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FORORD
Denne rapporten om friluftsliv og andre utendrsaktiviteter

er

bygget etter den mal som er benyttet for tilsvarende fagrapporter
ved Økoforsk

(Vassdragsforsk). Rapporten omfatter de deler av

rekreasjons- og turområdet som omfattes av utbyggingsplanene.
Inndelingen i delområder fØlger Økoforsks standard mal etter
nedbørfelt, og for friluftslivsrapporters

vedkommende, også for

landskapsrom. Verdi- og konsekvensvurderingene

er knyttet nært opp

til modellen for Samlet Plan.
I lpet

av rapportperioden er alt. F og F2 bortfalt, slik at

analysen bare omfatter alt. F1.
Rapporten er utarbeidet i samarbeid med rådgivende ingeniører
degaard

&
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SAHHENDRAG

Verdi-

og konfliktvurderingene

i denne fagrapporten

liv, bygger på det begrepsapparatet

og den metoden

i samarbeid

med Miljverndepartementet

forvaltning

siden arbeidet

omkring

1980.

Metoden

bygger

om friluftssom er utviklet

og Direktoratet

med Verneplan

for Natur-

III for vassdrag

tok til

på fire verdimål:

A. Opplevelsesmuligheter

C. Dagens bruk

B. Egnethet

D. Regional

for ulike aktiviteter

status for fri-

luftsliv
De fire verdimålene

omtales

etter en firedelt

skala;

a. Svært stor/god

c. Middels

stor/god

b. Stor/god

d. liten el. ingen

(f.eks. svært godt egnet, svært store opplevelsesmuligheter)
er delt inn i tre grupper:

Friluftsliv
i)

tradisjonelt

ii)

moderne

friluftsliv

friluftsliv

gruppene
og

betyr

tive konsekvenser"
tyr "ingen negative
oppsettene
Omr&det

Tilsvarende

konsekvenser"

som ble utarbeidet
etter flgende

vei og jernbane:
Vermedalen
Vermevatn

betyr -4 "svert store nega-

og + betyr

og Langevatnet
og Midtbotn

konsekvenser",

delomrader;

O be-

"positive konsekven-

baseres

til Samlet Plan

turområder

m.m.).

"svært stor verdi"

og -1 betyr "små negative

sammenhengende

padling m.m.)

skala fordelt på de tre

betyr

og konsekvensvurderingene

omtales

naturlige

(i-iii), hvor

"liten verdi".

ser". Verdi-

(hytteliv, reiseliv

gis etter en firedelt

friluftsliv

skiturer,

(sport)

iii) andre utendrsaktiviteter
Verdivurderingen

(fotturer,

på de to kriterie(se vedlegg

2 og 3).

som alle sammen er

med inn- og utfartsårer

fra

-

2 -

Brstdalen
Romsdalen til Lesjaskog
Ingen inngrep i
fagrapporten.

de bvrige deler av nedbrfeltet

omtales i denne

Områder som faller utenfor prosjektplanene er

heller ikke tatt med i fagrapporten.

(fig. 1)

Vermedalen

og Langevatnet

Området har to fosser (stryk); Vermefossen

(som er tørr deler av

året) og stryket ned til inntaksmagasinet for rørgaten.

Indre

deler av området, Langevatn, er sterkt påvirket av regulering i
dag.

Dalen forvrig

over dalen.

er relativt urrt,

foruten kjerreveien inn-

Området har middels store opplevelsesmuligheter,

som

særlig er knyttet til fossene (strykene).
Området er middels godt egnet til tradisjonelt friluftsliv og
andre utendrsaktiviteter

(hytteliv).

Omr&det er bedre egnet for

turer om vinteren, fordi turer om sommeren må fØlge kjerreveien i
omlag 1 mil, der stien gikk tidligere.
Langevatnet.

Det ligger en fiskebu ved

Vinterstid er området mindre rasfarlig enn store

deler av regionen forøvrig.

Dalen er godt egnet utgangspunkt for

toppturer og flerdagers turer.

Området er relativt lite brukt.

Derimot er Vermefossen et utsiktsskue fra Raumadalen med stor
verdi i en dal hvor store vannfall og stryk er gått tapt (nordsiden - bl.a. Mongefossen).

Vermevatn

og Midtbotn

Området har middels store opplevelsesmuligheter
skapet.

knyttet til land-

Området er noe påvirket av tekniske inngrep.

Det er godt

egnet til tradisjonelt friluftsliv, selv om det er relativt lite
brukt i dag.

Den regionale verdien er stor.

Det går turruter gjennom området, og området er godt egnet for
tradisjonelt friluftsliv.

Figur 1.
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Ulv&dalen og Brostdalen
Området har svært store opplevelsesmuligheter

og det er svært godt

egnet for tradisjonelt friluftsliv,

(fotturer, skiturer) og godt

egnet for andre utendørsaktiviteter

(hytteliv, reiseliv).

nedenfor BrØste er stor og godt synlig fra veien.

Fossen

Området er lite

påvirket av tekniske inngrep foruten vei, hytter og gardsdrift.
Området er et utgangspunkt for fleredagersturer i Tafjordfjella.
Området har svært stor regional verdi for friluftsliv, og stor
regional verdi for reiseliv og hytteliv.
Romsdalen til Lesja
Dalen har store opplevelsesmuligheter

knyttet til landskapet,

selvom Romsdalen er påvirket av vassdragsinngrep

idag.

Raumavass-

draget er svært viktig for fjellklatring, reiseliv og turisme i
Romsdal/Raumadalen.

Dagens bruk er svært stor.

(fig. 1)

Vermedalen og Langvatnet
Konfliktene knytter seg særlig til de to fosse- og strykpartiene
som forsvinner.

P& grunn av allerede eksisterende veitras€ og

delvis tørrlegging er konfliktene mindre ved Langevatn og Vermedalen, som allerede er påvirket av inngrep.
veitras€er reduserer omrdets

egnethet for fotturer.

Vermefoss reduserer opplevelsesmulighetene
liv i Romsdalen.

Flere tipper og flere

Konfliktene er middels

Trrlagt

og egnethet for reisetore for tradis 'onelt

friluftsliv og for andre utend rsaktiviteter.

Kompensasjonstiltak

vil ikke endre konfliktgraden.

Vermevatn og Midtbotn
Området er noe påvirket av tekniske inngrep, men graden av urørthet og egnethet for tradisjonelt friluftsliv er likevel stor.

De

nye planene vil sterkt redusere denne verdien pga. den store senkningen av Vermevatn, noe som bl.a. vil Ødelegge skiturmulighetene
over Vermevatn, og alle rasteplass-steder ved vannet sommerstid.
Konfliktene er store for tradis onelt

friluftsliv.

Kompensasjons-

tiltak vil ikke endre konfliktgraden.
Ulv&dalen og Brostdalen
Inngrepene blir gjort ved Gammelgarden, like vest for Brøste.

-

5
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Konfliktene er derfor særlig forbundet med områdene nedstrøms
Gammelgarden.

Men fordi dette er den viktigste innfallsporten til

turområder i Brstdalen

og Ulvådalen vil hele delområdet påvirkes

av inngrepene rent opplevelsesmessig.
tas bort.

2/3 av vannføringen i Ulvåa

Dermed endres opplevelsesmulighetene ved at en stor

foss blir vesentlig redusert.
verdien av området.

Dette reduserer den regionale

Inntaksdammen blir godt synlig i landskapet.

Konfliktene er middels store for tradis onelt

friluftsliv o

store

for andre utend rsaktiviteter.
Romsdalen

til Lesjaskog

Rauma far sterkt redusert vannf6ring etter samlp
duksjon i vannfringen
sterkt reduserte.

gjr

Ulv&a.

4O% re-

at Slettafossen og Brudefallet blir

Dermed forringes opplevelsesverdiene i dalen.

Ettersom dalen allerede er sterkt påvirket av vassdragsreguleringer, og trrlegging

av fosser som flge

av dette, reduseres n&

verdien ytterligere.

Konfliktene er store for andre utend rs-

aktiviteter.
Konklusjon

Områdets verdi for tradisjonelt friluftsliv (fotturer og skiturer)
og andre utendørsaktiviteter (reiseliv og hytteliv) endrer seg
fordi 2 fosser/stryk forsvinner i Verma, 1 foss blir sterktredusert i

Ulva

og 2 fosser/stryk blir sterkt redusert i Rauma.

Opp-

levelsesverdiene endres sterkt og dermed også verdien for reiseliv
og friluftsliv.

Egnetheten for friluftsliv endres også ved Verme-

vatn og nedre deler av Vermedalen.
tive.

