Teksten nedenfor er avskrift fra
St.prp. nr. 4 (1972-73). Om verneplan for vassdrag
Dette er daværende Industridepartementets tilråding av 5. mai 1972, som ble godkjent
ved kongelig resolusjon samme dag.
Objekt nr. 12.
ÅSTAVASSDRAGET – VASSDRAG NR. 15.
Åstavassdraget vil ved utbygging kunne gi ca. 250 GWh (II A-B).
Kontaktutvalget anser forholdet i dette vassdraget så godt belyst gjennom konsesjonsbehandling av
søknad om regulering av vassdraget, at det uten kommentar slutter seg til standpunktet om varig å
unnta Åstavassdraget fra kraftutbygging.
Hovedstyret anser også forholdene her så avklart at det ikke har noe å bemerke til at vassdraget blir
varig unntatt fra kraftutbygging.
Mesna kraftselskap som i sin tid søkte om reguleringer i Åstavassdraget, opplyser at den kraft som kan
innvinnes ville bli meget rimelig. Kraftselskapet kan være enig i at en del vassdrag, herunder
Åstavassdraget, foreløpig fritas for kraftutbygging i en 10-års periode. Det mener imidlertid at
konsekvensen av alternative kraftkilder ikke er så godt utredet at vernet bør gjøres varig.
Hamar og Hedmark Turistforening erklærer seg tilfreds med at Hovedstyret foreslår Åstavassdraget
varig unntatt fra kraftutbygging. Foreningen mener at vassdraget bør bevares mest mulig uberørt
(herunder også forurensninger fra hyttebyer og annen utbygging) som rekreasjonsområde for de store
hytteområder som etableres i nærheten av vassdraget, og for alle som nytter området til helgeturer.
Fylkesmannen og Fylkestinget i Oppland har ikke vesentlige merknader til Hovedstyrets innstilling.
Oppland Naturvern er enig med Kontaktutvalget i at dette vassdraget unntas fra kraftutbygging.
Ringsaker kommune har ikke noe å bemerke til at Åstavassdraget blir unntatt fra ytterligere regulering
og at vernet blir gjort varig.
Fylkesfriluftsnemnda i Hedmark foreslår Åsta varig vernet.
Fylkesmannen og Fylkesutvalget i Hedmark slutter seg til Hovedstyrets innstilling.
Departementet har, særlig av hensyn til friluftslivet, tidligere avslått konsesjonssøknad om regulering
av Åsta. Departementet har ikke noe imot varig vern av Åsta.

