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Forord 

Denne publikasjonen er resultatet av et samarbeid mellom Norges vassdrags- og 
energiverk (NVE), Statkraft og Universitetet i Bergen (UiB). Publikasjonen bygger i 
hovedsak på resultater fra naturfaglige undersøkelser som Stortinget vedtok da det ble 
gitt konsesjon for utbygging og regulering av Jostedøla. 

Det er utgivernes mål at denne populærfaglige versjonen av foreliggende fagrapporter, 
skal gi leseren interesse og bedre forståelse for norske landskap generelt og Jostedalen 
spes ielt. 

Det er vanskelig og tidkrevende å popularisere fagstoff. Ved hjelp av fotografier og 
figurer håper vi at stoffet er blitt lett tilgjengelig. 

Per Einar Faugli , NVE, Cecilie Lund, Statkraft og Noralf Rye, UiB, har hatt ansvaret for 
utarbeidelse og redaksjon av denne publikasjonen med Faugli som hovedansvarlig. 
Mons Kvamme, UiB, har i første hånd sammenstilt grunnlagsmateriale for 
publikasjonen. Noralf Rye var prosjektleder under gjennomføringen av de faglige 
undersøkelsene. 

Avdelingsingeniørene Gry Berg og Anne Kroken, NVE, takkes for kritisk 
gjennomlesning av manus. Avdelingsdirektør Agnar Marheim, Statkraft , takkes for 
interessert engasjement og støtte til gjennomføringen av dette prosjektet. 

Utarbeidelsen og trykkingen av denne publikasjonen er finansiert av Statkraft og NVE. 

Bergen/Oslo, juli 1991 

Per Einar Faugli Cecilie Lund Noralf Rye 



Innhold 

JOSTEDØLA - et vassdrag med spesielle naturfaglige verdier 

NATURFORHOLDENE 
Landskapet 
Vassdraget 
Dyrelivet 
Vegetasjonen 

FRA ISTID TIL NÅ TID - landskapsendringer gjennom 10 000 år 19 
Kunnskap om fortidens naturforhold 
Området var dekket av is 
Isen smelter 
Plantene kommer og skogen kler landet 
Hvor gammel er Jostedalsbreen ? 
Folk og fe endrer naturlandskapet 

KRAFTPRODUKSJON fra bre og breelv 

FÅBERGSTØLSGRANDANE 
- den største aktive sanduren på det europeiske kontinent 

Faglige verdier og vernevurderingen 
Grandane - et dynamisk område 
Skarpe naturgradienter 
Naturen setter grenser 
Plantene erobrer nytt land 
Høy tetthet av fugl 

NATURENS EGNE ISTIDSMUSEER 
Nigardsbreen 
Krundalen med Bergsetbreen 

DAMANLEGG i HØYFJELLET 
Isfjell 
Barske forhold 
Eksotisk vegetasjon 
Reintrekket er blitt forstyrret 
Morenerygger fra "den lille istid" 

5 

7 
7 

10 
13 
16 

19 
21 
21 
23 
23 
24 

27 

31 
31 
31 
35 
36 
37 
37 

39 
40 
43 

45 
45 
46 
47 
47 
47 



SPRONGDALEN - spesiell og hardt belastet 51 
Landskapet og løsmassene 51 
Nye arter funnet 51 
Spennende fugleliv 52 
Grense for skog og planter 52 

FJELLDALENE i øst 55 

NATUR- og MILJØVIRKNINGER 57 
Magasiner 58 
Regulerte elver 59 
Veier 59 
Overskuddsstein 60 
Forskning og utvikling - FoU 60 

FORVALTNINGEN av Jostedøla 61 

Referanser 63 

ENGLISH SUMMARY 67 



JOSTEDØLA 
et vassdrag med spesielle 

naturfaglige verdier 

I forvaltningen av våre vassdrag må en ta hensyn til alt fra brukerinteresser og allmenne 
interesser til vernehensyn. Et vassdrag omfatter hele vannsystemet som drenerer 
nedbørfeltet. Det settes store krav til kunnskap før vedtak fattes, for det er viktig å vite 
hvilke konsekvenser vedtaket vil føre til. 

Jostedalen er mer enn vill og vakker natur. Ressursene har gitt livberging til folk i 
uminnelige tider. Fangst og gårdsdrift har gitt grunnlag for bosetting tett ved den 
mektige Jostedalsbreen. 

Jostedal sbreen er Europas største isbre på fastlandet med 487 km2. Fra denne 
brekolossen faller 11 utløpere ned mot Jostedalen og store deler av breen drenerer til 
Jostedøla. I tillegg finnes det i nedbørfeltet mange lokalbreer i botner og fjellsider. 

Den best kjente brearmen som går ned i Jostedalen er Nigardsbreen, men også 
Tunsbergdal sbreen, Bergsetbreen, Fåbergstølsbreen, Lodalsbreen og Stegholbreen er 
store utløpere. Jostedalsbreen regnes for å være en platåbre, men det er langt fra noe 
jevnt underlag den ligger på. Breradarmålinger viser at topografien under bremassivet er 
like kupert som utenfor, med dypt nedskårne daler mellom egger og topper. 

De brekledte fjellpartiene og dalene er naturperler som trekker til seg turister fra hele 
verden. Elva er en dominerende faktor i dette dynamiske landskapet , men Jostedøla har 
med sine mange storflommer, bl.a. i 1979, bevist at den også kan være en stor trussel for 
mennesker, gård og grunn . 

Jostedølas nedbørfelt har vært besøkt av forskere fra hele verden i mer enn 250 år. De 
har kommet - og kommer - for å studere naturforholdene ved Jostedalsbreen, der 
variasjonene i brenære naturtyper er usedvanlig store. Brevassdrag er også interessante 
undervisnings- og studieobjekter fordi de naturlige prosessene er spes ielt aktive. 

Jostedalen med Fåbergstølsgrandane, Stegholbreen, Lodalsbreen , Fåbergstølsbreen , 
Krundalen med Bergsetbreen og Nigardsdalen med igardsbreen utgjør et 
landskapsområde med instrukti ve og vari erte naturfaglige elementer. Tilsammen 
representerer området en naturfagli g helhet av meget stor verdi , både nasjonalt og 
internasjonalt. 

I vassdragsdebatten er vern og kraftutbygging blitt satt fokus . Da det skulle søkes 
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konsesjon for utbygg ing og regulering av Jostedalsvassdraget , måtte NVE
Statskraftverkene, nå Statkraft, bl.a. sørge for å få utført en rekke naturfaglige 
undersøkel ser. Gjennom samarbeid mellom utbygger og naturfaglige interesser klarte en 
å unngå de store konfliktene. De faglig mest interessante områdene, som Nigardsbreen 
og Fåbergstølsgrandane, ble således skånet for direkte inngrep. 

Jostedalen sett fra 20 000 m 's høyde. 
Foto: Fjellanger Widerøe AIS. 
Looking at the valley Jostedalen from the a/titude of 20 000 m a.s./. 
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NATURFORHOLDENE 

LANDSKAPET 

Naturen i Jostedalen er vekslende og storslått. Kan hende er det de store overgangene i 
landskapsformene som gjør sterkest inntrykk; fra de flate platåområdene i fjellheimen til 
de trange og stupbratte dalstrøkene. 