Konsekvensene er store nega-

Konfliktgraden er stor som flge

vannføringen.

av den sterkt reduserte

Fosser og stryk gir store opplevelsesmuligheter for

både turister og lokalbefolkning.

Kompensasjonstiltakene

som er foreslått i dette avsnittet, er ikke

nevnt i de tekniske planene.
Vermedalen

og Langvatnet

Inntaksdam nederst i Vermedalen (K.72O) kan eventuelt plasseres

6

ved veien eventuelt med badeplass.
i terrenget.
bØr unngås.

Tippen br

lig.

ikke synes

Ny vei til inntak K. 720

ved påhogg/tverrslag p& K. 620-640 bdr

tn veitrase inn Vermedalen bØr være tilstrekke-

Inngrepene br

Vermevatn

Øvre kraftverk br

terrengformes.

Tipp-plassering

vurderes nærmere.

.-

konsentreres.

og Midtbotn

Bruk av og utbedring av vei til Alteret må ikke forekomme.
lpypetras€ og fotturrute rundt Vermevatn br
Ulvådalen

opparbeides.

og Brstdalen

Minstevannføring

bør vurderes i Ulvåa nedstrms

Brste.

magasinet bbr flyttes lengst mulig nede i Brstdalen.

InntaksVed inn-

taksdammen kan det opparbeides badeplass og parkeringsplass.
Veien br

Ski-

ikke utbedres over damstedet.

Raumadalen

Minstevannfring

bpr vurderes.

-
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2. INNLEDNING
Friluftsliv er et relativt nytt fagfelt innen så vel planlegging
generelt som vassdragsplanlegging

spesielt.

Det har imidlertid

ikke manglet på politiske mål hva angår friluftsliv i arealdispo-

neringen det siste tiåret.
Så langt tilbake som Langtidsprogrammet

1974-77 (St.meld. nr. 71,

1972-73) ble det presentert en egen spesialanalyse for friluftsliv.

I denne spesialanalysen er det overordnete mål for frilufts-

livspolitikken

skissert som flger:

"... alle m& fl like muligheter til & utve fri-luftsliv. Dette betyr at eksisterende muligheter må sikres for dem som utøver friluftsliv,
at de som ønsker å utøve mer friluftsliv kan få
muligheter til det, og at en må dekke det behov
som utviklingen vil medf6re" (s. 9).
I forbindelse med virkemiddelbruken

star flgende:

"Både lovgivning, offentlige bevilgninger, planlegging og informasjon må nyttes for å tilrettelegge forholdene for friluftslivet i områder som
har spesiell interesse for friluftslivet, slik
som
langs vassdrag og fjellområdene i
hele landet, de store sammenhengende naturomrdene, mindre omrAder med hy naturkvalitet..."
(s.
10).
I Stortingsmelding

om vern av norsk natur (St. meld. nr. 68, 1980-

81) heter det
".· ·en viktig side av friluftslivet er naturopplevelsen" (s. 50) .
og videre
"Hovedformålet i friluftslivspolitikken vil
fortsatt være å skaffe alle grupper i befolkningen gode muligheter til & utve friluftsliv" (s. 50).

-

8

-

Med bakgrunn i disse politiske målene er det behov for å skaffe
til veie informasjon om friluftslivsarealer

og friluftslivsbruken

i plansaker og arealdisponeringssaker.
Denne fagutredningen tar da sikte på å dekke de behovene forvaltning, de berørte parter og planlegger har til undersøkelser av de
skadelidende interesser ved vannkraftreguleringer.
Fagutredningen bygger på de erfaringer en fram til idag har høstet
innen sektoren vassdrag/friluftsliv.

BREDT?
Friluftsliv er definert som
"Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte pa miljpforandring og naturopplevelse" (St.meld. nr. 71, 1972-73).
Andre og senere rapporter bygger i hovedsak på den samme definisjonen (NOU 1983:45).

Definisjonen er godt innarbeidet i for-

valtningssystemet.

i Norge
viser at de viktigste aktivitetene er følgende (Statistisk Sentralbyrå, 1984):
Underskelser

foretatt for

belyse friluftslivsmonsteret

- fotturer i skog, mark og fjell
skiturer i skog, mark og fjell
- fisketurer
- bading utendbrs
- lpopeturer, joggeturer
(s.

31)

Fordelt på såvel alder som kjønn, er disse friluftslivsaktivitetene de viktigste i dag (1982) som i

197O, med unntak av fiske

som er mer utbredt blant menn, og jogging som er mest utbredt i
1982 og blant unge mennesker.

- 9

-

I denne fagutredningen som i tilsvarende fagutredninger for friluftsliv (Toftdahl, H., 1986, Vistad, O.I. 1986), legger en vekt
på de mest utbredte friluftslivsaktivitetene.

Utredningene om-

fatter imidlertid ogsA andre former for friluftsliv og utendrsaktiviteter hvor naturopplevelse står sentralt.
De friluftslivsaktivitetene
i konsekvensanalyser

som er listet opp over, utgjr

det en

for vassdragssaker har valgt å kalle

tradisjonelt friluftsliv
(vedlegg 1)
Til forskjell fra det tradisjonelle friluftslivet, har en også de
aktiviteter som krever større grad av tilrettelegging,
anlegg, opparbeiding mv.
moderne friluftsliv

Disse aktivitetstypene

tekniske

kalles

(sport, idrett mv)

(vedlegg 1)
I denne fagrapporten omtales ikke slike aktiviteter.
Videre omfatter analysen en tredje kategori aktiviteter;
andre utendorsaktiviteter
(vedlegg 1)
Slike aktiviteter knytter seg i liten grad til fysisk aktivitet,
og krever god tilgjengelighet
denne gruppen hrer

(veier, overnattingssteder

reiseliv, turisme og hytteliv mm.

defineres som utendbrsaktiviteter

mm).

Til

Hytteliv

i tilknytning til hytta og i

dens middelbare nærhet (i hytteveggen, på hyttetunet o.l.), dersom
adkomst til hytta går via bilvei.

Det finnes lite empiri som forteller om folks holdning til ulike
tekniske inngrep i vassdragsområder,

og hvilke konsekvenser slike

inngrep har/har hatt på friluftsliv.

En undersøkelse basert på

- 10 -

omlag 1550 intervjupersoner

(Teigland, J., 1975) viser at av de

spurte mente over 60% at flere vassdragsregulerte
fjellet var uheldig.

8

elver og vann i

mente at slike reguleringer var en for-

del, mens ner 20% svarte "vet ikke".

P& sprsm&l

om flere veier i

fjellet, svarte 50% at det var uheldig med flere veier, mens 16
mente at det ikke gjorde noe, og 18
31).

mente det var en fordel (s.

Undersøkelsen viser at et stort flertall av de spurte opp-

fattet seier som negativ konsekvens for friluftsliv.

I hoved-

rapporten for Samlet Plan (Miljpoverndepartementet 1984) finner en
flgende

om veier i forbindelse med vannkraftutbygging:

"Visse friluftslivsinteresser kan akseptere, og i noen tilfelle ha fordel av de opparbeidingene en vannkraftutbygging
medfører. Dette kan f.eks. gjelde bygging av veier som kan
lette tilgjengeligheten til naturområder.
Det er imildertid
svært viktig å påpeke at i Norge er mulighetene til å oppleve
natur fra veg eller jernbane svært gode. I Samlet Plan er
det derfor lagt til grunn at en ytterligere vegbygging som
flge av vannkraftutbygging, generelt ikke oppfattes som
positivt for friluftslivsinteressene".
Dette samsvarer også med en uttalelse fra Statens Friluftsråd til
Verneplan II for vassdrag (St.prp. nr. 4, 1972-73), og med tekst i
NOU om Verneplan III for vassdrag (NOU 1983:41).
Det finnes også empirisk materiale som viser at vannbaserte aktiviteter blir (i 1970) utøvd i like stor grad som alle ski- og fotturaktiviteter tilsammen og betydelig mer enn de aktivitetene som
er orientert mot utend@rs- og innendbrsanlegg.

Det skulle peke pa

at sj@en og innenlandske vassdrag kan vere like vesentlige for utøvingen av friluftslivet i Norge som skog, mark og fjellområder
(SSB 1975).
Konsekvensanalysene

i friluftsliv til vassdragskonsesjoner

bygger

i dag på en metode som er utviklet gjennom arbeidet fram mot
verneplan III (NOU 1983:45), St.m.nr 63 (1984-85) om Samlet Plan
og gjennom K-Prosjektet

(Miljpverndepartementet

1984).

