Teksten nedenfor er avskrift fra
Innstilling om vassdrag som bør unntas fra kraftutbyggingen, 1971
Avgitt til Industridepartementet av Hovedstyret for Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen.
Objekt nr 12 – Åstavassdraget – Vassdrag nr. 15.
Hovedstyrets flertall på 3 medlemmer stemte imot konsesjon på overføring til Mesna. Begrunnelsen
var at naturvernmessige forhold måtte veie tungt i et så sentralt beliggende friluftsområde.
Industridepartementet avslo søknaden med samme begrunnelse.
Hovedstyret anser forholdene her så avklaret at en ikke vil ha noe å bemerke til at vassdraget blir varig
unntatt fra kraftutbygging.
__________________________________________________________________________________
Teksten nedenfor er avskrift fra
Rapport utarbeidet av Kontaktutvalget kraftutbygging-naturvern som har hatt til oppdrag å
utarbeide en liste over vassdrag som bør unntas fra kraftutbygging.
Rapporten, datert 30. desember 1970 ble oversendt til Det kongelige departement for industri og
håndverk, Det kongelige kommunal og arbeidsdepartement og Hovedstyret for Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen.
OBJEKT NR 13
Åstavassdraget– Vassdrag nr. 15.
Fylker:
Kommune:
Nedbørfelt:

Oppland og Hedmark
Åmot, Vang, Ringsaker, Øyer
647 km2

Åstavassdraget har sin begynnelse på den østlige del av Hardangervidda (ca. 800-1000 moh) nær
grensen mellom Hedmark og Oppland. Landskapet har rolige former med fjellvidder, myr og skog. Til
vassdraget hører sjøene Grunna, Akksjøen, Hornsjø, Gåssjø, nedre og Øvre Åstavatn, Lyngsjø og
Øyungen. Åsta renner ut i Glomma ca. 30 km nord for Elverum.
Gabrielsen-komiteen (G 4 og 5).
Fra komiteens innstilling siteres:
”Formannen, Eriksen og Mengshoel har intet å bemerke til en skånsom utnyttelse av Åstavassdraget.”
”Kjelsrud, Krogh og Lyng anbefaler Åstavassdraget bevart urørt. De peker på at det dreier seg om et
vakkert, sentralt beliggende fjellterreng med stor hyttebebyggelse og stort og stadig stigende besøk av
bilturister, jegere og fiskere. Fraksjonen viser også til uttalelse fra fylkesmannen i Hedmark 9.
november 1962, hvoretter Hedmark kraftverk ifølge de vedtatte kraftutbyggingsplaner for dette og
Kraftlaget Opplandskraft vil ”kunne dekke ethvert tenkelig kraftbehov i de nærmeste år framover”, jfr.
Hedmark fylkestings vedtak i møte 29. november 1962.”
Industrikomiteen i Stortinget har ført Åstavassdraget i gruppen ”Øremerkes/ særskilt behandling”.
Teknisk utnyttelse
a. Resipientforhold: Vassdraget antas å være relativt lite forurenset. Seterområdene som etter hvert
synes å utvikle seg til hyttebyer, representerer dog en potensiell forurensingsfare.
b. Vassforsyning: Opplysninger foreligger ikke.
c. Vasskraft:
Utbygd vannkraft: Ingen

Verneinteresser
a. Naturvern- og friluftsinteresser.
Områdene rundt Åstavassdraget ligger sentralt og lett tilgjengelig for mange av de større
befolkningskonsentrasjonene på Østlandet. Traktene rundt Åstavassdraget er i stor utstrekning nyttet
for hyttebebyggelse. På Sjusjøen er det således ca. 1 400 hytter og en rekke pensjonater og hoteller.
Bare i Pihlske sameie er det bygslet ut ca. 1 700 hyttetomter (1968). Åstatraktene er nyttet av
lokalbefolkningen så vel som av tilreisende.
Ringsaker Jeger- og Fiskerforening som i vesentlig grad er knyttet til Åstavassdraget, selger ca. 4 000
fiskekort pr. år. Det er lagt ned betydelige beløp i fiskekultur.
b. Naturvitenskapelige interesser.
Området er tenkt som typeområde i Hedmark for Norges Landbrukshøgskoles hydrologiske
undersøkelser. Det skal i høst igangsettes større forskningsprosjekter i Åstadalen, spesielt med tanke
på undersøkelse av grunnvannsforholdene gjennom lengre perioder. Åstadalen blir også benyttet som
ekskursjonsområde innen faget kvartærgeologi ved Norges Landbrukshøgskole.
Utvalgets vurdering.
Utvalget anser forholdene i dette vassdraget så godt belyst gjennom den vanlige
konsesjonsbehandlingen at det uten kommentar slutter seg til standpunktet om å unnta det fra
vasskraftutbygging. Utvalget mener dessuten at vedtaket bør gjøres varig.

