Teksten nedenfor er avskrift av St.prp. nr 77 (1979-80), Verneplan II for vassdrag.
OBJEKT NR. 17.
Frya, vassdrag nr. 9.
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Oppland.
Fron, Sel, Ringebu
377 km2.

Kontaktutvalget tilrår vassdraget vernet midlertidig sammen med 10-års gruppen fra 1973. Det vises til
vassdragets nære tilknytning til Rondane nasjonalpark. I utbyggingssammenheng bør det sees sammen
med objekt nr 11, Atna, og en overføring dit berører ikke verneinteressene ved og ovenfor Furusjøen.
Etter Hovedstyrets vurdering bør Frya gis varig vern.
Fylkesmannen og Fylkesutvalget går inn for varig vern og peker på de store turist- og
friluftsinteressene som knytter seg til området siden det ligger nær Rondane Nasjonalpark.
Fron kommune går inn for varig vern.
Statens naturvernråd og Statens friluftsråd kan støtte Hovedstyrets forslag.
Universitetets Kontaktutvalg går inn for varig vern av vassdraget.
Statens Forurensingstilsyn viser til at Frya ligger i Gudbrandsdalsvassdragets nedbørfelt. Reguleringer
i dette nedbørfeltet bør utstå til alle saneringer av utslipp i nedbørfeltet er satt i verk og en har sett
virkningene av saneringstiltakene og av eventuell regulering i Jotunheimenområdet. SFT foreslår på
dette grunnlag et midlertidig vern sammen med 10-års gruppen fra 1973.
Departementet tilrår at vassdraget gis varig vern.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teksten nedenfor er avskrift av NOU 1976: 15 Verneplan for vassdrag
Utredning (Rapport nr. 2) fra kontaktutvalget KRAFTUTBYGGING/NATURVERN.
Utredningen avgitt til Industridepartementet, Miljøverndepartementet og Hovedstyret for NVE
i april 1976.
OBJEKT NR. 17
FRYA Vassdr. Nr. 9
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Oppland
Fron, Otta, Ringebu
377 km2, 88 km2 innenfor Rondane nasjonalpark. 6 % sjøareal.
(Furusjøen 852 moh, 4,5 km2)

Vassdraget har sitt utspring innenfor Rondane nasjonalpark og renner ut i Gudbrandsdalslågen like
nordvest for Ringebu. Fryas løp er rolig de første 15 km, og dalbunnen er relativt bred. Etter samløpet
med Fisken er dalen trang, og elva løper i et elvegjel. Samløpet med Lågen er preget av Fryas store
vifte. De akkumulerte masser er så store at Lågens løp er presset helt over i Gudbrandsdalens vestside.
Undergrunnen består dels av sandstein og dels av skifer. I Fryadalen er det stedvis rikelig med
løsmasser.

Bilveger går lags begge sider av Frya de nederste 25 km og det går veg fra Vinstra, Kvam og Otta
fram til furusjøen. I de sydøstre deler av nedbørfeltet (Venabygd) drives det jordbruk. Langs Frya mot
Furusjøen er det seterdrift flere steder, og rundt Furusjøen en nesten sammenhengende hytteby.
Kraftpotensial: 150 GWh (IIA-IIB)
Ved utbygging til Otta, Kvam eller Ringebu vil Furusjøen bli regulert med fra 5 til 11 m ved senkning.
Frya kan også nyttes i Atnautbyggingen, og da uten regulering av Furusjøen.
Naturvitenskapelige interesser:
Høyderyggen på innlandsisen lå over feltets midtre del. Dette, samt avleiringer fra isavsmeltingstiden
ved munningen av Frya og Fryas løp og vifte ved utløpet i Gudbrandsdalen, gjør nedbørfeltet av
interesse for geomorfologiske studier. Furusjøen, med en stor del av sitt dreneringsområde i Rondane
nasjonalpark er av limnologisk (ferskvannsforsknings) interesse. Botanisk har nedbørfeltet verneverdi
fordi det inneholder svært mange forskjellige vegetasjonstyper. Flere av disse har stor artsrikdom med
kravfulle og sjeldne arter. Spesielt må nevnes at det i enkelte områder finnes typisk
bekkekløftvegetasjon.
Almene naturvern- og friluftsinteresser m.m.:
Fylkesmannen mener at en regulering av Furusjøen bør unngås på grunn av at den grenser inn til
Rondane nasjonalpark og at store turist- og friluftsinteresser knytter seg til området.
Fylkesmannen antar at Fryavassdraget kan gis varig vern mot ytterligere kraftutbygging.
Utvalgets vurdering:
Vassdraget er nær knyttet til Rondane nasjonalpark. I utbyggingssammenheng bør det sees i
sammenheng med objekt nr. 11 Atna, og en overføring dit berører ikke verneinteressene ved og
ovenfor Furusjøen. Utvalget tilrår derfor vassdraget vernet midlertidig sammen med 10 års gruppen fra
1973.

