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Verneplan IV for vassdrag.
Objekt 002/5 Tromsa
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Kraftpotensial:
Samlet plankategori:

Oppland
Ringebu og Øyer
323 km2
117 GWh
-

Kontaktutvalgets medlemmer Gaukstad, Gausemel, Hauge, Moen og Wikholm viser til de store
verneverdiene og typeaspektet og foreslår at vassdraget vernes. Medlemmene Hillestad, Kielland og
Mellquist viser til de prioriteringer som er gjort i forbindelse med fylkesplanen for Oppland og peker
på at et relativt billig utbyggingsprosjekt videreføres i Samlet plan. De foreslår derfor at vassdraget
ikke tas med i verneplanen.
Norges vassdrags- og energiverk er klar over de store verneverdiene knyttet til naturvern, friluftsliv og
kulturminner som er i Tromsa, men mener at disse kan avklares ved en eventuell
konsesjonsbehandling av utbyggingsprosjekter. NVE tilrår derfor ikke vern av vassdraget.
Universitetet i Oslo fremhever Tromsa som sterkt verneverdig.
Den norske Turistforening viser til de dokumenterte verneverdier og at foreningens rutenett går i den
østre del av nedbørfeltet. De støtter flertallet i kontaktutvalget som går inn for vern.
Ringebu kommune viser til Tromsas betydning for friluftsliv på lokalt, regionalt og nasjonalt plan.
Også vilt- og fiskeinteressene er betydelige i Tromsa. Kommunen går derfor inn for vern av
vassdraget.
Midt-Gudbrandsdal Energiverk mener at verneverdiene i regionen burde vært tilstrekkelig sikret
gjennom vern av Åsta, Frøya, Atna og Rondane nasjonalpark. De viser til sitt tekniske og økonomisk
gode prosjekt i Tromsa, og mener vassdraget bør frigis til kraftformål.
Fylkesmannen viser til enstemmig formannskapsvedtak i Ringebu kommune, og støtter kommunens
ønske om vern.
Fylkeskommunen støtter kommunenes klare ønske om at Tromsa blir vernet.
Landbruksdepartementet mener at en utbygging vil være svært uheldig ut fra de store verneverdiene
og at setergrendene kan koples til gårdsturisme. Landbruksdepartementet anbefaler varig vern av
vassdraget.
Olje- og energidepartementet er klar over at det er store verneverdier i Tromsa, selv om de i denne
sammenhengsynes noe oppjustert i forhold til tidligere vurderinger bl.a. i forbindelse med
Flerbruksplan Gudbrandsdalslågen. Departementet tilrår at Tromsa tas med i verneplanen.

