urørt. Området inneholder store landskapsmessige 
variasjoner, fra et av Norges høyeste fjellpartier, til frodige daler og 
rolige elveløp. Mesteparten av nedbørfeltet er lett tilgjengelig. Det går vei 
gjennom hoveddalen og sidedalene. Langs, og ved enden av disse ligger Turist
foreningens hytter og andre overnattingshytter som alle er sentrale utgangs
punkter for stinettet i Jotunheimen. Området brukes til mange ulike frilufts
livsaktiveteter både sommer og vinter. Det brukes også til trenings- og 
mosjonsaktiviteter. De vanligste aktivitetene er fotturer, skiturer, jakt og 
fiske. Vassdraget er et viktig nærfriområde for lokalbefolkningen samtidig 
som det har regional og nasjonal verdi. De høyereliggende områdene ligger 
innenfor et av våre mest brukte fjellområder, og har derfor også stor verdi 
for tilreisende fra inn- og utland. Galdhøpiggen, som selvfølgelig er en 
attraksjon, ligger sentralt i nedbørfeltet. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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FAæAPPORT FOO VERNEPLAN IV 

TITTEL ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 012/23 

MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 012.LBZ Vinda 

FAGFELT Ka+lJNE 
Friluftsliv øystre Slidre 

/J ~ INSTITUSJON DATO SIGNZJ{dt~ 
NVE Mars 1990 

VERDIKRITERIER BEDØMvtELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 

EGNETHET *** 

DAGENS BRUK *** 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Va ssdraget har et stort nedbørfelt. Det er liten fast bosetting, men en rekke 
s t ø ler i drift. De tekniske inngrepene som preger området er mange veier/
skogsbilveier og alle hyttene. Landskapet varierer, fra skogsterreng i nedre 
de l e r til høyfjellsterreng på 1000-1200 moh. i de nordre områdene. Vassdraget 
ligger mellom Jotunheimen i vest og Gausdal Vestfjell i øst. Nedbørfeltet er 
s vært godt egnet til tradisjonelt friluftsliv og mosjons- og treningsaktivi
teter. De vanligste aktivitetene er fotturer, skiturer, bading, og i mindre 
g rad jakt og fiske. Vassdraget ligger nær Beitostølen hvor det er mange 
re i s elivsbedrifter, hytter og et helsesportsenter. Området brukes både av 
lokalbefolkningen, hytteeiere og tilreisende turister. 

**** Vassdraget har svært stor verdi for friluftslivet. 
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I FAffiAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
I 

I TI TIE L ANT. SIDER OBJEKT NR 
Friluftsliv i Verneplan IV-vassdrag 002/5 

i 
I 

I 
MEDARBEIDER VASSDRAG (NR/NAVN) 
Anne Kroken 002.DEZ Tromsa 

FAGFELT Ka+lJNE 

I Friluftsliv Ringebu, øyer 
I 

I 
,', 
"~'o / 1 

I 
INSTITUSJON DATO SIGN,~ /HA-I r>1t'~_ 
NVE Mars 1990 .. "" . } 

L" 

I VERDIKRITERIER BEDØlVMELSE 
(LITEN - MIDDELS - STOR) ~ 

I 

I 
I 

I 
I 

OPPLEVELSESMULIGHETER *** 
---

EGNETHET *** 

DAGENS BRUK I *** 

SAMMENDRAG/KONKLUSJON 

Nedbørfeltet er relativt stort og utgjør del av et større sammenhengende tur
område. De tekniske inngrepene består aven rekke veier, ca 100 hytter og 
~ange setre. l de nedre delene, langs Tromsa, er det fast bosetting. Land
skapsformene er varierte. Store deler av området kan betegnes som vidde; 
dette står i sterk kontrast til de nedskårede dalene. Kalkholdig berggrunn 
gir innslag av rik vegetasjon. Det er stor variasjon i biotoper fra høgfjell 
til dalbunn. 
Opplevelsesmulighetene i området er store. Nedbørfeltet er svært godt egnet 
til tradisjonelt friluftsliv både sommer og vinter. Tilgjengeligheten er god 
og terrenget oversiktlig og lett framkommelig. De vanligste aktivitetene er 
fotturer, skiturer, bærplukking, jakt og fiske og noe bading. Området brukes 
også til trening. Det er både lokalbefolkning, hytteeiere i og utenfor ned
børfeltet og tilreisende turister som bruker nedbørfeltet til dags-, helge
og ferieturer. Bruken av området er stor. Lokalt er særlig nedre del av 
Tromsdalen et viktig naturområde, mens de øvrige områdene også har regional 
betydning. 