Berggrunnens sammensetning og struktur er viktig for utviklingen av 
landskapsformene. Bergartene er svært gamle og tilhører grunnfjellet. Berggrunnen i 
Stordalen nedover mot Fåbergstølen og østover Sprongdalen er dominert av granitt. 
Gneiser av forskjellige slag er ellers vanlig i nedbørfeltet. Et område ved Yongsen på 
østsiden av dalføret består av fyllitt og glimmerskifer. Grensa mot di sse bergartene går 
på østs iden av Yigdalen , og utgjør også grensa for det såkalte skyvedel<l<et som kan 
følges videre sørvestover mot Gaupne. Skyvedekket består av bergarter som ble skjøvet 
på plass under store jordskorpebevegelser i jordas oldtid. 

Som et resultat av de voldsomme omveltningene, ble det også utviklet sprekkesystemer. 
Sprekkesystemer er svakhetssoner som gjenspeiles i landskapet ved at dalene i 
hovedsak følger dem. To markerte sprekkesystemer opptrer i Jostedalsområdet, det ene 
går nord-sør, det andre øst-vest. Et tredje , noe mindre utviklet system, følger retningen 
nordøst-sørvest. 

Flere jordskorpebevegelser gjennom tidene har medført sterk landheving. Dermed fikk 
de nedbrytende prosessene ny livskraft og friere spillerom. Elver og bekker skar seg 
etter hvert ned , og dalfører ble utviklet. I dalsidene gikk det stadig ras, og dype, trange 
daler ble med tiden vide og utflatete. Gamle fjellstrøk ble dermed nedbrutt. Resultatet 
ble store, relativt flate områder nær havnivå. Ny landheving mot slutten av eldste del av 
jordas nytid , tertiær, medførte at et slikt flatland gikk over til å bli et høyland. De 
nedbrytende prosessene kunne igjen gå til konsentrerte angrep. Dette høylandet som 
består av et relativt jevnt fjellplat å med grunne, vide daler, kalles gjeme den paleiske 
(=gamle) overflaten. De trange og dype dalførene, slik vi ser dem i dag, er senere blitt 
innskåret. 

Spor etter det paleiske landskapet finnes særlig i de høytliggende fjellpartiene innover 
mot Jostedalsbreen, men også i flere av dalførene, som f.eks. Yigdalen. 

Under kvartærtiden (de siste 2-3 mill. år) med sine istider ble det paleiske landskapet 
dramatisk endret. Prosessene fikk fornyet kraft som følge av den tertiære landhevingen. 
Breer og smeltevann bidro sterkt til å omforme landskapet. Både de gamle førkvartære 
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Jostedalsbreen med utløperne Nigardshreen (t.h .) og Bergsethreen (t. v). Den jevnhøye flaten på 
hegge sider av Jostedalen representerer den paleiske overflaten . 
Foto: N. Rye. 
The glacier Jostedalsbreen with its out/ets Nigardsbreen (right) and Bergsetbreen (left). The 
even plateau at both sides on the Jostedalen valley represents the paleic (old) surface. 

og de yngre breeroderte landformene er karakteristiske for Jostedølas nedbørfelt. Denne 
kontrasten mellom "gammelt og ungt" bidrar til å gjøre landskapet ekstra spennende. 

Jostedalens dal system er dypt nedskåret i et jevnt stigende fjellområde mot 
nord/nordvest. Både hoveddalen og sidedalene i nedbørfeltet er sterkt preget av 
iserosjon. I dalførenes lengderetninger veksler det mellom terskl er, der elva går i fosser 
eller stryk, og bassenger eller trau som er oppfylt, enten av vann eller løsmateriale. 
Lengdeprofilet blir dermed trappetrinnsformet. 

Tverrprofiler viser overganger mellom åpen U-form med flat bunn og bratte sider, og 
skarpt nedskårne, trange og gjell iknende former. Dette medfører veks linger mellom 
trange partier (klyper) og utvidelser i dalbunnen. 

I dalsidene kan vi observere et annet tegn på isens erosjon. Det er hengende daler som 
munner ut langt oppe i sidene av hoveddalene. Fenomenet skyldes konsentrert erosjon i de 
største forsenkningene, slik at de mindre sidedalene blir hengende etter i utviklingen. 
Geisdalen og Vanndalen er eksempler på slike hengende daler. Jostedalen med sin naturlige 
forlengelse, Gaupnefjorden, henger flere hundre meter i forhold til Lustrafjorden. 

Overgangssonen mellom hengende daler og hoveddalføret er som regel svært bratt , til 
dels med nesten loddrette vegger. Elvene går her i fosser eller i dypt nedskårne gjel. De 
fleste sideelver er fo rbundet med Jostedøla på denne måten, til dels ved imponerende 
fosser. Geisdøla, Vanndøla, Vigdøla og Fagredøla er gode eksempler. 
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Midtre deler av Jostedalen med Gjerde sentralt i bildet. Jostedalsbreen i hak1v1mnen. 
Foto: A. Nesje. 
The central part of the Jostedalen valley with Gjerde in the foreground. The Jostedalsbreen 
glacier in the background. 

Jostedalen med Gjerde. Elva , l astedøla, er flere steder forbygd. 
Foto: A. Odland. 
Jostedalen valley and Gjerde. The river Jostedøla has been canalized in several places to 
pre vent jlooding. 
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Mange steder i Jostedalsområdet vil en legge merke til botner eller botndaler. Det er 
korte daler som innerst ender i en botn. De minner om sete og rygg i en kjempestor 
kubbestol. I botnene ligger gjeme mindre innsjøer. Botnene er gravd ut av småbreer 
som utviklet seg i forsenkninger i terrenget. Både Krundalen , igardsdalen og 
Vanndalen er typiske botndaler. Mang en fjellvandrer har fått problemer med å forsere 
de bratte botnveggene. 

Gjel er viktige erosjonsvitnesbyrd fra istidene. Smeltevann fra breene har hovedansvaret 
for utforming av gjelene, først og fremst fordi vannføringen da var så uendelig stor. Det 
imponerende og dramatiske Haukåsgjelet er hovedsakelig utgravd av smeltevann mens 
isen dekket området her. Jostedøla har også i senere flomperioder bidratt vesentlig til 
utformingen , slik vi kan se gjelet i dag. 

Bremassivet er høyt og sammenhengende, og har en utsatt beliggenhet i forhold til de 
fleste lavtrykkene som beveger seg innover fra vestlig retning . Stor vinternedbør som 
snø og lav sommertemperatur i fjellområdet er gunstige for bredannelse. 

Selve Jostedalen har et klima med innlandspreg, men dalen ligger så tett opptil breen at 
klimaet blir påv irket av de spesielle forholdene på og ved denne . En kan ikke unngå å 
legge merke til de kalde fa llvindene fra breen. Særlig i de øvre deler av dalen kan 
bretrekken periodevis ha stor innflytelse på temperaturforholdene langs dalbunnen. 
Nedbøren om høsten og vinteren er vesent lig høyere her enn i de områdene som ligger i 
regnskyggen lenger øst. 

JO 

VASSDRAGET 

Jostedølas nedbørfelt omfatter et areal 
på 804 km2. Det har dramatiske høyde
forskje ller og er svært allsidig når det 
gjelder naturfaglig innhold. Det er så 
høytliggende at 70% ligger over 800 m 
o.h" mens bare 7,5% ligger lavere enn 
300 m o.h. Jostedøla er dessuten et 
brevassdrag, der hele 29% av nedbør
feltet s areal er dekket av breer. 

Vassdraget har sitt utspring i fjell
områdene innunder Jostedalsbreen og 
munner ut i Sognefjorden ved Gaupne. 

Haukåsgjeler i Jostedalen . Under flommen 
i 1979 sto vanner midt på limnigrajhuser. 
Foto: P.E. Faugli.juni 1987. 
The canyon, Haukåsgjelet, in the 
Jostedalen valley. During thejlood in 
1979, the water reached the middle of the 
limnograph. 