Denne fag-

rapporten om Leirdøla takrenneprosjekt er utarbeidet etter samme
metode, kriterieoppset og definisjoner som i andre tilsvarende
rapporter som er utviklet etter skadelidende forvaltningsorgans
behov.

Tilsvarende konsekvensanalyser

sjonssknader

er utarbeidet til konse-

for bl.a. Leirddla i Jostedalen

(Toftdahl, H. 1986)
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og Jprpelandsvassdraget

(Vistad, O.I. 1986).

Miljpverndeparte-

mentet arbeider også med et oppsett for en veileder til slike utredninger.
Veilederen

bygger på en metode hvor en tar utgangspunkt

på fire verdimål,

en tredelt definisjon av friluftsliv

2.1.), et kriterioppsett
kriterieoppsett
friluftsliv

(avsnitt

for evaluering av verdi (vedlegg 2) og et

for evaluering av konsekvens

kriterieoppsettene

i et sett

(vedlegg 3).

De to

er utarbeidet av faggruppe for naturvern og

til Samlet Plan. De fire verdimålene

skal omtales kort

i dette avsnittet:

Herunder

redegjøres

for alle de komponenter

kan tenkes & ha betydning
kulturminner,

for de som ferdes

dyreliv, vegetasjon,

Opplevelsesmulighetene

registreres

i vassdragsområdet
i

som

området; fugleliv,

fisk, vilt, geologi, landskap.
ved å studere andre fagrappor-

ter for området.

Eanethet
Områdets

egnethet for ulike aktiviteter

vel aktiviteter

gir en oversikt over så

som utøves i dag som områdets potensielle

verdi

for ulike aktiviteter.
Egnetheten

registreres

gjennom feltobservasjoner

og intervjuer.

Dagens bruk
Herunder

skal redegj@res

Dagens bruk registreres

for ferdsel og bruk i fritiden i dag.
gjennom samtaler med flest mulig lokal-

kjente folk og brukere/brukergrupper

forøvrig.

Det vurderes for

hvert enkelt prosjekt hvorvidt en intervjuunderskelse
omfang er nødvendig.
være tilstrekkelig

For mindre utebyggingssaker

med feltobservasjoner

av strre

ansees det å

og samtaler med en gruppe

brukere og lokale kjentfolk.

Herunder

skal gis en grov oversikt over friluftslivsområder

i

-
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regionen, eventuelle alternative friluftsområder og urørte turområder.
Den regionale oversikten innbefatter en oversikt over verneplanstatus, regulerte vassdrag og alternative turområder skissert i
plandokumenter,

samtaler med planleggere på ulike forvaltnings-

niv&er og brukerorganisasjoner,

er ndvendig.

Metoden forutsetter feltstudier, personintervjuing,

litteratur-

studier og nær kontakt med utbygger, fylkes- og kommuneadministrasjon og studier av tilgjengelig relevant litteratur over området.

-

3.
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RAUMA - EN PRESENTASJON
1

Prosjektet omfatter inngrep langs følgende vassdrag innen Raumas
nedbrfelt:
Rauma fra samlp

med Ulva

Ulv&a fra Broste
Verma fra Vermevatnet
Ulv&a ved Midtbottvatn og Istjnn.
Vermevatnet blir hovedmagasin med en heving på 3 meter og en
senking på 86 meter.
Langvatnet er regulert i dag, med en heving på 2 meter samt en
senking.
Det vil bli anlagt vei inn Vermedalen til Storhaugen.

Det vil bli

tverrslag, tipp og pumpestasjon i området ved Langelegi i Vermedalen.

Videre blir det kraftstasjon og tipp ved Remmen og/eller

Stavern, alt etter hvilket alternativ som blir valgt.
OverfØringstuneller

fra de to vannene Midtbotnvatnet og Istjrna

til hovedmagasinet i Vermevatnet.
2/3 av Ulvåas vannføring forsvinner.

40

av Raumas vannføring

forsvinner nedstrøms samløpet med Ulvåa til Stavern. Nedstrøms
Stavern forsvinner 47

av vannføringen.

Forskjellene ved de tre alternativene F, F1 og F2 ligger

1

bruk og

plassering av kraftstasjon(er):
Alt F har utlbp ved Remmem hele Aret.
Alt F1 har ulop ved Stavern hele året, mens
Alt F2 har utløp ved Remmem om vinteren og Stavern om sommeren.
Undersøkelsen omfatter utbygginsområdet med de tilliggende friluftslivsarealer.
råder:

Undersøkelsen omtales under flgende

- Vermedalen med Langvatnet

delom-

-
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- Vermevatn og Midtbotn
- Ulvdalen

og Brstdalen

- Romsdalen til Lesjaskog.
Inndelingen

i

delområder er basert på at hvert enkelt område er et

naturlig og sammenhengende utfartsomr&de/turomr&de.

Hvert

delområde utgjør et eget landskapsrom og et nedbørfelt.
Asbjrnis

nedbrfelt,

og "Reinheimen" forvrig

er ikke

planene, og omtales derfor ikke i denne rapporten.

berrt
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4. REGIONALOVERSIKTDVER FRILUFTSLIVET

I dette avsnittet

gis en regional oversikt over friluftslivsom-

i regionen samt alternative

råder, friluftslivspotensialet
luftslivsomrAder.

Friluftslivsutovere

hengig av type aktivitet,
oppholdet

og tidspunkt

utvernes

fri-

har ulik aksjonsradius

behov og motiv, lengden pa

for oppholdet.

Når et område har lokal

verdi, betyr det at brukerne har kort reiseavstand
kan brukes i fritiden etter arbeidstid.

og at området

Når et område har regio-

nal verdi, betyr det at området kan brukes til helgeopphold
reisetiden

ikke er lenger enn at den kan aksepteres

hel dags opphold.

av-

og at

for minst en

N&r et omr&de har nasjonal og internas 'onal

verdi, betyr det at området er egnet for flere dagers opphold og
at reisetiden

er lang.

Generelt kan en si at forutsetningen

at et område skal ha nasjonal og internasjonal
rådets opplevelsesmuligheter,

for

interesse, må om-

egnethet eller eventuelle

bruk være

svært stor.
En regional oversikt skal trekke frem slike brukergruppeaspekter
og samtidig gi en oversikt over alternative

friluftslivsområder

lokalt og regionalt.
Regionen

er her definert

som M6re

og Romsdal og nordlige deler av

Oppland.

I de øvre deler av vassdraget,
frer

inn i Vermedalen

er det i dag jordbruksdrift.

og Brdstdalen.

Det foregAr noe nydyrking i

Vermedalen.

Her er det også en gammel vassdragsregulering

magasinering

i Langvatn og Vermevatn.

vate hytter i disse områdene.
som beskjedne

drift, enkelte turiststeder
vannkraftanlegg

I tillegg ligger det pri-

I de nedre deler av vassdraget,

tekniske inngrep:

E69, jordbruks-

(kiosk og overnatting),

i forbindelse

med

Inngrepene er likevel å betrakte

og av lite omfang.

langs Rauma, er det flgende

Veier

med reguleringer

jernbane og

nord for dalen.
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Nedbrfeltet

er om lag 1300 km

av alpine fjellomrder,
dalfrer.

Mretindene

stort.

Landskapet er en blanding

trange dalfdrer, slake fjellvidder og Apne
er blant de delregionene som er sterkest

oppstykket av dype dalganger i fortsettelsen av fjordarmene (Nordiska minsterråd 1984).

Mellomliggende fjellområder har derfor

begrenset utstrekning, men de har stor hyde og bratte sider.
Trollveggen er den mest kjente av disse. Toppområdene er sterkt
oppstykket av botner, både med og uten breer.

Området har en

typisk tindetopografi, der botner og tinder ligger tett gruppert.
Karakteristisk for nedre Romsdalen og tilgrensende områder vestover, er tarnlignende, tydelig skjre

detaljskulpturer i topp og

kamområdene.

hrer

Delregionen Mretindene

til Skandinavias abso-

lutt fornemste, når det gjelder glasiskulpturens dominans og fullkommenhet i formene.

Området har antagelig den største konsentra-

sjonen av botner, bortsett fra visse nord-norske områder (Nordisk
ministerr&d 1984).

De vestlige partier horer til Mres

og Trnde-

lags kystregion hvor daltettheten og oppstykkingsgraden er stor
vest for Romsdalen.

I øst beveger vi oss over mot Gudbrandsals-

regionen og mer østnorske dalformer i forfjellsregionen.
Som det fremgår av teksten foran, renner vassdraget gjennom et
variert landskap.
ni.