*** Vassdraget har stor verdi for friluftslivet. 
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Oversikt over tidligere vernete vassdrag, samt vassdrag 
foreslått vernet i Verneplan IV i Hedmark og Oppland 

III Tidligere vernet 

D Verneplan IV 

Vassdrag foreslått vernet i Verneplan 
Obj.l Rotna* 
Obj.2 Tegninga* 
Obj.3 Unsetåa* 
Obj.4 Vangrøfta* 
Obj.5 Auståa* 
Obj.6 Jora 
Obj.7 Finna 
Obj.8 Tora m/Føysa* 
Obj.9 Ostri m/Tundra* 

IV: 
Obj .11 Skjøli 
Obj .12 Bøvri 
Obj .13 Vinda * 
Obj.14 Sundheimselvi 
Obj .15 Etna 
Obj . 16 Reina 
Obj .17 Vismunda 
Obj .18 Tromsa* 

* Vassdrag som er behandlet i rapporten. 
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VEDLEGG 1 

REGISTRERINGSSKJEMA TIL KOMMUNENE 



92 Vår re f. Vår dato 

NORGES 
VASSDRAGS· OG ENERGIVERK Deres ref. Deres dato 

Saksbehand ler 

Kontoradresse 

VERNEPLAN FOR VASSDRAG PA ØSTLANDET - REGISTRERINGSARBEID 

I forbindelse med arbeidet med Verneplan IV for vassdrag på Østlandet, vil 
registreringsarbeidet for vassdragene starte opp i vår, og feltregistreringene 
foregå til sommeren. Det skal i den forbindelse foretas registreringer av 
friluftslivs - 0'1 reiselivsinteressene i de aktuelle vassdragene. Aktiviteter som 
jakt og fiske vil kategoriseres under friluftsliv. 

I kommune er det vassdragene: 

som det skal foretas registreringer i. (Jfr . vedlagte kart) . 

I tillegg til egne registreringer og observasjoner er vi avhengi av et samarbeid 
med kommunen for å få tak i de opplysninger vi trenger. Disse opplysningene er : 

1. Generalplan for kommunen 

2. Eventuelt reguleringsplaner som angår nedbØrsfeltet til de aktuelle 
vassdragene . 

3 . Andre planer som angår nevnte områder, f . eks . FRIDA og handlingsplan for 
friluftsliv . 

4 . Inbyggerantallet i kommunen og nabokommunene . 

5 . Hvilke reiselivsbedrifter (hotell, campingplasser o.a . ) finnes i selve 
området eller i rimelig nærhet? 

6. Finnes det spesielle severdigheter i vassdraget eller nærheten? 

7. Navn på leder av det/de politiske utvalget(ene) som behandler friluftslivs-, 
jakt- fiske og reiselivssaker i kommunene . 

8 . Navn på lokale jakt/fiskeforeninger, fjellstyre, reiselivslag, 
turistforening, grunneierlag og eventuelt andre som har lokal kjennskap til 
de nevnte områdene . 

Postadresse Teletan Telex Teletax 

Middelthuns gate 29 Boks 5091 Maj . 
0301 Oslo 3 

(02) 46 98 00 79397 NVEO N (02) 69 61 51 

Bankgiro 

0629.05.75026 

Postgiro 

5052055 

BI 1011 Anrlvord. 
VN/not/AKR/reg-arb - vp 
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Selv om dette ble mange spørsmål er det tilstrekkelig med korte svar, som 
returneres skriftlig. 

vi håper at vi til gjengjeld kan være behjelpelig med å fremskaffe opplysninger 
som også kommunen vil få del i, og som kanskje vil være til nytte for kommunen i 
ulike sammenhenger. 

Anne Kroken 

VN/not/AKR/reg-arb-vp 
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VEDLEGG 2 

INTRODUKSJONSBREV I FORBINDELSE MED SPØRRESKJEMA 



96 Vår ref. Vår dato 

NORGES 
VASSDRAGS- OG ENERGIVERK Deres ref. Deres dato 

Saksbehandler 

Kontoradresse 

VERNEPLAN IV FOR VASSDRAG pA ØSTLANDET - REGISTRERINGSARBEID 

I forbindelse med arbeidet med Verneplan IV for vassdrag på Østlandet, vil 
registreringsarbeidet for vassdragene starte opp i vår, og 
feltregistreringen foregå i lØpet av sommeren. Det skal i den forbindelse 
foretas registreringer av friluftslivs- og reiselivsinteressene i de 
aktuelle vassdragene. Aktiviteter som jakt og fiske vil kategoriseres 
under friluftsliv. 

I ............................ kommune er det vassdragene: 

1< 

:le 

:le 

som det skal foretas registreringer i. (Jfr. vedlagte kart). 