Vannskillet følger i vest hovedsakelig de sentrale delene av Jostedalsbreen opp mot 
Lodalskåpa (2083 m o.h.) og de høyeste fjellene i Breheimen, mens det i øst og sørøst er 
avgrenset av fjellpartiene mot Mørkrisdalen. 

Breene virker sterkt inn på vassdragets av løp. Vinterstid er forholdene som i et annet 
høyereliggende felt, hvor nedbøren blir liggende som snø. På våren og forsommeren er 
smelteflommen betinget av snøen og breene har liten påvirkning. Når vinterens snø er 
borte , vil avsmeltingen på breene fortsette. I brevassdrag er det stor vannføring utover 
sommeren. Er det godvær med vanne, blir det betydelig bresmelting, og er det regn 
påvirker også dette vannføringen. Utover høsten synker temperaturen og bresmeltingen 
avtar, men det regner ofte, slik at breene har mindre betydning for avløpet på denne 
årstiden. Vannføringen kan variere betydelig gjennom døgnet pga. temperaturforskjeller 
mellom dag og natt som påvirker bresmeltingen. Når det i en periode med høy 
avsmelting fra breen kommer store nedbønnengder, kan det oppstå en flomsituasjon. 
Elva fonner landskapet ved at den graver, eroderer, i underlaget og transporterer løst 
materiale, som avsettes igjen videre nedover i elveløpet. 
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Jostedølas avløp ved Myklemyr etter månedsmidler (NVE- Hydrologisk avd.) 
Mean monthly values of the water jlow from the Jostedøla river at Myklemyr. 

Karakteristisk for et brevassdrag som Jostedøla, er at det materialet som transporteres 
ikke først og fremst skriver seg fra aktive prosesser i og langs elveløpet, men fra erosjon 
under breen. Breisen beveger seg under kraftig trykk og utsetter underlaget for en enonn 
slitasje. Store mengder stein og grus, sand, si lt og le ire blir derfor hele tiden spylt ut 
med smeltevannet foran brefronten. Materialtransporten i et brevassdrag blir på denne 
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Jos1edølas samløp med sidee!i•er fra ØST 1•ed 
Fåherg. Fo10: P. E. Fa11gli, j 11/i 1980. 
The river Jostedøla and its tributaries,from 
the east at Filberg. 

Josiedøla like nedenfor Fåhergs1øls1vandane. 
Fo10: P. E. Faugli, juli 1985. 
Jostedøla river just below Fllbergstøls
grandane. 

måten atskillig høyere enn i andre typer vassdrag. I Jostedølas nedre del viser målinger 
at transporten av materi ale varierer mellom 70 000 og 150 000 tonn pr. år. 

Små vann og innsjøer som har kommet fram etter at brearmene har smeltet tilbake, er nå 
på ve i til å bli gjenfy lt av sedimenter. Nigardsvatn er et eksempel på dette. 
Fåbergstølssanduren er et resultat av stor materi altransport fra breen og g ir et godt 
inntrykk av dimensjonene til de naturl ige prosessene. Elva har li kevel gjennom tiden 
ført med seg store mengder sedimenter ut i fjorden ved Gaupne og bygd opp et større 
delta her. Under den store fl ommen i 1979 fortalte øyenvitner at Gaupnefjorden var 
melkehvit langt utenfor Marifjøra. 

Materialt ransporten foregår på to måter - større partikler ruller, hopper og glir langs 
elvebunnen, bunntransport , mens finmateriale transporteres i de frie vannmassene, 
såkalt suspensjonstransport eller slamtransport. Det er særlig det høye innholdet av 
suspendert materiale - først og fre mst fi nsand, silt og leirpartikler - som er det mest 

Vigdøla hru eiterflommen i 1979. 
Foto: P. MellquisT . 22 a11gus11979. 
The bridge across the Vigdøla river, 
after the 1979 jlood. 
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iøyenfa llende i et brevassdrag. Partiklene 
i vannet bryter lyset på en spesiell måte 
og setter en særpreget grågrønn farge 
både på elvevannet og på fjorden langt 
utover. 

Flommen i august 1979 er den største i 
J ostedalsvassdraget i dette århundre, og 
den voldte stor skade. Flommen hadde 
kort varighet og stor kulminasjon. Ved 
Myklemyr steg elva nesten fem meter i 
løpet av 16 timer. Flommen var 
forårsaket av et usedvanlig kraftig 
regnvær. Smeltingen på breene var ikke 
ekstrem, men bidro likevel med en 
betydelig del av vannføringen . Sideelvene 
hadde re lativt sett de største økningene i 



Flommerke i fjellveggen i veiskjæringen helt 
syd på Myklemyrhassenget. Både flommen i 
1979 og 1898 er avmerket. 
Foto: E. Rye. 
The greatfloods of 1979 and 1898 marked by 
red paint close to the road at the Myklemyr 
basin. 

vannstand og forårsaket større skader enn 
hovedelva. 

DYRELIVET 

De færreste som går langs elver og vann, 
tenker på at det finnes et yrende dyreliv 
under vannflaten, selv i en slamfylt og 
iskald breelv . I ferskvann skiller vi gjerne 
mellom bunndyr og dyreplankton som 
lever i de frie vannmassene. Begge disse 
dyregruppene har svært viktige funksjoner 
i økosystemet. 

Mange insektgrupper har helt eller delvis 
klart å tilpasse seg et liv i ferskvann . 
Vanligvis er det larvestadiene som finnes i vann , men noen insekter lever der hele sitt 
liv . I Jostedal svassdraget som i de fle ste norske vassdrag, er fjærmygglarvene den 
dominerende bunndyrgruppen. De voksne fjærmyggene likner stikkemygg, men suger 
ikke blod. Vi kan ofte se "skyer" av fjærmygg som svermer nær vannflater. 
Fjærmyggen kan være næringsmessig viktig for fisk. I Jostedøla er det enkelte steder 
regi strert opptil 16 000 individer pr. m2. 

Et godt plantedekke stabiliserer elveløpene og hindrer erosjon. Her er det stabile 
bunnforhold med en rikere og mer variert fauna enn i de elveløpene som ligger nærmest 
breene. Hvis en står oppe på Fåbergstølsgrandane, kan en faktisk se at elveløpene skifter 
leie . Ustabile bunnforhold gir ikke særlig gode betingelser for et stabilt og variert 
bunndyrsamfunn. 

De store mengdene med breslam har også en negativ virkning på mange virvelløse dyr. 
Vårfluer som spinner fangstnett under vann er et godt eksempel. Mange smådyr blir 
også hemmet ved at porene i bunnmaterialet tettes av slammet. 

Noen arter har spesialisert seg på å leve i breelver. Dette er smådyr som ville bukket 
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Insekter i ferskvann: døgnflue (Baetis rhodani ) (t.v.) og vårflue (Rhyacophi/a nuhi/a) (t.h.). 
Foto: A. Fjellheim. 
Freshwater insects, may fly (Baetis rhodani) (left) and caddisjly (Rhyacophila nubila) (right). 

under i kampen for tilværelsen mer næringsrike omgivelser, hvor konkurransen fra 
andre arter blir sterkere. 

Måten innvandringen til nydannede vann og elver skjer på, kalles suksesjon. Noen arter, 
pionerarter, er i stand til å ta den nye lokaliteten i bruk med en gang. Andre arter kan 
bruke mange tusen år. Suksesjonene skjer ved en komplisert prosess. Utviklingen av 
dyre- og plantelivet i vann er helt avhengig av den parallelle utviklingen på land. 
Suksesjonene blir også påvirket av endringer i det fysiske og kjemiske miljøet. 
Endringene kan ha naturlige årsaker, f.eks. klimaendringer. De kan også være forårsaket 
av mennesker, f.eks. ved forurensninger og vassdragsreguleringer. Klarest kommer 
endringene til uttrykk der vi har sterke klimatiske gradienter, slik som i områdene nær 
Jostedalsbreen. 

