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Not at vedrørende Folla

Folla har vært forurenset av gruvedrift i om lag 250 år. Skader på fiskebest anden ble regist rert for vel
100 år siden. Disse har bare t ilt att og pa 1990-t alle t var elva mellom Folldal sent rum og Grimsbu
t ilnærmet fisket om. I arene 1992-1994 ble det gj ennomf ørt oppryddingst ilt ak i det nedlagt e
gruveområdet i Folldal t et t st ed. Sediment er fra slamdammer ble fj ernet og deponert i de nedlagt e
gruvene på Tverrfj ellet {Hj erkinn). Oppryddingene ett er endt gruvedrift på Hj erkinn ga umiddelbare
posit ive effekt er på milj øet i Folla ned t il Folldal sent rum, men herfra og ned t il Glomma er
forholdene fort satt lit e t ilfredsst illende, og st rekningen ned t il Grimsbu er fort satt fisket om.
Daværende St at ens forurensningst ilsyn påla i 2001 M ilj øsikringsfondet Folldal verk å ut rede
ytt erligere forurensningsbegrensede t ilt ak med hensyn t il ut slipp av kobber. Bergvesenet inst allert e
et pilot anlegg for rensing av gruvevann. Dett e ga få result at er, og fort sett t ilføres Folla kobber og sink
fra det nedlagt e gruveområdet t il besvær for fisken videre nedover vassdraget .
Ett av t ilt akene som ble vurdert var å t ildekke st eint ippene rundt gruveområdet med t ett e masser,
for å hindre nedbørsvann i å t renge gj ennom forurensede gruvemasser, for derett er å havne i Folla.
Slike t ilt aket har gitt gode result at er ved andre gruveområder. Et t er at Folldal gruver ble kult urminne fredet - nekt et Hedmark fylkeskommune en slik løsning. Her skulle st eint ippene ligge
uberørt e og åpne i dagen. Denne løsningen t ilsier at Folla fort satt vil bli t ilført forurensninger i
uminnelige t ider. Hvor er forurensningsmyndighet ene? En undres over at myndighet ene ikke evner å
se helhet en i vassdraget , og se reguleringens konsekvenser i forhold t il de betydelige milj øproblemer
særlig st rekningen mellom Folldal sent rum og Grimsbu har, her er 12 km elvest rekning nærmest
fisket om pga avrenning fra gruveområdet . Det vises t il NIVA' s undersøkelser i vassdraget på slutt en
av 1990-t allet. Det ble også godkj ent en drift splan for vassdraget i 2001, ut arbeidet av grunneierne
langs vassdraget i Folldal.
Det er også forunderlig at NVE gir konsesj on t il å bygge ut det sist e fossefa llet i Glomma-vassdraget,
Tolgafallene, et av de mest fiskerike steder for harr og ørret i vassdraget, men sier nei til utbygging i
Folla - hvis elvestrekning har liten verdi for sportsfiske.
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