I tillegg til egne registreringer og observasjoner er jeg avhengig av et 
samarbied med lokalkjente og lag/foreninger, 
reiselivsbedrifter/reiselivslag i de aktuelle distriktene for å få 
opplysninger. Du kontaktes fordi kommunen eller andre har oppgitt ditt 
navn eller fordi du står som kontaktperson for lag/forening/nemnd, eller 
er tilknyttet reiselivsbedrift/reiselag. 

Det er her lagt ved ulike typer spØrreskjema, avhengig av om du er oppgitt 
som kontaktperson innen friluftsliv eller reiseliv (noen kan også få begge 
typer skjema). 

Jeg håper du/dere har anledning til å svare på vedlagte spØrreskjema og 
kartfeste så mange av opplysningene som mulig. Svarene bes returneres i 
vedlagte svarkonvolutt snarest. 

Ved eventuelle spørsmål kan jeg treffes på telefon 02-46 98 00. 

ve/!~i~ 
A~~ 

Postadresse Telefon Telex Telefax 

Mlddelthuns gate 29 Boks 5091 Maj 
0301 Oslo 3 

(02) 46 9t/flJl not I A K A 100~rJiJil1 Ne r i n 9 6961 51 

Bankgiro 

0629.05.75026 

Postgiro 

5052055 

BI 1011 Andvord 
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VEDLEGG 3 

SJEKKLISTE FOR FRILUFfSLIVS- OG 
REISELIVSREGISTRERINGER I DE ULIKE VASSDRAG 
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PROSJEKT VERNEPLAN IV: . 
SJEKKLISTE FOR FRILUFTSLIVS- OG REISELIVS-REGISTRERINGER I 
..................... VASSDRAGET: ................ KOMMUNE 
RESSURSPERSON, LAG/FORENING: ............................ . 

Kryss av for alt det som er aktuelt for dette vassdraget. I tillegg kan 
kommentarer/utfylling og andre opplysninger skrives på siste side og på baksiden 
av arkene. 

HOVEDDELER 

BRUKEN AV 
OMRÅDET 

REGISTRERINGER FRA ANDRE KILDER 

1) HVILKE AKTIVITETER? Kryss av for de aktivitetene som 
finner sted i vassdragets nedbørfelt. 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
r--
t--

t--
t--

t--
t--

t--
'--

Turer til fots 
Turer på ski 
Bær- og soppturer m.v. 
Naturstudier, naturfotografering m.v. 
Bading 
Roing, padling, seilturer og andre former for båtliv der 
naturopplevelsen utgjør den viktigste delen 
Fritidsfiske (se også spørsmål 2 under) Isfiske ( ___________ 11 ____________ ) 
Jakt (-----------11------------) 
Skøyteløping på islagt vann 
Joggeturer 
Turorientering 
Sykkelturer 
Rideturer 
Lek og mosjon for øvrig 
Fjellklatring 
Andre 

MERK AV PÅ KARTET HVOR DE AKTUELLE AKTIVITETENE SKJER: 

2) FISKE 
Kan du si noe mer detaljert om fisket i følgende vatn/elver/ 
bekker (bruk baksida av arket). 

- fiskes det der? Mye? 
- hvilke fiskeslag? 
- fiskekvalitet? (størrelse etc.) 
- isfiske? 
- kultivering - hvor? av hvem? 

I 

- andre opplysninger av interesse? 

3) JAKT 
Kan du si noe mer detaljert om bruken av området til jakt (Bruk 
gjerne baksiden av arket.) 

Hvilke arter jaktes det på? 
Omtrentlig omfang av jakta på de enkelte artene? (Om mulig 
antall personer som jakter på f.eks. småvilt, elg, rådyr o.a.) 
Kan du merke av på kartet hvor det drives jakt? (omtrentlig) 

4) Hvor vanlig er de aktivitetene du har krysset av under 
spørsmål 1) på side l? 

Hvilke aktiviteter er de vanligste innen nedbørfeltet? 
- Er det mange, noen eller bare få personer som utøver de ulike 

aktivitetene innen nedbørfeltet? 



BRUKEN AV 
OMRÅDET 
(forts. ) 

TILRETTE
LEGGING 

INNGREP 
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5) Når brukes området? 

-
- nærtur (deler av dagen) 
- dagstur 
- helgetur 
- ferietur 
-- gjennomfartsområde (et sted folk stikker innom) 

Hvilke av disse er mest aktuelt? ........................ . 

6) Hvem bruker området? 

~ lokalbef. 
fylkets bef. 
andre landsdeler 
utlendinger 

- Hvilke av disse gruppene 
bruker området mest? 