Den faunaen vi har i vassdragene i dag, er et resultat av suksesjoner som har funnet sted 
fra isen trakk seg tilbake for 10 000 år siden. I den seneste tid har også menneskelig 
påvirkning vært med på å styre utviklingen av dyrelivet. Brenære områder kan gi oss 
verdifull informasjon om de første artene som vandret inn etter at isen trakk seg tilbake, 
og de prosesser som har påvirket denne tidlige faunaen . 

Noen arter ferskvannsfisk vandret inn i elvene fra kysten etter at isen trakk seg tilbake. 
Av disse er ørreten mest utbredt. Den har i dag et utbredelsesområde som strekker seg 
langt opp i høyfjellet. Ørreten forekommer i to former; sjøørret og stasjonær ørret. 
Biologisk sett hører de to formene til samme art. Sjøørreten var den opprinnelige 
formen som koloniserte vassdragene langs kysten. Senere er det utviklet stammer av 
stasjonær ørret i vann og bekker. Der naturlige barrierer hindret innvandringen, har 
koloniseringen i stor grad skjedd ved menneskenes hjelp. 

Laksen vandret inn på samme måte som ørreten. I motsetning til ørreten er nesten alle 
laksebestandene våre anadrome, dvs. at de oppholder seg i havet i tiden mellom 
ungfiskstadiet og gytingen. Laksen er derfor bare knyttet til de nedre delene av våre 
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vassdrag. I Jostedøla nås utvandringsstadiet, smolt, etter fire til fem år mot normalt tre 
år, fordi elvevannet er så kaldt. 

Det er registrert tynne bestander av stasjonær ørret i de største sjøene i vassdraget. 
Registreringer av ungfi sk har vært negative. De ørretbestandene som finnes, er 
sannsynligvis et resultat av utsettinger. Skal disse overleve, er de avhengige av fortsatt 
kultiveringsarbeid. 

Utbredelsen av laks og ørret i Jostedøla er et godt eksempel på at både mennesker og 
natur spiller en viktig rolle. I 1957 ble et stryk ved Langøyane, 13 km fra sjøen, 
utbedret. Fisken kunne nå vandre 24 km opp i elva. Året etter gikk det et ras ved 
Haukåsgjelet , 14 km fra sjøen. Store steinmasser fylte elveløpet, og stryket som ble 
dannet, hindret videre oppgang av laks og sjøørret. 

I Jostedalen er det et vekslende fugleliv fra fjæra nede ved fjorden til karrige marker 
oppunder høye nuter og mektige brefall. Selv om det har vært utført et betydelig 
registreringsarbeid, har vi ikke full oversikt over alle fugleforekomstene i dette storslåtte 
naturområdet. Til nå er det påvist 92 arter, de aller fleste i hekketiden. Spesielt 
trekkperiodene høst og vår kan mange sjeldne og langveisfarende gjester dukke opp. 

Fuglene er noen av de mest mobile skapninger vi kjenner til , luftens akrobater som de 
er. Variasjon og endring er sentrale stikkord i fuglenes atferdsverden. Trillende 
fuglesang en lun forsommerkveld - en mørk skygge som farer gjennom skogsbrynet en 
grå og regntung høstdag - spill fra bratte skogslier en tidlig maimorgen - slik opplever vi 
ofte fuglene ute i naturen. Tradisjonelt kjenner de fleste bare de fugleartene som lever 
oss nært innpå livet. 

Noen arter har tilhold i Jostedalen året rundt og kalles standfugler. De fleste artene er 
imidlertid trekkfugler, som tilbringer våren og sommeren i gamlelandet og søker 
varmere og mer gjestmilde steder i den kalde og mørke årstiden. Noen er 
langdistansetrekkere, og for dem er ulike deler av Afrika målet. Låvesvalen f.eks. 
trekker sør for den tropiske sone i Afrika. 

Hos mange arter er trekket kortere og vinteren tilbringes i Europa, dette er 
kortdistansetrekkerne. Likevel finner vi dem ofte i Norge i milde og snøfattige vintrer. 
Noen arter hekker langt mot nord eller østover i Sibir. En del av disse treffer vi på vår 
og høst, mens de rastløst jager rundt etter mat som kan gi grunnlag for den videre reisen . 
Noen stopper imidlertid opp og blir vinteren over. 

Våre fugler drar gjeme sør- og sørvestover, mens nye kommer inn fra nord og øst og 
slår seg til her. Derfor kan vi tro at en art er standfugl, mens den i virkeligheten er 
trekkfugl. Gjennom ringmerking har vi kunnet påvise at hos noen arter som vi ser 
gjennom hele året, har det skjedd en utskifting av den lokale bestanden. 

Fuglefaunaen i et lokalt område er altså på ingen måte statisk. Store endringer gjennom 
årstidene er regelen , ikke unntaket. Over lengre tid skjer det alltid endringer i dyrelivet; 
enten de er forårsaket av mennesker eller av naturen selv. 

Ethvert naturmiljø har sin karakteristiske fuglefauna . På samme måte som årstidene 
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setter grenser når det gjelder li vsbetinge lsene for fu glene, gir de forskjellige naturtypene 
i Jostedalen ulike muligheter for overleve lse og reproduksjon. 

Det er lite av typiske våtmarker i Jostedalen. Som de fleste vestlandsvassdragene er 
Jostedøla preget av fosser og strykstrekninger. I slike lavproduktive miljøer er det 
relati vt få fuglearter som er direkte knyttet til vann. En karakteri stisk art er vår 
nasjonalfugl, fossekallen. Denne finnes i vassdraget året rundt. Videre har vi 
strandsnipa, Norges vanligste vadefugl, som fi nnes fra begynnelsen av mai til ut i 
august. Om vinteren har den hovedkvarter i Vest-Afrika. Ender og andre vadefu gler er 
det lite av. Det er alltid unntak og stokkand finnes f. eks. ved Myklemyr og ved 
Fåbergstølsgrandane. Rødstilk og vipe fo rekommer også spredt. 

Kongeørn , fj ell våk, hønsehauk , jakt- , dverg- og tårnfa lk gis gode hekkemuligheter og 
observeres av og til. 

Jostedalen med sine avs idesliggende og barske fjellområder er et eldorado der også 
større dyr ferdes. Storvilt som bjørn , elg, hjort , rådyr og villrein er reg istrert. 
Vinterbiotopene for storviltet er i stor utstrekning også sommerbiotop for 
vedkommende art . Dyrene har sine trekkveier, men bare på enkelte steder der terrenget 
er spesielt vanskelig, tvinges de til å følge he lt bestemte ruter. 

Elg streifer omkring, sommer som vinter. Bjørn har potensielt gode biotoper, og det 
fo religger mange rapporter, både av gammel og ny dato, på at den oppholder seg her. 
Fåbergstølsgrandane er forøv rig et verdifullt sommerbeite for hjort. 

Av registrert småv ilt kan nevnes rev, mår, mink. røyskatt , snømus, ekorn og hare. 

VEGETASJONEN 

Til tross for de brenære omgivel ser med snø, is og kulde, har Jostedalen likevel et rikt 
planteliv. 430 forskjellige karplanter er til nå funnet her, et ganske høyt artsantall. Flere 
av artene og vegetasjonsutformingene er forholdsv is sjeldne. 

