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133/1 Nordelva (V.nr. 133.3Z)
Fylke:
Kommune:
Nedbørfelt:
Urørt natur:
SP-kategori/gruppe:
Nasjonale laksevassdrag:

Sør-Trøndelag
Bjugn, Åfjord, Rissa, Verran
214,7 km2
74 %
I/4
-

Nordelva ligger på Fosenhalvøya og drenerer mot sør, til Nordfjorden som ligger vest for, og parallelt
med Trondheimsfjorden. Hoveddelen av vassdraget ligger 100 - 400 moh. En ur langs Holsvasselva og
Juvvasselva viser Trondheimsdekkets skyvegrense og er et viktig landskapselement. Feltet har lite
løsmasser. Øverst i feltet ligger morenerygger som kan følges over Fosenhalvøya fra Skaudalen til
Namdalen. Landskapsformene er slake og avrundet og varierer fra åpent skogpreg til bart fjell der elva
utgjør en markert del av landskapet. Vassdraget har flere fossefall, strykpartier, gjel, deltaer og
meandere. Storfossen med et samlet fall på 45 m er et framtredende landskapselement. Sleppelvas
utløp i Holvatn er et markert gruntvannsområde som strekker seg 200 m ut i vannet. Elvefaunaen er
variert med et godt utvalg av dyregrupper og arter. Fiskefaunaen er representativ for Fosenhalvøya.
Nedre del av vassdraget er lakse- og sjøørretførende. Den elvegytende røyebestanden i Rødsjøvatnet er
særegen. Naturtypen er karakteristisk fattig Fosen-natur der skogen domineres av gran. Over
skoggrensen på ca. 300 moh. utgjør bart fjell en stor del av arealet. Nordelva barskogsreservat har
boreal regnskog. Feltets viktigste funksjon for fuglefaunaen er som produksjonsområde. Flere
rødlistede fuglearter lever i området. Vassdraget er helårsområde for oter. Elgbestanden er forholdsvis
stor.
Det går vei gjennom vestre deler av feltet. Betydelige mengder grus er tatt ut nederst i Holsvasselva.
3000 daa er produktivt skogareal, 660 daa er dyrket mark. Ellers er feltet uten tyngre inngrep og er
godt egnet som turområde både sommer og vinter. Svært mange vann brukes til bading og fiske.
Kulturminnene er typiske for regionen. Det er funnet rester etter en steinalderboplass og de indre
delene har lange tradisjoner knyttet til reindrift og jordbruk. Feltet ligger i et grenseområde med ulike
sesongbeiter der alle årstidsbeiter er representert. Her er også viktige flytt- og trekkruter på tvers av
elveløpet. 6 aktive gårdsbruk ligger innenfor feltet.
Styringsgruppens vurdering: Store verdier er knyttet til biologisk og geologisk mangfold, samt
kulturmiljøet. Landskapsbildet er variert, og 74 % av feltet ligger mer enn 1 km fra inngrep.
Storfossen utgjør et viktig landskapselement. Området er mye brukt som friluftsområde, som også har
stor betydning for reindrift og samiske interesser. Styringsgruppen foreslår at vassdraget tas inn i
verneplanen.

Høringsuttalelsene og NVEs vurdering og anbefaling.
Rissa kommune og Bjugn kommune anbefaler vern av vassdraget, mens Åfjordkommune går imot
vern av vassdraget. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag går inn for vern av vassdraget med støtte av
Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag. Sør-Trøndelag Bondelags lokallag går inn for vern av
vassdraget, men ønsker ingen båndlegging av bruken av utmarksressursene. Norges Skogeierforbund

går imot vern av vassdraget. TrønderEnergi går imot vern av vassdraget og mener det er uriktig å
verne et vassdrag som er konsesjonssøkt. Samarbeidsrådet for Naturvernsaker går inn for vern.
Reindriftsforvaltningen mener reindrifta bør vektlegges sterkt i vernevurderingen.
NVE har forståelse for TrønderEnergis synspunkter i forhold til konsesjonsbehandlingen i vassdraget,
men er allikevel av den oppfatning at vassdraget har vesentlige verneverdier og stor grad av urørthet,
og anbefaler derfor vern av vassdraget.
Departementshøringen og departementets tilråding.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag støtter vern av vassdraget.
Departementet tilrår at Nordelva tas inn i verneplanen.