Fins det noen form for tilrettelegging for friluftsliv i de 
aktuelle områdene. Kanskje noe av dette? 

-
- P-plasser 
- Annen P-mulighet 
- Merka stier 
- Andre stier 
- Merka skiløyper 
- Skilt/info. tavle 
- Hytter (betj./selvbetj./buer 
- Badeplasser 
- Renovasjon 
- Toalett 
- Kiosk 
- Skitrekk 
- Andre ting? 

Merk av på kartet hvor eventuelle tilretteleggingstiltak fins. 

- Hvilke inngrep er foretatt i nedbørfeltet? 
Kanskje noe av dette? (Kryss av, bruk av baksida for 

kommentarer. Merk gjerne av på karter 
også) . 

-
- Fast bosetting 
- Fritidsbebyggelse (hytter) hvor mange omtrent? 
- Veier (hvilke er brøyta, ikke brøyta?) 
- Bomveier? Antall kjøretøy? 
- Jordbruk ca antall bruk? ..... . 
- Skogbruk (Hogges det skog? Plantes?) 
- Kraftledn./telefonledn. 
- Massetak/tipper (Hvor?) 
- Søppel (Hvor? Hvilke type?) 
- Forurensninger (Hvor?) 
- Andre inngrep? 

Kjenner du til planlagte inngrep i området? 



OMLANDS
REGISTRERING 
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Fins det andre områder i rimelig nærhet som folk kan bruke til 
de aktivitetetene som i dag foregår i det aktuelle 
vassdragsområdet? 
Hvilke områder for hvilke aktiviteter? 

Andre ting du vil si om bruken av området? 
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VEDLEGG 4 

SPØRRESKJEMA/SJEKKLISTE TIL FORENINGER OG LAG 
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PROSJEKT VERNEPLAN IV. 

VAS SOOAG : ...•...............•...••.•• KaftJNE: .•....•............•........... 

L.AG/ FæENI~: ....................•.................••................. ....... . 

Vi håper foreningen kan svare på følgende spørsmål, og så langt som mulig 
kartfeste opplysningene. 

l) Eier eller disponerer foreningen hytte/bu e.l. innen eller nær dette vass
dragets nedbørfelt? 

o JA o NEI 

Hvor ligger hytta/bua? (merk av på kartet). 

Er hytta betjent O JA O NEI 

Antall sengeplasser 

Antall overnattinger sommer 

Antall overnattinger vinter 

2) Merker/vedlikeholder foreningen stier, løyper, bruer/klopper e.l. innen 
eller nær vassdragets nedbørfelt? 

o JA o NEI 

Hvilke 

3) Er foreningen ansvarlig for andre tilretteleggingstiltak (ex. kart, 
rutebeskrivelser, annen informasjon osv.) innen, eller nær nedbørfeltet? (Om 
mulig vil jeg gjerne få tilsendt aktuelt skrevet materiale.) 

o JA o NEI 

Hvilke tiltak ......................................•............... 

4) Er foreningen ansvarlig for turer, utflukter, kurs, spesielle arrangementer 
e.l. innen eller nær nedbørfeltet? 

o JA o NEI 

Hvilke turer: .................................................... . 

Hvor ofte: 

Antall deltagere: 

VNjnotjAKRjprosJekt-vp 
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Er dette for folk som er bosatt: 

Innen eller nær nedbørfeltet 

I fylket forøvrig 

Andre steder i landet 

I andre land 

o 
O 
O 
O 

5) Har foreningen planer for sin videre aktivitet innen eller nær dette 
nedbørfeltet? (F.eks. ønsker eller konkrete planer om nye hytter, merking av 
flere stier/løyper, tiltak på informasjonssida, nye turtilbud o.a.) 

O JA O NEI 

Evt. hva: 

6) Finnes det andre områder i rimelig nærhet til nedbørfeltet som folk kan 
bruke til de aktivitetene som i dag foregår i nedbørfeltet? 

o JA o NEI 

Hvilke områder er de beste "erstatningsområdene" for forskjellige 
aktiviteter? 

Kan de alternative områdene gi like stort utbytte for brukerne som dagens 
områder? 

o JA o NEI 

7) Er det innen nedbørfeltet spesielle attraksjoner knyttet til natur/kultur? 
(F.eks. fosser, gode badeplasser, fine utsiktspunkter, kulturminner o.a.) 

O JA O NEI 

Hvilke: ........................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hvor: ......... . .................................................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Er de lett tilgjengelige o JA o 

8) Annet av interesse? (Bruk evt. baksiden av arket.) 
VN/not/AKR/prosjekt-vp 

NEI 
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