Breens akti vitet skaper store vekslinger i landskapet og nye voksesteder for plantene . 
Etter hvert som isen har smeltet bort , har en rekke konkurransesvake arter funnet et 
fri sted på de avdekte flatene. Disse er avhengige av gode lysforhold og tåler ikke 
nevneverdig skygge fra andre planter. 

Løvskog dominerer skogbildet i Jostedalen, spesielt gråor og bjørk. Furuskog har liten 
utbredelse bortsett fra nederst i Vigdalen og i sentrale deler av Jostedalen, mellom 
Gjerde og Nigard . Bestander med osp er ganske vanlig på skrinn mark i dalsidene, f. eks 
i Vetlestølsdalen og Sprongdalen. Undervegetasjonen i ospebestandene er ofte lavvokst, 
men ganske artsrik med lyngarter, gras og små urter. Gråorskogene har mye mindre 
utbredelse enn bjørkeskogene. I de bratte dalsidene i Vigdalen finnes gråorskog helt opp 
til 700-800 m o.h. I sol varme dalsider nederst i Jostedalen finnes det små bestander med 
hasselkratt og almeskog. 

I de bratte dalsidene, der det er mye snø og snøras, finner en ofte store bestander med 
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frodig vierkratt eller rene enger uten busker eller trær. De største myrene ligger i de flate 
partiene i nedre del av Vigdal. Over skoggrensa dominerer nøysomme vegetasjonstyper. 
Her er det skrint jordsmonn og hard berggrunn. Blåbærlynghe ier har størst utbredel se, 
og kan sees i over 1200 m o.h. I områdene rundt stølene hvor det er sterkt beitepress, 
har grasarter overtatt. På de skrinne , avblåste rabbene er fjellkrekling den vanligste 
arten. I brattere lier med god tilgang på fukti ghet, er det vanlig med vierkratt. 
Fjellburkne er en dominant art, men høgstauder som tyrihjelm og turt finnes mange 
steder. Snøleiesamfunnene får stadig større utbredel se dess høyere opp en kommer. 
Grassnøleier med gulaks, finnskjegg og stivstarr opptrer ofte. På avblåste rabber vokser 
rypebær, grepl yng, stivstarr og rabbesiv. 

Skoggrensa avtar oppover dalen dess nærmere breen en kommer. Breen er også en 
begrensende faktor for utbredel sen av de varmekjære plantene . Når det likevel er fl ere 
rike forekomster av slike arter, viser det hvor stor den lokalklimatiske variasjonen i 
dal føret er. 

Tiriltunge. 
Bird's foot tre/oil (Lotus corniculato). 
Foto: P. A. Aarrestad. 

Duskul/ . 
Cotton grass (Eriophorum angustifolium). 
Foto : P.A. Aarresrad. 

Høst på Fåbergsrølen/A utum at Flibergstølen. Fora: A. Håland. 
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0 

FRA ISTID TIL NATID 
landskapsendringer 

gjennom 10 000 år 

Lenge trodde en at jordas overflateformer var noe uforanderlig. Ut fra menneskelig 
tidsmålestokk var ikke dette noe underlig. Vår livslengde er knapt målbar sammenliknet 
med de tidsrom geologiske prosesser må være virksomme dersom påtakelige endringer 
skal finne sted . Rett nok er vi ofte vitne til naturkatastrofer som f.eks. ras, men dette er 
bare resultat av prosesser som virker mer i det stille over lange tidsrom, som f.eks. 
frostsprengning og graving av rennende vann. Naturkreftene er stadig virksomme med 
nedbryting av eldre formasjoner og oppbygging av nye. 

Naturforholdene i Norge i dag, bortsett fra de større landskapsformene, er først og 
fremst et resultat av den utvikling som har foregått siden siste is tids slutt for ca. I 0 000 
år siden. Dette har vært en kontinuerlig prosess , styrt av skiftende klimatiske forhold, 
geologiske prosesser, innvandring av nye arter og i siste del av menneskelig virksomhet. 

Naturen er i stadig forandring . Dette skyldes i stor grad den menneskelige påvirkning. 
Fra det ene året til det neste er det gjeme ikke så stor forskjell. Derimot kan det skje 
merkbare forandringer i løpet av en tiårs periode. Ser man på hundre år gamle bilder, vil 
man ofte se at landskapet i betydelig grad har endret karakter. 

KUNNSKAP OM FORTIDENS NATURFORHOLD 

Landskapets historie gjenspeiles i terrengformasjonene. Et klassisk eksempel er 
moreneryggene som er dannet foran utløperne som kommer ned fra Jostedalsbreen. 
Gjennom undersøkelser av moreneryggene kan tidligere bretluktuasjoner rekonstrueres. 

Delta er en annen type avsetning som forteller landskapshistorie. Høgemoen var f.eks. 
engang et delta som likner på det som bygges opp i fjorden utenfor Gaupne i dag. 
Høgemoen ble imidlertid avsatt ved brefronten. 

Utformingen av landskapet kan også studeres på andre måter. I fast fjell som isen har 
sklidd over, er det ofte skuringsstriper. De forteller i hvilken retning isen har beveget 
seg, og er dannet ved at grus og stein i bresålen skurer og sliper underlaget. 

Naturen gjemmer også informasjon om hvordan dyre- og plantelivet har utviklet seg. Vi 
har dessverre få data om dyrelivets historie i Jostedalen. Når det gjelder utviklingen av 
vegetasjonen, har vi funnet ut en god del. Informasjonen har vi først og fremst fra 
studier av planterester, dvs. vegetasjonshistoriske undersøkelser. 
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Forenklet pollendiagram fra Fåbergstølsgrandane. Lengst r.v. ridsaksen. Kurvene viser hvordan den 
prosenrvise fordeling av pollen har værr ril forskjellig rid. Torvavseminger ble undersøkr 1•ed 
Fåhergsrølen og Øysrølenfor å se hvordan de lokale vegerasjonsforhold hadde endrer seg over rid. For 
4000 år siden hesro l'egerasjonen på Fåbergsrølen av furuskog med bjørk, mens der på Øy var 

Øysrølen. 
Foro: M. Kvamme, 1982. 
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blandingsskog med en del bjørk. For 2700 år siden. 
mor slurren av bronsealderen , endrer 1·egerasjonen 
karakrer. På Øy ble gras og heirep/amer en 1•ikrig 
del av hunnvegerasjonen i skogen. Tilbakegangen 
for or og bjørk viser ar skogen hie åpnere. Turr gikk 
kraftig ri/bake. Den hie spisr av dyr på heire. Fra 
Fåhergsrølen viser dareringer ar furuskogen 
begyme å gå ri/bake samridig som den førsre 
beirepåvirkningen kunne spores på Øy. Kun·ene for 
gras. heirep/amer og 1rekullsrø1· øker og 1•irner om 
ar furuskogen hie rvdder for å ra områder i bruk 
som beile. De høye 1•erdiene for rrekullsrø1· 1·iser ar 
folk har oppholdr seg i områder for å ha ri/syn med 
dyrene. I begynne/sen var der hare semrale deler av 
Fåhergsrølen som hie 1ydder. I urkamen m• der som 
fram ril idag har 1·ærr srølsområder. endrer skogen 
karakrer fra furuskog ril bjørkeskog. Senere, i 
1•ikingeriden eller ridlig midde/a/der.f orsrnm denne 
bjørkeskogen og der åpne heire/andskaper rundr 
Fåbergsrølen oppsro slik den har ligger fram ril 
idag. De ,f?jengrodde 1•olle11e her er de sisre resrer 
euer en 3000 år gammel umyuelse a1· narur-
ressursene. 



