Teksten nedenfor er avskrift av St.prp. nr. 89 (1984-85)
Verneplan III for vassdrag, side 83.
OBJEKT NR. 105
VESTERÅSELV vassdrag nr. 413
Fylker:
Møre og Romsdal.
Kommuner:
Stranda, Norddal.
Nedbørfelt:
24 km2.
Skoggrense:
Ca. 950 moh.
Areal under denne:
20 %
Middelvassføring:
1,4 m3/s.
Bredekket areal:
7%
Laveste-høyeste punkt: 70 – 1 775 moh.
Jordbruksareal:
380 da.
Dyrkingsjord:
0.
Produktivt skogareal: 770 da.
Kraftpotensial:
34 GWh, kostnadsklasse II A.
Kontaktutvalget viser til at Storseterfossen årlig blir besøkt av en mengde turister og er en av
Geirangers store turistattraksjoner. Det er dessuten påvist en rekke kvaliteter som har stor
naturvitenskapelig verdi, blant annet en rik og variert flora. Utvalget tilrår at Vesteråselv med
Storeterfoss gis varig vern.
Hovedstyret slutter seg til Kontaktutvalgets tilråding om at Vesteråselv bør gis varig vern.
Stranda kommune tilrår varig vern av Vesteråselva.
Tafjord Kraftselskap viser til at i Sperstadutvalgets utredning Verneplan for vassdrag III har
Vesteråselva for de forskjellige interesser fått følgende karakter:
Interesse:

Verneklasse:

Naturvitenskapelige

2

Kulturvitenskapelige

3

Vilt- og fiske

4

Friluft

4

Landbruk

Moderate

Til tross for de beskjedne verneinteressene som knytter seg til dette objektet sammenholdt med andre
som er vurdert i Verneplan III har Sperstadutvalget foreslått varig vern.
Kraftselskapet forstår det slik at det utvalget særlig har lagt vekt på, er Storseterfossen i Vesterelva sin
betydning for turistnæringen i Geiranger.
Ved overføring av avløpet fra noe under halvparten av nedbørfeltet til Storseterfossen til Tafjord og
utnyttelse i magasiner og kraftverk kan det innvinnes ca. 34 GWh til en rimelig pris, kostnadsklasse II
A.

Kraftselskapet understreker at selv om dette ikke er store energimengder sett i nasjonal sammenheng
er det av betydning for den region Tafjord Kraftselskap forsyner, da vasskraftressursene i Tafjord nå
må sies stort sett å være utnyttet.
Kraftselskapet har forståelse for turistnæringens betydning for Geiranger og det grunnlag denne
næring bygger på.
Med den beskjedne karakter de forskjellige interesser har fått, mener en likevel det er riktig å arbeide
videre med dette prosjektet for å se om det er mulig å finne frem til løsninger som er akseptable for f..
eks. turistnæringen samtidig som vasskraftpotensialet kan utnyttes. Ut fra dette tilrås at Vesteråselva
blir overført til konsesjonsbehandling uten at det derved er tatt stilling til om det skal skje en
utbygging.
Departementet tilrår varig vern av Vesteråselva. Storseterfossen synes å ha stor betydning for den
lokale turisttrafikken. Stranda kommune går inn for varig vern av Vesteråselva.

