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. II 2
GRIMSA Vassdr. Nr. 19
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Hedmark og Oppland
Folldal og Dovre
492 km2

Grimsa kommer fra fjellområdet mellom Hornsjø (1566 moh) og Gråsida (1516 moh) øst for Dovre og
renner nordøstover gjennom et naturskjønt dalføre nord for Rondane og ut i Folla ca. 10 km nedenfor
Folla sentrum.
Undergrunnen består av sedimentære bergarter, sandstein i sør og forskjellige skiferbergarter i nord.
Bergartsgrensen følger nær Grimsas løp. Spesielt nedbørfeltets nedre del er rik på løsmateriale.
Grimsmoen brer seg ut nordøst for Kolletholen, i vinkelen mellom Grimsa og Folla. Dette er en
usedvanlig interessant og vakker løsavsetning fra isavsmeltingstiden.
Gjennom hele dalføret går en privat bomvei som forbinder Dovre med Folldal og en finner flere større
setergrender som er i drift.
Kraftpotensial: 200 GWh (IIA)
Grimsa kan nyttes i Atnautbyggingen ved overføring til Atnasjøen.
Naturvitenskapelige interesser:
Nedbørfeltet huser en rekke lokaliteter av høy faglig verdi for studiet av isavsmeltingsforløpet i SørNorge. Geomorfologiske undersøkelser er utført i området, og videre studier pågår for tiden.
Almene naturvern- og friluftsinteresser m.m.:
Bomvegforbindelsen fra Dovre og Folldal gir lett adkomst til Grimsdalen og turisme, friluftsliv med
jakt og fiske drives i utstrakt grad i dalen. Områdets beliggenhet mellom Rondane nasjonalpark og
Dovrefjell gjør Grimsavassdraget særlig interessant for friluftslivet.
Utvalgets vurdering:
Vassdraget inneholder verneverdige kvaliteter. I utbyggingssammenheng hører vassdraget sammen
med objekt nr 11 Atna, som allerede er vernet for 10 år, og er som dette nær knyttet til Rondane
nasjonalpark. Det er i vernesammenheng naturlig å se de to vassdrag sammen og utvalget tilrår Grimsa
vernet midlertidig sammen med 10 årsgruppen fra 1973.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Teksten nedenfor er avskrift av St.prp. nr 77 (1979-80), Verneplan II for vassdrag.
OBJEKT NR. II 2.
Grimsa, vassdrag nr. 19.
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:

Hedmark og Oppland.
Folldal og Dovre.
492 km2

Kontaktutvalget foreslår midlertidig vern sammen med 10-års gruppen fra 1973. Vassdraget
inneholder verneverdige kvaliteter. I utbyggingssammenheng hører vassdraget sammen med objekt nr.
11, Atna, som allerede er vernet for 10 år, og er som dette nær knyttet til Rondane nasjonalpark. Det er
i vernesammenheng naturlig å se de to vassdragene sammen.
Hovedstyret slutter seg til Utvalgets tilråding om at objektet vernes midlertidig sammen med 10-års
gruppen fra 1973.
Fylkesfriluftsnemnda går inn for Utvalgets tilråding om midlertidig vern.
Fylkesmannen antar at muligheten for utbygging av vassdraget bør stå åpen og foreslår 10-års vern.
Den Norske Turistforening anbefaler varig vern. Grimsa løper like nord for Rondane Nasjonalpark i et
område som er meget nyttet til friluftsliv.
Departementet tilrår at vassdraget gis midlertidig vern sammen med 10-års gruppen fra 1973.
Vassdraget må sees i sammenheng med objekt nr. 11 Atna som er vernet i 10 år etter Verneplan I.
(NVEs kommentar: Både Grimsa og Atna er senere varig vernet).