Planterestene kan grovt deles i to grupper: de som gir synlige vitnesbyrd om hva som 
tidligere har vokst på stedet, og de som er så små at de må studeres i mikroskop. Den 
viktigste gruppen av slike planterester er blomsterstøv - pollen. 

Det er ikke nok bare med planterestene i seg selv. Skal vi finne ut hvordan forholdene 
har endret seg over tid, må vi også ha et naturens arkiv hvor planterester fra forskjellige 
tidsperioder kan skilles fra hverandre. Et eksempel på et slikt arkiv er torvavsetninger. 
De ulike lagene i torven består av planterester fra forskjellige tidsperioder, og de vokser 
litt i tykkelse hvert år. For å kunne tidfeste geologisk og organisk materiale fra fortiden 
brukes radiologiske metoder, C 14-dateringer. 

OMRÅDET V AR DEKKET AV IS 

I kvartærtiden var det store klimasvingninger og Nord-Europa var nediset flere ganger. 
Under maksimum av siste istid var Jostedalsområdet helt dekket av innlandsis, mens 
toppen av Lodalskåpa stakk opp som en nunatak. Isoverflatens høyde under maksimum 
av siste istid kan rekonstrueres ved hjelp av de sporene som isen har etterlatt. 

De høyeste toppene i Jostedølas nedbørfelt når i nordøst opp i mer enn 1700 m o.h. Både 
Austdalsnosi, Kupen, Tverreggi og Sprongdalseggi har tydelige spor etter breerosjon på 
toppene. Det kan være skuringsstriper eller rundsva som viser at isen har glidd over. Isen 
er ofte godt armert i bunnen med stein og grus som fører til slitasje av underlaget. Store 
flyttblokker er også transportert av isen til disse fjelltoppene fra steder langt unna. 

På vestsiden av Jostedalsbreen, i indre Nordfjord, ligger det på fjelltoppene i tilsvarende 
høyde store konsentrasjoner av blokker og store steiner. Slike blokkhav dannes ved 
frostsprengning over lang tid og finnes vanligvis i områder som har stukket opp over 
isdekket under siste istid. En markert nedre grense for blokkhavet angir hvor høyt 
isoverflaten nådde. 

Skuringsstripene angir hvordan isens bevegelsesretning har skiftet i løpet av istiden. 
Dermed forteller de også at innlandsisens høyeste områder, kulminasjoner, må ha flyttet 
på seg. De eldste skuringsstripene over Jostedalsområdet går i østlig retning og skriver 
seg fra en tidlig fase, kanskje starten på siste istid. Sannsynligvis bygde det seg da opp 
et issenter i det samme området som Jostedalsbreen dekker i dag. Yngre skuringsstriper 
mot sør og sørvest og senere i vestlig retning, viser at iskulminasjoner eller issentrer må 
ha bygd seg opp nord og nordøst for Jostedalsområdet og deretter lenger mot nordøst, i 
strøket ved Lesja og Skjåk. 

ISEN SMELTER 

Mot slutten av istiden smeltet innlandsisen ned, og brefronten trakk seg innover til indre 
Sogn. Fordi breene stanset opp ved fjordmunninger og de større dalene, ble store 
brefrontavsetninger avsatt innerst i fjordene. 

I det tidsrom breen i Jostedalen lå med fronten ved dalmunningen, ble to slike 
israndavsetninger bygd opp til datidens fjordnivå. Da isfronten lå i Gaupne, strømmet 
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det store mengder smeltevann som førte med seg stein, grus , sand og leire fra dalbreen. 
Materialet ble avsatt som delta i fjorden . Den store tilgangen på løsmateriale og 
smeltevann gjorde at deltaene, som ble bygd opp ved Ekrene og senere ved Høgemoen, 
er nokså forskjellig fra det som bygd opp i dag i Gaupnefjorden. 

Landet som hadde vært sterkt nedpresset av tyngden av de store ismassene, tok til å 
heve seg igjen etter hvert som isen smeltet. Dermed vil restene etter de gamle deltaene 
nå stå fram som terrasser. Den øverste terrassen ved Ekrene ligger 99 m o.h., mens den 
yngste og største, nemlig Høgemoen, har en toppflate som er I 0 m lavere. 
Landhevningen var størst like etter at isen smeltet. Avsetningen ved Ekrene fikk dermed 
tid til å heve seg betraktelig før avsetningen ved Høgemoen ble bygget opp, selv om 
tidsforskjellen må ha vært nokså beskjeden . 

Vi regner med at havflaten sto omtrent i høyde med dagens terrasseflate da deltaet ble 
bygd opp. Overfl aten på terrassen ved Ekrene representerer dermed den såkalte marine 

Nedre del av Jostedalen med Høgemoenterrassen . som også vises i utsnillet . og Gaupne. 
Foto: P. E. Faugli .juli 1987. 
Lower part of Jostedalen with the Høgemoen terrace and Gaupne. 

grense i området, som alt så er 99 m o.h. Dette er lavt sammenliknet med nærliggende 
steder i indre Sogn, et forhold som tyder på at Jostedalen rel ati vt lenge var fy lt av en 
dal bre. 

Først for omtrent 9500 år siden begynte selve Jostedalen å smelte fram. Etter oppholdet 
ved Gaupne trakk isfronten seg trinn vis oppover Jostedalen. Siden landet var nedpresset 
på grunn av istyngden, kunne fjorden følge etter den første milen opp til Alsmo. På 
denne fl ate strekningen i nedre deler av Jostedalen ble det avsatt grusavsetninger foran 
den tilbakesmeltende brefronten. Fordi landet hele tiden hevet seg, fikk avsetningene 
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gradvis lavere toppnivå. Den nordligste terrassen ved Alsmo ligger 74 m o.h. Videre 
gikk isavsmeltingen omtrent kontinuerlig opp til Gjerde, der en 2-3 m høy terrasse 
vitner om et kortere opphold i tilbakesmeltingen. 

Neste stopp i tilbaketrekningen av brefronten skjedde ved Fåbergstølen. Her rykket 
breen endatil litt fram og avsatte morenerygger. I bunnen av et myrbasseng nederst ved 
stølen er det påvist at planteliv og torvdannelse ble etablert for temmelig nøyaktig 9000 
år siden. På denne tiden lå det bare en liten dalbre her, og fjelltoppene omkring var 
forlengst isfrie. Spor etter det vel 9000 år gamle breframstøtet er også funnet en rekke 
andre steder i Jostedalen. Etter dette finnes det ikke vitnesbyrd om aktive breer før 
under "den lille istid" for bare noen få hundre år siden. 

PLANTENE KOMMER OG SKOGEN KLER LANDET 

De klimatiske forhold var allerede for 9000 år siden minst like gunstige som de er i dag. 
Sommertemperaturen steg raskt. Likevel var vegetasjonen den første tiden forholdsvis 
karrig og for en stor del dominert av risheier med dvergbjørk. Plantene krever et 
jordsmonn med et visst organisk innhold for å trives , og det tar det tid å bygge opp. 
Dette er det lett å se den dag i dag. Mange steder der breen rykket fram på 1700-tallet er 
det fremdeles så godt som helt bart. 

Det første treslaget som virkelig dannet skog, var furu . Allerede for 8500 år siden sto 
det furuskog opp gjennom hele Jostedalen fra Lustrafjorden til Fåbergstølen. Dette var 
I 00 år før furuskogen nådde fram til Bergensregionen. 

Det neste treslaget som etablerte seg var gråor, og nå ble det fart i 
jordsmonnutviklingen. Gråor kom til Lustrafjorden for snaut 8000 år siden. Selv langt 
oppe i Sprongdalen ble gråorskog en viktig vegetasjonstype. 