Her finnes store kontraster, sammen med harmo-

Overgangen fra Gudbrandsdalen, Dovre og Lesja til der Ulvåa

har et brusende samlop med Rauma.

Nedover dalen med Slettafossen

og Vermafossen, til der Rauma renner roligere og Trollveggen og
Trolltindane ruver på den ene siden av dalen, mens Romsdalshorn
kneiser majestetisk på andre siden.
På begge sider av Romsdalen ligger det strre
råder.

natur- og turom-

Eikesdal- og Sunndalsfjellene grenser over mot Dovrefjell.

I spr og sbrvest ligger turomr&det rundt Verma/Ulva
til Tafjordfjella, "Reinheimen" og Sunnmrsfjellene.

i tilknytnig
I Sunndals-,

Eikesdals- og Tafjordfjellene er områder regulert til elektrisitetsformål.

urørtheten i de øvrige turområder får dermed svært

stor verdi for friluftsliv og andre utendørsaktiviteter.
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Områdene i regionen er godt egnet for tradisjonelt friluftsliv og
andre utendørsaktiviteter,

særlig reiseliv og turisme.

Av mer

moderne former for friluftsliv kan nevnes fjellklatring som den
viktigste.

Mørefjellene er særlig godt egnet for tradisjonelle

aktiviteter som fotturer, skiturer, flerdagsturer fra hytte til
hytte, tinderangling og jakt- og fisketurer.

En del av de

bratteste dalområdene er imidlertid rasfarlige vinterstid.
Området har stor lokal verdi for tradisjonelt friluftsliv, som
jakt- og fisketurer, fotturer og skiturer.

Området har både stor

regional, nasjonal og internasjonal verdi for tradisjonelt friluftsliv, moderne friluftsliv (fjellklatring) og for andre utendørsaktiviteter

(reiseliv og turisme).

Fjellområdene mellom Roms-

dalen, Lesja, Ottadalen og Tafjord er det eneste større, sammenhengende friluftslivsområdet

i denne delen av landet som ikke er

oppstykket av veier, eller pavirket av stbrre utbyggingsprosjekter.

Vassdragsområdet

har villmarkskarakter,

andre tur- og naturområder.

og henger sammen med

Romsdalen er internasjonalt kjent for

sin natur med sterke kontraster og stor variasjonsrikdom.

Rauma-

vassdraget har en sentral plass i naturopplevelsesmulighetene

for

de turistene som reiser gjennom dalen og for de som utøver friluftsliv der.

Ved Andalsnes ligger Grytten kraftstasjon som benytter vann fra
nedbørsfeltet mellom Romsdal og Eikesdal.

I Romsdalen ble under

denne reguleringen, MONGEFOSSEN, den nest hyeste

i verden med

sine 744 m, trrlagt.

Tafjordfjella utgjor en del av det sammenhengende fotturomr&det
som strekker seg nord-sør gjennom Langfjella.
og Midtbotn, men saerlig Ulvadalen og Brstdalen
deler av dette turrutenettet.

Deler av Vermedalen
utgjr

viktige

Den viktigste innfartsåren sommer
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og vinter er Brstdalen

via Stuguflåten

(j.fr. bl.a. Aalvik 1976,

DNT 1986).

I Handlingsprogram
(FM,

Mre

for friluftslivet i Møre og Romsdal 1987-1996

og Romsdal, 1986) heter det at "dei nasjonale frilufts-

interessene i fylket er i særlig grad knytt til dei tre store
helge- og ferieområda: Trollheimen
...., Taf ordfella

.... , Eikesdal - Aursjøområdet

- Romsdalsfella

...." (s. 8).

Det er videre pekt på at en i Statens Naturvernråd sin nasjonalparkutredning

(NOU 1986:13) arbeider med fire store verneområder i

Møre og Romsdal.

Herunder er det foreslått et verneområde i Rein-

heimen (Tafjordfjella, Romsdalsfjella mm.) (s. 55).
Tafjordfjella er også klassifisert som naturområde i handlingsprogrammet.

Nærmere presisert som "store, sammenhengande naturområde

som av lands- og landsdelssamanheng
luftslivet"
Brstdalen

er av særlig verdi for fri-

(s. 4 vedleggshefte).
er utpekt som særskilt tiltaksområde i handlingspro-

grammet (omr. nr. 39.4, vedlegg).
landskapsvernområde,

Det foreligger forslag til

og det foreslås opparbeiding av parkerings-

plasser og sanitæranlegg i Brstdalen.

Romsdalen og Tafjordfjella har såvel lokal og regional, som nasjonal og internasjonal verdi for friluftsliv og andre utendørsaktiviteter.

Tafjordfjella utgjør en viktig del av det nasjonale tur-

rutenettet gjennom Langfjella, men er også et lokalt og regionalt
turomrade i seg selv.

Og Romsdalen utgjpr en av landets viktigste

reiselivsattraksjoner,

med såvel nasjonalt som internasjonaelt

ry.

Omradet har hy

status pa b&de fylkesplanniv& som pa nasjo-

nalt plannivå (jfr. Nasjonalparkutredningen

(NOU 1986:13)).
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5.

REGISTRERINGER

Dette kapitlet er en gjennomgang av registreringene
tatt i undersbkelsesomr&det.
etter flgende
1. O

er systematisert

verdimal:

levels smuli heter.

rapporter.

Registreringene

som er fore-

Datamaterialet er hentet fra ulike fag-

De natur-, kultur- og landskapskvaliteter

som er an-

tatt & kunne ha verdi for folk som ferdes i området, er listet opp
under dette punktet.
2. E nethet for ulike friluftslivsaktiviteter.
ingene er gjort ut fra feltregistreringer

Egnethetsvurder-

sommer og vinter.

Terrenget er befart langs og omkring vassdraget.

Terrengformer,

klima, vegetasjon og markdekke har betydning for framkommelighet
og farbarhet.

Tilgjengelighet og tilretteleggingstiltak

luftsliv har også betydning for egnetheten.

for fri-

Egnetheten vurderes

for tre kategorier friluftsliv og utendrsaktiviteter

(jfr. ved-

legg 1).
3. Da ens bruk.

Samtaler med lokale kjentfolk, turistforeninger

og hyttetall mv. samt litteratur er grunnlaget for disse registreringene.
4. Re ional

lasserin

o

verdi.

Det gis en vurdering av fri-

luftslivet i området sett i relasjon til evt. alternative friluftslivsområder

i regionen.

Vurderingen inndeles etter de ulike

kategoriene friluftsliv (vedlegg 1)

Opplevelsesmulighetene

i Vermedalen knytter seg til Vermefossen

som faller ut i Romsdalen i to lpp fra jernbanelinja, nar magasinene fra den gamle reguleringen er fulle.

Er man på vei inn

Vermedalen fra Verma, passerer man Kylling bru.

Denne gamle bue-

-
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Fra Verma

gangsbrua står som et kulturmerke godt synlig i dalen.
stasjon krysser man Rauma på bru overfor Slettafossene.

Etter en

bratt oppstigning på kjerrevei, kommer man inn til det gamle damstedet hvor rorgaten tar ut (Fig. 4).

Figur

4.

Damstedet

over

Verma

kraftstasjon,

ved

inntaket

til

rørgaten.

Innover Vermedalen er det jordbruksdrift i form av setring og nydyrkingsarealer.

Ved Vermevatnet er det regulering med et lite

damanlegg, kanalisering og kjerrevei.

Området er med andre ord

relativt påvirket av tekniske inngrep, både gammel vassdragsregulering og moderne seterdrift.
t

Området omkring Vermedalen er middels

odt e net for tradisjonelt

friluftsliv og for andre utendrsaktiviteter

(hytteliv).

Området er egnet for tradisjonelt friluftsliv, både fotturer, skiturer, jakt- og fisketurer.
stigheimen.

Fotturruter går fra Verma til Troll-

Dette er en lang dagstur som går innover Vermedalen,

forbi Langvatnet og videre gjennom det trange dalfret

Langfjell-

-

dalen til Slettvikane.
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Turen er imidlertid mindre egnet for fot-

tur etter at veien ble anlagt til Langvatnet.
stien gikk tidligere, slik at en er ndt
turen.

Veien går i dag der

til A g%

pa vei 12 km av

Imidlertid er dalen godt egnet for skiturer vinterstid,

ettersom det også er mindre rasfare der enn det som er vanlig i
området forøvrig.
stlen.

Det går en merket turrute fra Verma til Vakker-

Ogsa denne ruten flger

kjerrevei et langt stykke.

