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002/29 Imsa (V.nr. 002.KZ)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Hedmark
Stor-Elvdal, Ringebu, Øyer
502,5 km2
46 %
SP II
-

Imsa er et vestlig sidevassdrag til Glåma i Østerdalen og munner ut i denne ca. 20 km sør for
Koppang. Feltet strekker seg fra 1350 moh til 253 moh, nesten halvparten ligger over tregrensen.
Nordre og søndre Imssjøen (ca. 600 moh) er de største vannene. Imsa er typisk for Sør-Hedmarks
paleiske landformer med vidde og avrundete fjell. Øvre del av dalen er preget av dødisformer, mens
glasifluviale terrasser dominerer lenger ned. Ved utløpet i Østerdalen har Imsa bygget opp en stor
elvevifte. Vegetasjonen har et klart kontinentalt preg der barskogsonen, subalpin sone og lavalpin sone
er godt representert. Langs sideelva Eldåa ligger store myrdominerte områder. Blant de østlige
karplanteartene finnes en rekke sjeldne arter. Ørretbestanden er god og Imsa er viktig som gyteelv for
langtvandrende storørret i Glåma. Elg har viktige sommer- og spesielt vinterbeiter nedenfor Imssjøene.
Villrein bruker de øvre områdene. Elvesletta i nordenden av Nordre Imssjøen har høyt artsmangfold,
særlig av spurvefuglarter. Naturreservatet Åsdalstjønna er et rikt våtmarksområde med spesielt god
representasjon av ender og vadere. Flere av artene i dette området er rødlistet.
Det er fast bosetning langs de nedre 3 km av elva. Det går vei gjennom hoveddalføret. De vestligste 60
% av feltet er klassifisert som viktig friluftsområde. Jakt og fiske er vanlig. Kulturminnene er i stor
grad knyttet til fangstgraver for rein og elg, fiskebuer, samt flere tømmerfløtingsanlegg.
Styringsgruppens vurdering: 46 % av feltet ligger mer enn i km fra inngrep. Vei gjennom
hoveddalføret letter framkommeligheten, men innvirker på andel urørt natur. Høydegradienten på ca.
1100 m gir stort biologisk mangfold. Et våtmarksområde er fredet som naturreservat. Imsa er
typeområde for Sør-Hedmarks paleiske landformer med vidder og avrundede fjellhøyder.
Styringsgruppen foreslår at vassdraget tas inn i verneplanen.
Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Ringebu kommune og Oppland fylkeskommune er positive til vern. Fylkesmannen i Hedmark viser til
faktaopplysninger som er formidlet tidligere. Glommens og Laagens Brukseierforening mener vern av
Imsa ikke vil tilføre verneplanen noe nytt. Opplysningsvesenets Fond og NORSKOG mener området
allerede er for sterkt belastet med vern og ønsker ingen ytterligere restriksjoner og viser også til
utbyggingsmulighetene i sidevassdragene. Norges Jeger og Fiskerforbund Hedmark og
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går inn for vern av vassdraget.
NVE vil, i tillegg til momentene som framkommer av styringsgruppens forslag, bemerke at en
utbygging av vassdraget med reguleringsmagasin slik som behandlet i Samlet plan, vil kunne ha en
flomdempende effekt i Glomma nedstrøms samløpet med Imsa. Imidlertid vil en slik utbygging være
dyr og svært konfliktfylt og ansees ikke som et realistisk utbyggingsalternativ.

Vassdraget vil ikke bedre verneplanens typeaspekt, men NVE legger vekt på vassdragets verneverdier
og urørthet og anbefaler vern.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Norskog går mot vern av vassdraget.
Imsa grendekraftlag ønsker mulighet til å bygge mikro-, mini- og småkraftverk i vassdraget.
Fylkesmannen i Oppland viser til tidligere uttalelse til styringsgruppen, og går inn for at Imsa vernes.
Departementet tilrår at Imsa tas inn i verneplanen.

