Teksten nedenfor er hentet fra St.prp.nr. 75 (2003-2004).
Supplering av Verneplan for vassdrag.
Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 11. juni 2004, godkjent i statsråd samme dag.
123/5 Hena (V.nr. 123.E1Z)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Sør-Trøndelag
Tydal, Holtålen
93,8 km2
89 %
II/10, II/7
-

Hena er sideelv til Neavassdraget og renner ut i Nea like nedenfor Ås i Tydal. Landskapet har slake,
avrundete former, og domineres av dalene Hendalen og Svartdalen. Hena er et typisk
barskogsvassdrag, med gran som viktigste treslag. Terrenget er glasialt utformet, men den nordligste
delen er preget av fluvial erosjon. Vassdraget har flere juv og fosser, bl.a. Henfallet med 80-90 m fritt
fall. Henfallet barskogreservat, med boreal regnskog, ligger 3 km nord for Henas utløp i Nea.
Henfallet er også et viktig botanisk område med flere sjeldne og truede lav- og mosearter. Vassdraget
har ikke spesielt mange vegetasjonstyper, men både fattige og rike typer er representert. Stedvis finnes
store myrområder og langs en del av elvestrekningene vokser frodig vierkjerr. Produksjonen og
mangfoldet i ferskvann er middels til stor og det forekommer sjeldne arter. I Storhena finnes en god
bestand av ørret. Fuglefaunaen er typisk for landsdelen og den eneste vannfugl lokaliteten er i
sørøstenden av Svartåsjøen. Elg og rådyr er vanlig.
Terrenget er lett framkommelig terreng og egnet for tradisjonelle friluftsaktiviteter. Nedbørfeltet er et
at de få gjenværende sidevassdragene til det ellers gjennomregulerte Neavassdraget. Fjellområdet er
tradisjonelt samisk bruksområde og det har pågått kontinuerlig reindrift i området fra gammelt av.
Hele vassdraget har særverdi for distriktet som kalvingsland og vårbeite. Øvre deler har også sommerog tidlig høstbeiter. En arm av hovedflytteleia krysser vassdraget.
Styringsgruppens vurdering: Nedbørfeltet, som er et lite sidevassdrag til Nea, er preget av urørthet.
Hele 89 % av feltet ligger mer enn 1 km fra inngrep. Store verdier er knyttet til biologisk og geologisk
mangfold. Selve vassdraget er et viktig element i landskapsbildet med store vann, fosser, juv og
meandrerende områder. Feltet er mye brukt i friluftssammenheng og store verdier er knyttet til
reindrift og samiske interesser. Styringsgruppen foreslår at vassdraget tas inn i verneplanen.
Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag går inn for vern av vassdraget med støtte av Fylkeslandbrukskontoret i
Sør-Trøndelag. Trondheim Energiverk mener det ikke er nødvendig med vern. Sør-Trøndelag
Bondelag går imot vern av vassdraget og frykter båndlegging i forhold til næringsinteresser.
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går inn for vern av vassdraget. Reindriftsforvaltningen mener
reindrifta bør inngå i verneformålet.
NVE viser til styringsgruppens vurdering og majoriteten av høringsuttalelsene, og anbefaler vern av
vassdraget.
Departementshøringen og departementets tilråding.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag støtter vern av vassdraget.
Departementet tilrår at Hena tas inn i verneplanen.