Bua ved Langvatnet står åpen for rasting.
er egnet for bading øst for Langvatnet.

Det er flere kulper som
Videre er det ved dammen

i østenden av dalen, en grasslette som er godt egnet for rasting,
bading og utsiktsskue mot fossen over inntaksdammen.

Vermedalen

er godt egnet for bærturer og lettere spaserturer på veien, samt
hytteliv.

Dagens bruk er relativt liten og hovedsakelig av lokal karakter.
Området blir brukt til fotturer og hytteliv, men mest til jakt- og
fisketurer.
kjpretyer

De fleste lokale brukerne benytter firehjulsdrevne
for komme

opp den bratte dalsiden.

Dette stemmer

overens med virkninger en har sett steder hvor det er anlagt vei
der det tidligere gikk sti.

Veier er lite egnet for fotturer, og

folk benytter bil frem til dit veien slutter.
at en fottur ikke starter fr

En kan si det slik

der stien begynner.

For roligere,

kortere spaserturer derimot, kan veier godt benyttes.
er

Vermedalen

betrakte mer som et utgangspunkt for fotturer, særlig for

jakt og fiske, mens det vinterstid blir brukt for skiturer med
selve dalen som turmål.

Området er mindre påvirket av tekniske inngrep enn det foregående
omtalte delområdet.

Det er imidlertid anlagt vei inn til Alteret,

og det er to demninger ved utlppet av Vermevatn og Restjrnin.
Ved utl@pet av Vermevatn er det ogsa anlagt flere brakker.
småvilt, storvilt og fugl i området.

Det er

-

24

-

Vermevatn ligger omkranset av brattere fjellpartier, der også
Storbreden henger ned mot vannets vestside.

Hånådalstind strekker

seg 600 meter opp fra vannet, og det er vidstrakt utsikt mot
tinderygger både nordover og vestover (Fig. 5).

Ved vannets

østside ligger flere gamle reinsdyrgraver inntakte.
Opplevelsesmulighetene

Figur

5.

Vermevatnet

i området er middels store.

med

utsikt

nord

og nordvest.

Området er godt egnet for tradisjonelt friluftsliv.
Det går en turrute fra Verma over Alteret til Ulvådalsvatnet og
Vakkerst@len.
Stuguflåten.

Eventuelt kan man flge

og

Fra Hånådalen går det en turrute nordvestover

gjennom Vetlangdalen.
fremkommelig.

stien ned til Brste

Terrenget er lett tilgjengelig og lett

En rekke sm

turer sommerstid.

vann og tjern gjr

det godt egnet for

I Midtbotn er det ei fjellbu som står åpen for

alle som ferdes pa tur i omr#det.

Fra Vakkerstlen

og Brstdalen

er det en rekke alternativer for flerdagsturer sør og vestover i
Tafjordfjellene og Reinheimen.

- 25 -

Dagens bruk er relativt liten.
med innfart fra Verma og Brøste.
fisketurer.

Bruken er først og fremst lokal
Området blir brukt til jakt- og

Det er imidlertid også en viss bruk av hytteeiere og

fot- og skiturister.

V

G

A

Ulvadal med Ulvådalsvatnet har svært store opplevelsesmuligheter
knyttet til urørt natur og variasjon og kontrast i landskapsbildet.

Topper og tinder med breer, trange dalpartier og goldt

fjellterreng i kontrast med åpne dalpartier hvor vann, elv og
fargerik vegetasjon gir et mangfold av opplevelsesmuligheter
knyttet til landskapet.

Stdlsdrift og fiske er kulturinnslag i

området, men de vestlige deler av området bærer likevel preg av
stor grad av urørthet.

Fugle- og dyrelivet er variert.

Det er

villreinstrekk og elgetrekk i området, samt småvilt og rype.

Ras-

rennene øst for Ulvådalsvatnet viser geofaglige forhold med opplevelsesmulighet for friluftslivsutoverne.
samlp

Fossen i Ulv&a fr

Rauma er godt synlig fra veien (Fig. 6).

Området er svært godt egnet for tradisjonelt friluftsliv (Fig. 9,
10, 11).

Området er en del av et sammenhengende turrutenett som

kommer fra Bjorli og Dovrefjellmassivet, går sørover gjennom
Tafjordfjellene til Grotli og Breheimen til Jotunheimen, Bygdin og
videre sørover til Finse og Hardangervidda.

Brstdalen

er en

svært godt egnet innfartsåre til Tafjordfjella, enten det er for
turer innfor området, eller for gjennomfart til Grotli og
Breheimen/Jotunheimen.

Tafjordfjellene har mange selvbetjenings-

hytter og et godt utbygget turrutenett for både fotturer og skiturer.

Omr&det Ulvadal og Brostdalen utgjr

dette turomradet.

Vakkerstylen

ligger nord for Ulvadalsvatnet.
som i

sentrale deler av

er en selvbetjent hytte som
Hytta er en gammel tmmerhytte

1926 ble flyttet fra Stuguflåten.

Hytta er svært godt egnet

som utgangspunkt for en rekke dagsturer i området.

- 26

Det går vei inn Brstdalen

-

til parkeringasplass ved Kabben.

er ikke brøytet om vinteren.

Veien

Veien inn er svært godt egnet for

biltur med rast på flere egnete rasteplasser innover langs Ulvåa.
Det ligger også en del private hytter i området, som derfor også
er godt egnet for hytteliv.

Det er imidlertid frt

en restriktiv

linje fra kommunal- og fylkeshold hva angår hyttebygging i området.

Et naturlig utsiktspunkt er på brua, der fossen i Ulvåa er

godt synlig fra veien (Fig. 6).
Området er godt egnet også for skiturer.

Det er flere skiturruter

som ikke er utsatt for rasfare, slik tilfellet ofte er i vestlige
fjellstrk.
S

Området er svært mye brukt til tradisjonelt friluftsliv.
turruter går igjennom området (fig. 9, 10, 11).

En rekke

Det er registrert

omlag 40 hytter i området i 1975 (Aalvik og Berge 1976), og tallet
er ikke vesentlig endret de siste 10 &rene.

Det blir i liten ut-

strekning brukt som avstikker for bilturister fra hovedveien for
rasting.

Området er med andre ord middels mye brukt til andre

utendrsaktiviteter.

Omradet er brukt av lokale, regionale savel

som av langveisfarende i inn- og utland.

Påsketrafikken er svært

stor inn fra Stuguflåten for skiturister som skal gå sørover.
Likeledes er trafikken stor i sommerferien, for fotturister.
En undersøkelse foretatt i 1975, viste at om lag 60 % av de beskende

pa Pyttbua kom fra Mre

og Romsdal, mens noe over 30

fra landet forøvrig, og noe under 10

kom

kom fra utlandet (Aalvik og

Berge 1976).
Overnattingstallene for VakkerstØylen var i 1983 om lag 650, mens
den for Pyttbua var ner 1100. Brukstallene er hyere for vinterbruk enn for sommerbruk. Men en må også regne med at fotturistene
også bruker telt i sommmerhalvåret.

- 27 -

Figur

6.

Ulvåa

før

samløp

med

Rauma

Brøstdalen).

.

'

Figur

7.

Slettafossen

'

?o

'!.
p

-.{

i Romsdal.

(bildet

er tatt

fra

brua

i

-

Figur

8.

Vermefossen

sett

Opplevelsesmulighetene

-

riksveien.

i Romsdalen langs Raumas lØp, er særlig

knyttet til landskapet.
Romsdalen p% flgende

fra

28

Valde (1986) har beskrevet Raumas lp

mate: "vst

Ulvaa Rauma i eit brusande skue.

oppe i dalen mter

den vassrike

Lenger nede kjem Slettafossen

(Fig. 7), og på sørvestsida av dalenskuarein
8).

og

Vermafossen

(Fig.

Der Rauma stilnar av reiser Trollveggen seg opp til Troll-

tindane og Romsdalshorn ruvar på den andre dalsida."
Alle utsiktsplassene,

parkeringsplassene

skapet har opplevelsesverdier

selv for folk som kommer tilreisende

fra landet forøvrig og utlandet.
Norges ansikt mot utlandet.

understreker at land-

Romsdal og Trolltindene er et av

Raumas lp

er med sin kraft og vann-

mengde et sentralt element nedover Romsdalen.

-

29 -

Romsdalen er svært godt egnet til andre utendørsaktiviteter,
reiseliv og turisme.

som

I Romsdalen ligger Trollveggen som er svært

godt egnet for fjellklatring

(les moderne friluftsliv).

ikke i særlig grad egnet for andre former for friluftsliv

Den er
(fiske

omtales ikke i denne fagrapporten).