For omkring 7000 år siden besto vegetasjonen i øvre del av Jostedalen til dels av rene 
gråorskoger, og til dels av blandingsskoger med gråor, furu og bjørk. Skoggrensa lå 
betraktelig høyere enn i dag. Hvor høyt vet vi ikke helt nøyaktig. 

HVOR GAMMEL ER JOSTEDALSBREEN? 

Det er rimelig å tro at de siste isrestene øverst i Jostedalen var bortsmeltet for 8500 -
8000 år siden. Den varmeste perioden etter siste istid var imidlertid for mellom 8000 og 
6000 år siden. Klimaet var da atskillig gunstigere enn i dag og hele Jostedalsbreen 
smeltet sannsynligvis bort. I Stryn , på nordvestsiden av Jostedalsbreen, vokste det for 
rundt 6000 år siden bestander av alm like høyt som dagens grense for bjørkeskog. Dette 
krever en sommertemperatur i vokseområdet på omlag 4 °C høyere enn i dag. 

Det er flere indikasjoner på at de klimati ske forholdene begynte å bli dårligere for 
omkring 6000 år siden. Gråorskogen i Sprongdalen ble kraftig redusert. For 5000 år 
siden var den like sparsom som i dag. Samtidig etablerte fjellbjørkeskogen seg i den 
høyden hvor den befinner seg nå. 
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Det skjedde en markert klimaendring for litt mer enn 5000 år siden. 
Yegetasjonsundersøkelser ved Sygneskardsvatnet i Stryn indikerer dette. 
Hovedtrekkene i vegetasjonen ble da slik vi nå kjenner dem. Det er nærliggende å tenke 
seg at klimaforverringen i løpet av disse tusen årene passerte en kritisk grense for ny 
bredannelse. 

Når Jostedalsbreen først var etablert på nytt, ble klimaforholdene i dens nærhet såpass 
barske at senere klimasvingninger ikke har spilt noen stor rolle for vegetasjonsutviklingen. 
Selv om bredannelsen på selve fjellmassivet trolig startet for mer enn 5000 år siden, tok 
det flere tusen år før breene begynte å nå den utbredelse de har i dag. 

Det første større breframstøtet i Glomsdalen i Stryn skjedde for mellom 3700 og 3100 år 
siden. En periode med vekslende klimaforhold fulgte , og på 1500-tallet medførte en 
markert klimaforverring at vi sto på terskelen til den såkalte "lille istid". 

En isolert bre som Spørteggbreen ble kanskje ikke etablert på nytt etter siste istid før for 
ca 500 år siden. 

Fram mot midten av 1700-tallet, under maksimum av "den lille istid", rykket utløperne 
fra Jostedal sbreen kraftig fram. Gjennomsnittstemperaturen var da omlag I °C lavere 
enn i dag. Breene ødela åker og eng, endatil hele gårder, slik som Nigard. Lodalsbreens 
og Stegholbreens framstøt kuliminerte omkring 1750, og begge brearmene nådde da helt 
ned til Fåbergstølsgrandane. Breene smeltet så hurtig tilbake, Lodalsbreen hele 4 km og 
Stegholbreen I km. Utenfor 1750-morenen har vegetasjonen hatt 9000 år på å etablere 
seg. Mellom moreneryggene og dagens brefront har vegetasjonsutviklingen bare hatt 
200 år til disposisjon. Kontrastene er slående. 

Det er et spørsmål om det kan ventes nye framstøt av Jostedalsbreens utløpere. De fleste 
av breutløperne har lagt på seg i senere år og blitt brattere ved fronten , så om ikke lenge 
vil de nok rykke framover igjen. Utløperne har forskjellig reaksjonstid avhengig av bl.a. 
underlagets topografi. Nigardsbreen f.eks" reagerer forholdsvi s tregt på klimaendringer, 
først etter ca 20-30 år. De store snømengdene på slutten av 1980-årene får dermed først 
konsekvenser for denne brefrontens beliggenhet etter år 20 I 0. 

Andre steder har en merket at den nokså kontinuerlige tilbakesmeltingen ved brefronten 
allerede kan være avløst av stillstand og til og med framrykning. Det er blitt større 
aktivitet ved fronten. Baklibreen i Krundalen har således rykket fram på platået der den 
ligger, med det resultat at isblokker de siste årene har rast ned i Krundalen. Det er et 
generelt trekk at de relativt bratte breutløperne på vestsiden av Jostedalsbreen har en 
noe kortere reaksjonstid enn de noe slakere utløperne ned mot Jostedalen . 

FOLK OG FE ENDRER NATURLANDSKAPET 

De vegetasjonsendringene som har skjedd i de siste 5000 år, har først og fremst vært 
forårsaket av menneskelig virksomhet. Et typisk eksempel er furuskogen som i dag 
stopper ved Fåberg. Tidligere gikk den opp til Fåbergstølen, men her ble det meste av 
den ryddet da området ble tatt i bruk som beite for 3000 år siden. 
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Etter hvert som bosettingen i Jostedalen ble større, økte også presset på ressursene. 
Vegetasjonen endret i stor grad karakter. Et kulturlandskap var under utvikling. Siden 
arealene i hoveddalføret er begrensede, fikk dette merkbare følger også i fjelldalene og 
stølsområdene. På 1100-1200 tallet ble beiteressursene utnyttet høyere til fjell s enn noen 
gang senere. 

Svartedauen fikk som kjent alvorlige konsekvenser for bosetningen i Jostedalen. Trolig 
medførte dette også en kraftig gjengroing av beitemark og eng. Selv om det meste etter 
en tid ble dyrket på nytt , ble enkelte av de høyestliggende stølene aldri tatt i bruk mer. 
Klimaforverringen kan også ha forårsaket endringer i arealutnyttelsen. Dette ble 
merkbart på den tiden bosetningen for alvor tok seg opp igjen etter svartedauen. 

I vårt århundre, og særlig etter krigen , har det foregått en større omlegging av norsk 
landbruk. Dette har hatt merkbare konsekvenser, også i Jostedalen. Åkerarealet er blitt 
redusert. I stedet brukes innmarken til kulturbeite og si loforproduksjon. Slått og beite i 
utmarken har nesten opphørt, noe som gjør at skogen tetner til og sprer seg på områder 
som før var åpne. Stølsdriften har tatt slutt , og støl svollene gror til med brennesle og 
bringebærkratt. Øy er et godt eksempel. Etter at geiteholdet på Øy ble avviklet midt på 
1960-tallet, har nedre del av Sprongdalen endret karakter fra åpen beiteskog til 
ugjennomtrengelig bjørkekratt. 

Vegetasjonsendringene i Jostedalen etter andre verdenskrig er trolig de mest omfattende 
på mange hundre år. Mye av den variasjon og det mangfold som fantes i det 
tradisjonelle kulturlandskapet, er i dag i ferd med å forsvinne . Samtidig har mange 
planter og naturlige plantesamfunn fått større utbredelse enn før. På gjengroende 
kulturmark har det oppstått vegetasjonstyper som ikke fantes her tidligere. 

Endringene i drift av jordbruks- og utmarksarealer gir også effekter for det lokale 
dyreliv . Det er påvist at beitepress fra husdyr kan ha store effekter på fuglelivet ved at 
plantesamfunnene endres. Vi ser dette i skogen der spesielt busksjiktet kommer tilbake 
ved redusert beitepress . En rekke fugler får da bedre forhold og nye arter kommer inn. 
Spesielt de insektspisende sangerne, gulsanger, hagesanger og munk, tiltrekkes ved en 
velutviklet krattvegetasjon. At skogen utvikles naturlig, er en fordel for fuglene . 
Generelt blir dyrelivet rikere ved at tidligere hardt utnyttet kulturlandskap får gro igjen. 

