Teksten nedenfor er hentet fra St.prp. nr. 118 (1991-92).
Verneplan IV for vassdrag.
Objekt 002/27 Håelva
Fylke:
Kommuner:
Nedbørfelt:
Kraftpotensial:
Samlet plankategori:

Sør-Trøndelag
Røros
439 km2
57 GWh
II

Kontaktutvalget viser til de store kulturhistoriske verdier særlig med funksjonell tilknytning til
vassdraget. Området er lett tilgjengelig og gir mulighet for et allsidig friluftsliv både som natur- og
rekreasjonsområde. Vassdraget er vurdert som egnet typevassdrag, og reindriftsinteressene er store i
området. Alle i utvalget er opptatt av at kulturminnene knyttet til vann må restaureres og tas vare på i
fremtiden. Det er noe uenighet om hvordan det best kan gjøres. Utvalget peker på at et vern her ikke
nødvendigvis er noe hensiktsmessig virkemiddel og at det vil kunne begrense et økonomisk grunnlag
for å ivareta kulturminnene. Utvalgsmedlemmene med unntak av Gausemel foreslår med disse
forutsetninger at objektet ikke tas med i verneplanen. Gausemel viser imidlertid til de svært store
reindriftsinteresser knyttet til området og foreslår at objektet tas med i verneplanen.
Norges vassdrags- og energiverk viser til de store reindriftsinteressene i området og de store
naturfaglige verdier, foruten den betydning vassdraget har for friluftsinteressene. NVE går inn for vern
av Håelva.
Røros kommune peker på store frilufts- og rekreasjonsinteresser i vassdraget, som er satsingsområde
for naturbasert reiseliv. Kommunen anser restaurering av kulturminner som meget realistisk uten noen
form for kraftutbygging, blant annet finansiert gjennom Handlingsplan for Glomma. Kommunen går
inn for vern av vassdraget.
Norske Reindriftssamers Landsforbund går inn for vern.
Fylkeslandbrukskontoret tilrår vern av Håelva.
Direktoratet for naturforvaltning fremhever de store friluftsverdiene i Håelva. Landskapet er svært
variert, og vassdraget er mye brukt både lokalt og regionalt. DN mener Håelva bør gis varig vern.
Fylkesmannen og Fylkeskommunen går inn for vern av Håelva.
Landbruksdepartementet viser til at en utbygging vil føre til ytterligere tap av vinterbeiter for
reindriften. Av den grunn frarår landbruksdepartementet utbygging og tilrår vern av Håelva.
Olje- og energidepartementet viser til de betydelige natur- og kulturfaglige interessene samt verdi for
friluftsliv og reindrift, og tilrår at Hitterelva tas med i verneplanen.