Dagens bruk for andre utendrsaktiviteter

er svert stor.

Roms-

dalen blir hvert år besøkt av tusenvis turister, og en rekke
fjellklatrere.

Romsdalen er et nasjonalt og internasjonalet kjent

reiselivs- og fjellklatreområde

og et velkjent prospektkortmotiv.

Mange rasteplasser, utsiktsplasser, kiosker etc. langs Rauma viser
dette.

Foss- og strykpartiene i Rauma er blant de viktigste

stoppestedene.
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6. OMRADETSREGIONALEBETYDNINGFDR FRILUFTSLIV
I dette avsnittet omtales områdets regionale verdi for friluftsliv.
Deler av området har en svært stor regional, nasjonal og internasjonal verdi for både tradisjonelt friluftsliv som for andre utendrsaktiviteter

(reiseliv).

De deler av omr&det som har st&rst

verdi, er serlig Ulvdal/Brstdal

og Romsdal til Lesjaskog.

Området er lett tilgjengelig via jernbane g

E-69 gjennom Romsdal.

Videre er området tilrettelagt for fotturer, skiturer, jakt- og
fisketurer i fjellet med flere overnattingssteder;
ubetjente.

betjente og

Det er tilrettelagt for reiseliv med bl.a. raste-

plasser, utsiktspunkter,

overnattings- og serveringssteder.

Området utgjør en del av det store sammenhengende fjellturområdet
gjennom Langfjella med både nasjonal og internasjonal verdi.
Omr&det, sarlig Romsdal med Rauma og Trollveggen, utgjpr ogs& en
svært viktig satsingsområde for norsk reiseliv.

-

7.
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VERDIVURDERING

Dette avsnittet gir en verdivurdering av området for friluftsliv
og utendørsaktiviteter
a)

(vedlegg 1).

tradisjonelt friluftsliv
(eks.: fotturer, skiturer, bær-, soppturer, bading, padling/
roing)

b)

andre utendrsaktiviteter
(eks.: hytteliv, ie. aktiviteter utenfor hytta og i dens
umiddelbare nærhet, reiseliv, ie. rasting og turisme,
nermili.

ie. aktiviteter som lek, spaserturer mv.).

Området har middels stor verdi for både tradisjonelt friluftsliv
og andre utendrsaktiviteter

(reiseliv).

Det er knyttet opplevelsesmuligheter

til områdets to strykpartier,

i ytre deler av dalen. Området er bedre egnet til skiturer om
vinteren enn til fotturer om sommeren. Dalen er egnet som utgangspunkt for toppturer og flerdagersturer.
liten og mest knyttet til jakt og fiske.

Bruken er relativt

Kjerreveien inn til

Langevatnet, samt eksisterende vannkraftregulering

har redusert

områdets verdi for friluftsliv mv.
Begrunnelsen for verdivurderingen

er flgende

(jfr. vedlegg 2):

(1)

Områdets mangfold og opplevelsesverdier

er moderate

(2)

Dagens bruk er moderat, og hovedsakelig av lokal, evt. regional karakter

(3)

Vassdragsområdet

er betydelig påvirket av varige inngrep.

Området har stor verdi for tradisjonelt friluftsliv.

-

Det er opplevelsesverdier

35 -

knyttet til fjelllandskapet

noe påvirket av tekniske inngrep.
nelle friluftslivsaktiviteter,

som også er

Området er egnet til tradisjo-

både sommer og vinter.

Dagens bruk

er særlig knyttet til jakt- og fisketurer.
Området er en del av et større sammenhengende

turområde

J_

Rein-

heimen, Tafjordfjella.
Begrunnelsen
(4)

for verdivurderingen

Mangfoldet

og opplevelsesverdiene

av stor betydning
(5)

G

(jfr. vedlegg 2).

knyttet til landskapet er

for friluftslivsinteressene

Dagens bruk er begrenset,

LV D

er følgende

og særlig knyttet til lokalt nivå.

R

Området har svært stor verdi for tradisjonelt
verdi

og stor

for andre utendørsaktiviteter.

Opplevelsesmulighetene
Ulva

friluftsliv

er knyttet til natur- og kulturlandskapet.

renner sentralt i landskapet, med et større strykparti ved

brua sr

for samlpp Rauma.

Omradet er lite pavirket av tekniske

inngrep, og det er egnet for fotturer, skiturer, hytteliv og
reiseliv.

Turområdet

hytte-området

er del av det sammenhengende

i Tafjordfjella,

fjella, Dovrefjell

hytte-til-

med forbindelsesruter

og Jotunheimen.

mot Romsdals-

Dagens bruk er svært stor,

særlig for fotturer og skiturer.
Begrunnelsen
(6)

er flgende

Mangfoldet

gjr

(jfr. vedlegg 2):

at opplevelsesverdien

i

landskapet er svart

stor b&de nar det gjelder naturforholdene
turpregete
(7)

og eventuelle

kul--

elementer

Vassdragsomrader

er et av de

fa

gjenverende

råder hvor regionale og nasjonale

urrte

naturom-

friluftslivsinteresser

er

viktige eller forventes A bli av betydning
(8)

Vassdragsområder

er av en slik størrelse og det henger sammen

med andre viktige friluftsomrAder,

slik at variasjonene

området gir godt grunnlag for ulike typer friluftsliv

1nnen

-

(9)

Vassdragsområdet

36
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inneholder et av få gjenværende elementer

i

de store dalførene, f.eks. fossefall, som har stor opplevelsesverdi for friluftsliv og andre utendrsaktiviteter
(rekreasjon).
(10) Vassdragsområdet

er knyttet sammen med andre områder (Ta-

fjordfjella, Dovrefjell, Romsdalsfjella)

og er av nasjonal

verdi.
(11} Dagens bruk av området til friluftsliv er særlig stor.

Området har svært stor verdi for andre utendørsaktiviteter
liv) og for moderne friluftsliv

(reise-

(fjellklatring).

Området har betydelige landskapskvaliteter
Trolltindene er sentrale elementer.

hvor Raumas lop og

Området er særlig egnet for

reiseliv og fjellklatring, og dagens bruk er stor for disse akti
vitetene.
Begrunnelsen for verdivurderingen
(6)

er flgende

Mangfoldet gjor at opplevelsesverdien

(jfr. vedlegg 2):

i landskapet er svart

stor når det gjelder naturforholdene.
(9)

Vassdragsområdet
de store dalfrene

inneholder et av få gjenværende elementer
(fossefall), som har stor opplevelses--

verdi
(10} Vassdragsområdet

alene er av nasjonal/internasjonal

(11} Dagens bruk av området er særlig stor.

verdi

i

-
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8. KONSEKVENSANALYSE
Konsekvensanalysen

tar utgangspunkt i kapittel 7, om verdivurder-

ing. Konfliktgraden begrunnes i det kriterieoppsettet

som ble ut-

arbeidet til Samlet Plan (St. meld. nr. 63 1984-85) (vedlegg 3).
Inngrepene er omtalt i kapittel 3.

Konfliktgraden er oppsummert i

figur 1, side 3.

Konfliktene er middels store for tradisjonelt friluftsliv og for
andre utendrsaktiviteter (hytteliv).
Konfliktene knytter seg til opplevelsesmulighetene
de to fosse- og strykpartiene som blir tørrlagt.

og særlig til
På grunn av

eksisterende veitrase og delvis torrlegging idag, er konfliktene i
dette delområdet mindre.

Konfliktene er forbundet med at det

ligger private hytter i området og at dalen er en naturlig innfalls- og utfartsport for turer til bl.a. Vakkerstølen, særlig
vinterstid.
Flere tipper og veitraseer reduserer områdets egnethet for fot-turer og spaserturer.

Tørrlagt Vermefoss reduserer opplevelses-

mulighetene og egnetheten for reiseliv i Romsdal.
Begrunnelsen

for konsekvensvurderingen

er flgende

(jfr. vedlegg

3):

(1)

Det er beskjedne friluftslivsinteresser

knyttet til utbygg-

ingsomr&det
(2)

dagens bruk blir bare i noen grad berørt, og det finnes gode
alternative områder innenfor region og lokalsamfunn.

Konfliktene er store for tradisjonelt friluftsliv.

-

38
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Konfliktene er knyttet til opplevelsesmulighetene

og egnetheten.

Området er til dels påvirket av tekniske inngrep idag.

