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128/2 Jørstadelva (V.nr. 128.CZ)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Nord-Trøndelag
Snåsa
269,1 km2
45 %
-

Jørstadelva er en av to større elver med utløp i Snåsavatnet. Elva drenerer et skog- og fjellområde med
topper opp mot 1000 moh. Området er karakterisert av mange små vann, tjern og dammer. Nedre og
midtre deler har skogkledte åser, kulturlandskap og jordbruksvirksomhet med rik og frodig vegetasjon.
I overgangen mellom fjell og dal ligger flere mindre fosser som utgjør markerte landskapselementer. I
nedre del ligger tykke lag av marine sedimenter og vassdraget har store flater med breelv- og
elveavsetninger. Flere steder er det utviklet meanderløp, særlig de nederste 3-4 km av Grønnøra som
ved utløpet utgjør et unikt innlandsdeltasystem med meandere, kroksjøer og bakevjer. Det er samtidig
et våtmarksområde for fugl og det har en rik og spesiell vegetasjon knyttet til skog, våtmark,
gruntvannsområder, elvekanter og tørre partier. På nordsiden ligger en lang sandstrand med aktiv
massetransport og akkumulasjon fra elva. Snåsavatnet har en god bestand av storørret og Jørstadelva
er den viktigste gyteelva for bestanden. Vegetasjonstypen er artsrik og har høgstaudepreg. Botanisk
sett er vassdraget en meget fin representant for innlandsvassdragene i Midt-Norge med flere
forekomster av sjeldne og interessante plantearter. Flere viktige våtmarksområder finnes, bl.a.
Grønøra og Steinkjermyran/Åsamyra i Imsdalen. Feltet har store viltinteresser. Flere rødlistede arter er
registrert.
I nedre deler er det gjennomført betydelige forbygningsarbeider langs hovedelva. Øvre deler brukes
mye til turgåing. 13 km2 av feltet er del av et stort villmarkspreget område og inngår i en foreslått
nasjonalpark. De viktigste friluftsområdene er knyttet til Grønnøraområdet, fiske langs elva og jakt i
midtre og øvre deler. Vassdraget har svært store kulturminneinteresser. Kulturminnene viser bruk og
bosetting gjennom et langt tidsrom, der mye av bruken er knyttet til elver og vann. Det har vært
kontinuerlig reindrift i området fra gammelt av. Hovedvassdraget danner en naturlig og god grense
mellom reinbeitedistrikt. Naturlige trekkleier krysser sidevassdrag. Innenfor nedbørfeltet er det en
variert og verdifull jordbruksproduksjon.
Styringsgruppens vurdering: Indre del av vassdraget er en del av et stort villmarkspreget område, og
inngår i planene for etablering av en nasjonalpark. Det er for øvrig store verdier knyttet til hele
vassdraget, med særlig vekt på den meandrerende elvestrekningen i nedre del før utløpet i Snåsavatn.
Styringsgruppen foreslår at vassdraget tas inn i verneplanen.

Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Snåsa kommune går sterkt imot vern og viser til at vern vil legge store begrensninger på
næringsinteresser. Nord-Trøndelag fylkeskommune går også mot vern, mens fylkesmannen i NordTrøndelag går inn for vern. Statskog ønsker ikke at verneforslaget skal legge for store begrensninger
på arealutnyttelsen. Forum for natur og friluftsliv Nord-Trøndelag og Samarbeidsrådet for

Naturvernsaker går inn for vern av vassdraget. Reindriftsforvaltningen mener reindriftsinteressene bør
vektlegges sterkt i vernevurderingen. NGU viser til at det er viktig forekomst av kvartsittskifer
innenfor vassdragets nedbørfelt.
NVE er av den oppfatningen at verdiene i vassdraget særlig er knyttet til den øvre delen av vassdraget
og til utløpsområdet. Vassdraget har ikke utbyggingspotensial i Samlet plan, og andre vernede
vassdrag ivaretar typeaspektet. NVE mener også de vesentligste verdiene i vassdraget vil kunne bli
ivaretatt gjennom vern etter naturvernloven og anbefaler derfor ikke vern av vassdraget gjennom
Verneplan for vassdrag.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag går inn for vern. Sametinget påpeker at det er dokumentert
viktige samiske interesser i vassdraget, og forutsetter at vassdraget blir vernet etter naturvernloven.
DN mener vassdraget bør vernes.
Nord-Trøndelag fylkeskommune støtter NVEs innstilling.
Departementet tilrår at Jørstadelva tas inn i verneplanen.