De plan-

lagte inngrepene vil imidlertid redusere dagens verdi ytterligere,
først og fremst pga. den store senkningen (86 m) av Vermevatn.
Skioverfartmulighetene

over Vermevatn, samt alle rasteplasstedene

ved vannet sommerstid, vil bli Ødelagt.
Begrunnelsen for konsekvensvurderingen

er flgende

(jfr. vedlegg

3):

(3)

Inngrepene gjør at mangfoldet og opplevelsesverdien

i deler

av området blir berørt.

D

L

G

Konfliktene er middels store for tradisjonelt friluftsliv og store
for andre utendrsaktiviteter.
Konfliktgraden henger sammen med at 2/3 av vannføringen i Ulva
tas bort.

Opplevelsesmulighetene

fossen ved brua forsvinner.
turlandskapet.

reduseres ytterligere ved at

Inntaksdammen blir godt synlig i kul-

Inngrepene foretas i de nedre deler av delområdet

(nedstr@oms Gammelgarden rett vest for Brste).

Dette er imidler-

tid den naturlige innfallsporten for turer i Brstdalen
dalen, slik at helhetsopplevelsen
som ferdes i dalen.

og Ulvå-

av landskapet forandres for de

For de som bare reiser inn i dalen for

rasting og titting (i.e. bilturister) blir området langt mindre
interessant hva angår naturopplevelser.
Begrunnelsen for konsekvensvurderingene

er følgende (jfr. vevdlegg

3):
(3)

Inngrepene gjor at mangfoldet og opplevelsesverdien

i deler

av området blir berørt
(4)

Vassdragsområdet

er et av få gjenværende relativt urørte fri-

luftslivsområder i regionen
(5)

Rekreasjonsinteressene

blir vesentlig berrt.

-
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Konfliktene er store for andre utendørsaktiviteter.
Konfliktene er forbundet med Raumas reduserte vannføring etter
samlp

Ulv&a.

40

reduksjon i vannforingen gjpr at Slettafossen

og Brudefallet blir sterkt redusert.

Opplevelsesmulighetene

knyttet til landskapet forringes betraktelig.

Etter som Romsdalen

allerede er betydelig påvirket av vassdragsreguleringer,
tørrlegging av bl.a. Mongefossen, som flge
verdien nå ytterligere.

og

av dette, reduseres

Dette delområdet vil bli sterkest

negativt påvirket av de planlagte inngrepene.
et av Norges mest attraktive turistområder.

Området inngår som
Vann og vassdrag er

vesentlige elementer for turistenes opplevelser av Romsdalen til
Lesjaskog.

Reduserte naturopplevelser av så viktig karakter må få

stor negativ uttelling.
Begrunnelsen er flgende

(jfr. vedlegg 3):

(5)

Rekreasjonsinteressene

blir vesentlig berørt.

(6)

Store inngrep gjbr at mangfoldet og opplevelsesverdiene

blir

vesentlig redusert
(7)

Det finnes ingen alternative områder med tilsvarende kvaliteter innenfor regionen og/eller landsdelen.
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9.

--

KOMPENSASJONST
ILTAK

Kompensasjonstiltakene som er foreslått i dette avsnittet er ikke
nevnt i de tekniske planene.
Vermedalen

og Langvatnet

Inntaksdam nederst i Vermedalen (K.720) kan eventuelt plasseres
ved veien eventuelt med badeplass.

i terrenget.
br

unngAs.

Tippen bør terrengformes.

Ny vei til inntak K. 720

Tipp-plassering ved p&hogg/tverrslag p& K.620-640 br

vurderes nærmere.
lig.

Øvre kraftverk bbr ikke synes

tn veitrase inn Vermedalen bor vere tilstrekke-

Inngrepene bør konsentreres.

Vermevatn

og Midtbotn

Bruk av og utbedring av vei til Alteret må ikke forekomme.
lpypetras
Ulvådalen

og fotturrute rundt Vermevatn br

Ski-

opparbeides.

og Brstdalen

Minstevannfring

bor vurderes i Ulv&a nedstroms Brste.

flyttes lengst mulig nede i Brstdalen.

magasinet br

Inntaks-Ved inn-

taksdammen kan det opparbeides badeplass og parkeringsplass.
Veien bør ikke utbedres over damstedet.
Raumadalen

Minstevannfring

br

vurderes.

0

Vermedalen

og Langvatnet

Forslagene ovenfor er bare ment å være rettledende.

Det framgår

ikke av de tekniske planene at dette er måten utbygger ønsker å
realisere planene sine på.

Konfliktgraden vil ikke reduseres,

fordi det som gir de største konfliktutslagene er endringene på
vannstrengen og i strykpartiene.
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Vermevatn

og Midtbotn

Konfliktgraden
Ulv&dalen

-

vil reduseres til -2 for tradisjonelt friluftsliv.

og Brstdalen

Forslagene ovenfor vil kunne redusere konfliktgraden for andre
utendbrsaktiviteter

til -2.

Raumadalen
Minstevannføring

i sommerhalvåret på en vesentlig størrelse vil

kunne redusere konfliktgraden til -2.
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10.

-

KONKLUSJON

Raumas, Vermas og Ulvas

nedbrfelt

har stedvis svært stor og stor

verdi for både tradisjonelle friluftslivsaktiviteter
skiturer) og for andre utendørsaktiviteter

(fotturer og

(reiseliv).

Fjellom-

rådet er i sin helhet et sammenhengende natur- og turområde med
hoy planstatus pa regionalt og nasjonalt niv.

Dalomradene er

svært mye besøkt av turister og har nasjonal og interansjonal
verdi.
Områdets særpreg er en relativt stor dominans av fosser og strykpartier, som er godt synlige og lett tilgjengelige.

Disse domi-

nerer også i landskapsbildet.
Områdets verdi for tradisjonelt friluftsliv og for reiseliv (bilturer, rasting, utsiktsplasser mv.) endrer seg fordi 2 fosser/
stryk forsvinner i Verma, (over gammelt inntaksmagasin og nedstroms jernbanelinja),

1 foss blir sterkt redusert i Ulvåa (over

brua) og 2 fosser/stryk blir sterkt reduserte i Rauma (Slettafoss
og Brudefallet).

Opplevelsesverdiene

endres sterkt og dermed også

verdien for reiseliv og friluftsliv.

Egnetheten for friluftsliv

endres sterkt ved Vermevatn og nedre deler av Vermedalen.

Egnet-

heten for rasting og utsikt langs Raumas og Ulvåas lØp endres også.

Konfliktgraden

vannføringen.

er stor som flge

av den sterkt reduserte

Fosser og stryk mister sin opplevelsesverdi

for

både turister, fjellvandrere og lokalbefolkning.
Av aktuelle avbptende tiltak br
minstevassfiring,

en frst

og fremst vurdere

evt. hel sommervassf6ring

turister), i Rauma fra og med samlp

("lokkeflom" for

med Ulv&a.

Brstdalen

br

i

størst mulig grad skånes for tekniske inngrep, og en eventuell
inntaksdam br
br

plasseres lengst mulig nede i Brstdalen.

det ikke anlegges vei til Alteret.

bpr vere tilstrekkelig.

Videre

En veitrase inn Vermedalen

Tippene må formes i terrenget og inn-

grepene bØr konsentreres over et lite areal.
De deler av omr&dene som har strst

verdi, bbr sk&nes mest.

- 43 -

LITTERATURLISTE
DNT 1986. Til fots i fjellet.
Fylkesmannen

i Møre og Romsdal,

luftslivet

1986.

Handlingsprogram

for fri-

1987-1996.

Miljøverndepartementet

1984.

ved konsesjonsspknader.

Konsekvensanalyser

for friluftsliv

Rapp. T-588.

Miljpverndepartementet

1985.

Friluftsliv.

Rapp. T-593.

Nordiska Ministerrdet

1984.

Naturgeografisk

regioninndeling

av

Norden.
NOU 1983:41.

Verneplan

for vassdrag III.

Miljverndep.

1983, 192

s.
NOU 1983:45.

Friluftsliv

og vassdragsvern.

2,

Miljverndep.

71

s.

NOU 1986:13.

Ny landsplan for nasjonalparker.

Samlet Plan.

Rapport 432 Rauma, 1984.

Statistisk

Sentralbyrå

1984.

Friluftsliv

1

Miljpverndep.

Norge 1970-82.

1986.
Rapp.

1984:12.
St.meld. nr. 71, 1972-73.
nr. 6; Friluftsliv.
t.meld.

nr. 68, 1980-81.

St.meld. nr. 63,

1984-85.

Langtidsprogrammet.

Spesialanalyse

Finansdep.
vern av norsk natur.

MiljØverndep.

Samlet Plan for vassdrag.

Mil jpvern--

dep.
Teigland,

J. 1975.

1985:1.
Toftdahl,

Friluftsliv

og rekreasjon

i fjellet.

Skrifter

Hed. /Opp. Distriktshgskole.

H. 1986.

Friluftsliv

Kosåna i Agder-fylkene.

og andre utendørsaktiviteter

Vassdragsforsk,

langs

Univ. Oslo, Rapp.

nr. 106.
Valde

1986.

Vassdragsrapport

Vistad, O.I. 1986.
dragsforsk,
Aalvik, K.

g

432, Rauma,

Friluftsliv

1986.

i JØrpelandsvassdraget.

Vass-

Univ. Oslo, Rapp. nr. 94.

Berge, L. 1976.

Rauma/Ulvåa,

konsekvenser

Hovedoppgave

ved NLH-As.

Planlagt vassdragsutbygging
for

friluftsliv

og

landskap.

i

VEDLEGG 1
ULIKE FORMER FOR FRILUFTSLIV OG UTENDØRSAKTIVITETER

SLIK EN HAR

INNDELT AKTIVITETENE FOR BRUK I KONSEKVENSANALYSER

FOR VASSDRAGS-

REGULERINGER

TRADISJONELT

FRILUFTSLIV
omfatter
aktiviteter
som er tilpasset
en
ekstensiv
utnyttelse
av naturen og aktiviteter
som ikke forutsetter
særlig grad av tilrettelegging og tekniske
inngrep og aktiviteter
hvor
naturopplevelsen
står sentralt.
F.EKS. fotturer,
skiturer,
høstingsog sankingsturer,

MODERNE

FRILUFTSLIV

omfatter
aktiviteter
som er tilpasset
en mer
intensiv
utnyttelse
av naturen og aktiviteter
som forutsetter
større grad av tilrettelegging
og tekniske
inngrep og aktiviteter
som har færre
opplevelsesmuligheter
av natur fordi de forutsetter tekniske
inngrep.
F.EKS. trening,
sykling,
gliding,
jogging.

ANDRE

bading, padling,
jakt- og fisketurer.

windsurfing,

hand-

UTENDØRSAKTIVITETER
omfatter
aktiviteter
som forutsetter
en
intensiv utnyttelse
av naturen og aktiviteter
som forutsetter
stor grad av tilrettelegging
og
ulike tekniske
inngrep og aktiviteter
hvor
naturopplevelsen
kan stå sentralt, men hvor
mulighetene
for naturopplevelse
er betydelig
redusert som følge av tilrettelegging
og tekniske
inngrep.
Aktiviteter
hvor motoriserte
hjelpemidler tas i bruk for 5 utfore selve aktiviteten.
F.EKS. hytteliv,
sn@scooterkjoring

rasting,
mv.

motorbåtturer,

idrett,

VEDLEGG

2

KRITERIEOPPSETT FOR VERDIVURDERINGER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED
STORTINGSMELDING NR. 63 (1984-85) OM SAMLET PLAN FOR VASSDRAG

=

****=svært
liten
Omrdeverdi
kt

t

stor
verdi

verdi

=

stor

verdi

=

middels

stor

verdi

Karakteristikk
Mangfoldet
gjør at opplevelsesverdien
i landskapet
er
svært stor både når det gjelder naturforholdene
og eventuelle kulturpregete
elementer.
Vassdragsområdet
er et av de få gjenværende
ur rte naturområder hvor regionale,
eventuelt
nasjonale,
friluftslivsinteresser
er viktige eller forventes
å bli av betydning.
Vassdragsomradet
er av en slik storrelse
eller de henger
sammen med andre viktige friluftsområder,
slik at variasjonene innen området gir godt grunnlag
for ulike typer
friluftsliv.
Vassdragsomradet
inneholder
et av f
enverende
elementer i de store dalførene,
f.eks. fossefall,
som har stor
opplevelsesverdi
for friluftslivogleller
rekreasjonsinteressene.
Vassdragsområdet
alene eller knyttet sammen
råder, er av nasjonallinternasjonal
verdi.

k k

Mangfoldet
er av stor

med

andre

om-

og opplevelsesverdiene
knyttet til landskapet
betydning
for friluftslivsinteressene.

Dagens bruk av området til friluftsliv
det finnes få alternative
områder.

er særlig

stor,

og

Deler av vassdragsområdet
er påvirket av varige inngrep,
men disse er av relativ liten betydning
for friluftslivsog rekreasjonsinteressene.
Vassdragsområdet
er av særlig stor betydning
lokale friluftslivet
som mangler tilsvarende
samme kvalitet.
k

Områdets

mangfold

og opplevelsesverdier

er betydelig

Det er ikke knyttet spesielle
av betydning
for friluftslivet
Bruken av området
re ionalt nivå.

er svært

pavirket

av lokal,

av varige

opplevelsesverdier
til området.

begrenset

av

er moderate.

Dagens bruk er moderat og er hovedsakelig
tuelt regional
karakter.
Vassdragsomradet

for det
områder

både

even-

inngrep.
som er

på lokalt

og

VEDLEGG3
KRITERIEOPPSETT FOR KONSEKVENSVURDERINGER UTARBEIDET I FORBINDELSE
MED STORTINGSMELDING NR. 63 (1984-85) OM SAMLET PLAN FOR VASSDRAG.

Konsekvens
verdi

Kriterier

- l

Meget store
neg. konsekvenser

Store inngrep gjør at mangfoldet
verdien blir vesentlig
redusert.

og opplevelses-

Vassdragsområdet
er et av de få gjenverende
tivt urorte friluftsområder
i regionen.
De planlagte
inngrepene
får direkte,
virkninger
for dagens bruk.
Rekreasjonsinteressene

blir

vesentlig

rela-

ødeleggende
berørt.

Det fins ingen alternative
friluftslivsområder
med
tilsvarende
kvaliteter
innenfor regionen
ogleller
landsdelen.
-3

Store
negative
konsekvenser

Inngrepene
gjør at mangfoldet
og opplevelsesverdien
i deler av området blir berørt.
Vassdragsområdet
er et av de få gjenverende
relativt urørte vassdragsområder
innenfor regionen,
men
det fins alternative
områder,
selv om disse kan
være av mindre verdi.
De planlagte
inngrepene
virker til en viss grad inn
pa dagens bruk, og det finnes 5 alternative
områder av samme kvalitet.

- 2

Middels neg.
konsekvenser

Det er beskjedne
utbyggingsomrdet.

friluftslivsinteresser

Inngrepene
er av begrenset
levelsesverdiene
ikke blir

knyttet

til

omfang slik at oppvesentlig
berørt.

Dagens bruk blir bare i noen grad berørt, og det
finnes gode alternative
områder innenfor region og
lokalsamfunn.
- 1

Små negative
konsekvenser

Vassdragsområdet
Vassdragsområdet
av betydning.

har liten verdi
inneholder
ikke

for friluftslivet.
opplevelsesverdier

Reguleringen
virker i liten grad inn på dagens
bruk, og det finnes gode, i enkelte tilfelle
bedre,
alternative
områder.
0

Ingen konsekvenser

Friluftslivsinteressene
i vassdragsområdet
ikke eller i helt ubetydelig
grad.

berøres

VEDLEGG4
Ved en vektlegging av de tre verdimålene samt en regional helhetsvurdering, skal en verdi- og konsekvensvurdering
grunn i faggruppens kriterieoppsett
For hver av hovedparametrene
verdivurderingene.

foretas med bak-

(vedlegg 2 og 3).

har en satt opp en firedelt skala for

Summen av de enkelte verdivurderinger

for opp-

levelse, egnethet og bruk skal munne ut i en vurdering av områdets
verdi for friluftsliv/utendrsaktiviteter.

Den regionale helhets-

vurdering trekkes inn i tillegg til de tre hovedparametrene.
Den firedelte skala for de tre hovedparametrene
OPPLEVELSE
- Svært store opplevelsesmuligheter
- Store opplevelsesmuligheter
- Middels store opplevelsesmuligheter
- Sm? opplevelsesmuligheter

EGNHETHET
- Svært godt egnet
- Godt egnet
- Middels godt egnet
- Lite egnet
- - (ingen)

DAGENS BRUK
- Svert mye brukt
- Mye brukt
- Middels stor bruk
- Liten bruk
- - (ingen)
REGIONAL BETYDNING FOR FRILUFTSLIV
- svært stor
- stor
- middels stor
- liten
- - (ingen)
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