Det er unektelig tankevekkende at de gjengroende stølsvollene ved Fåbergstølsgrandane 
er de siste rester etter en 3000 år gammel utnyttelse av naturressursene her. Dette er de 
eldste spor etter menneskelig virksomhet som hittil er kjent fra Jostedalen , når vi ser 
bort fra steinalderfunn i høyfjellet. Vi må derfor foreløpig være forsiktige med å påstå at 
jordbruksbosetningen i selve hoveddalen går så langt tilbake i tiden. De som tok 
beitepotensialet ved Fåbergstølsgrandane i bruk rundt midten av bronsealderen kan ha 
kommet fra et annet sted. Folk var på den tiden ikke redde for å bevege seg over til del s 
betydelige avstander med buskapen sin . 

Menneskelige aktiviteter påvirker også dyrelivet i vassdragene. Forsuring, som 
hovedsakelig skyldes forbrenning av fossilt brensel som olje og kull , har hatt størst 
negativ innvirkning på vår ferskvannsfauna. Studier av bunndyr og dyreplankton kan 
fortelle oss mye om forsuringssituasjonen i et vassdrag. Mange virvelløse dyr er 
sensitive og dør ut på forskjellige stadier i forsuringsprosessen. Noen arter, spesielt 
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enkelte døgnfluer, er mer sensitive enn fi sk. De er derfor velegnet som indikatorer ved 
overvåking av forsuringssituasjonen i vassdrag. 

I Jostedalsvassdraget finner vi de sureste strekningene øst for Fåbergstølen, hvor elvene 
transporterer lite breslam. Slamrikt vann gir god buffervirkning mot sur nedbør, derfor 
er de øvrige elvene ikke så utsatt. 

Flerbruk av vassdraget medfører økt press på landskapet. Ressursene tas i bruk på en ny 
og annen måte enn tidligere. Kraftutbygg ingen her er årsak til store endringer, selv om 
det legges opp til at inngrepene skal være så skånsomme som mulig. 

Landskapsopplevelse er et begrep som er innført nylig i vurderingen av de ulike 
inngrepene. Spes ielt neddemming av arealer kan få direkte følger for bruk og opplevelse 
av landskapet. Ved Styggevatn f.eks, ville Den Norske Turistforenings (DNT) hytte, 
Styggevasshytta, bli satt under vann. Hytta ble derfo r fl yttet noe lenger nord , men er 
ikke lenger av interesse for DNT. Som erstatning har Statkraft bekostet og bygget ny 
hytte i Sprongdalen, Sprongdalsbu, samt delvis bekostet oppføring av Slæom i 
Mysubuttdalen. Flyttingen medførte en omlegging av turiststiene både gjennom 
fjellheimen og over Jostedalsbreen. 

A 

c 
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Gaupnedeltaet i forandring; a) okt . 1974 . 
b) høsten 1975. c) juli 1990. 
Foto: P. E. Faugli . 
The delta at Gaupne is constantly changing 
a) Oct. -74, b) autumn -75, c) July 1990. 
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KRAFTPRODUKSJON 
fra bre og breelv 

Jostedalsvassdraget ble allerede på 1960-tallet gjenstand for Statskraftverkenes 
utbyggingsinteresse. Her lå de naturgitte forholdene godt til rette for utnyttelse til 
kraftproduksjon. Generalplanleggingen startet i 1966, men først i 1989 sto 
Styggevassdammen ferdig . Jostedalen kraftverk ble offisielt åpnet 20. juni 1990. 

Opprinnelig omfattet planene utbygging av Mørkri , Otta, Sjoa, Loen- og 
Strynevassdraget og Jostedøla med sidevassdraget Leirdøla. Leirdøla ble vedtatt utbygd 
separat i 1974 og fullført i 1978. Mørkri og Sjoa er varig vernet mot kraftutbygging. 
Stryneprosjektet (Loen- og Strynevassdraget) er foreløpig "lagt på is", dvs . inntil 
Stortinget finner at kraftbehovet tilsier at en må se på kontroversielle prosjekter. De 
første nye utbyggingsprosjekter som det er vedtatt kan konsesjonsbehandles, tilhører 
den såkalte kategori I i prosjektet Samlet plan for gjenværende vassdrag. Otta med 
sideelver er også under vurdering i Verneplan for vassdrag IV mot kraftutbygging. 

Vannet i høyfjellsmagasinet føres ned til Myklemyr der Jostedalen kraftverk ligger inne 
i fjellet. Den årlige produksjonen er på 877 GWh. De totale utbyggingskostnadene 
beløper seg til ca 3 milliarder kr. Kostnadene til ikke-tekniske undersøkel ser beløper seg 
til 18,5 mill. kr. og omfatter bl.a. utredninger av natur- og kulturfaglig karakter. 
Resultatene av disse er innlemmet i planene og har medvirket til at Jostedalsprosjektet 
er blitt et solid monument i norsk vannkraftproduksjon. 

Pr. i dag inneholder Statkrafts arkiv mer enn 350 rapporter omkring Jotunheimen
/Breheimen-/Jostedalsprosjektet, og enda vil det komme noen flere, også vedrørende 
Jostedøla. Rundt 190 av rapportene kan betegnes som natur- og kulturfaglige, selv om 
endel av dem er utredninger til rent tekniske formål. F.eks. gjelder dette dybdemålinger 
på breen, der hovedhensikten har vært å finne vannløp under breen og hvor mye vann 
breisen tilsvarer. Men disse undersøkelsene har også gitt verdifullt vitenskapelig 
materiale for forskerne. Gjennom slike undersøkelser har vi derfor fått mye bedre 
kunnskap om forholdene i norske breer. 

Styggevatn og Austdalsvatn er nå blitt regulert slik at de utgjør et felles magasin , 
Styggevatnmagasinet. Høyeste regulerte vannstand (HRV) er 1200 m o.h. Den laveste 
regulerte vannstand (LRV) som tillates er 11 10 m o.h. i Styggevatn og 1130 m o.h. i 
Austdalsvatn. Dette gir en reguleringshøyde på 90 m. Naturlig vannstand i Austdalsvatn 
er I 156,8 og i Styggevatn 1156, 1 m o.h. 
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Ringledningen til Peltonturbinen i Jostedalen 
kraftverk monteres 26. I I . I 987. Atkomsten til 

kraft verket er ved Myklemyr. Turbinhallen 
ligger ca 1200 m inne i fje llet og gulvet I 00 m 

lavere enn dalbunnen utenfor. Kraf tverket er 
åpent fo r turister. Foto: P. f aranger. 

The five nou.le spiral casing f or the Pelton 
turbine is mounted. From the entrance at 
Myklemyr, the power plant can be visited 

1200 m in to the mountain and 100 m below 
the valley .floor. 

Stå/foringer til 600 m trykksjakt 
fra ventilkammer Vigdøla ned til 
Jostedalen kraftverk. 
Foto: P. Joranger . 
Steeltubes for the 600 m long 
press ure pipe line from the valve 
chamber at Vigdøla down to the 
Jostedalen power plant . 

Vannene er skilt naturlig ved en 70 cm høy fj ellterskel. Denne er videreutnyttet i 
reguleringssammenheng. Senkningstunneler er etablert mellom Kupvatn og 
Austdalsvatn, og mellom Austdalsvatn og Styggevatn. Magasinert vann kan føres fra 
Kupvatn der inntaket ligger på 11 90 m o.h., via Austdalsvatn til Styggevatn. Fordi 
Austdalsvatn fra naturens hånd er grunnere enn Styggevatn , er LRV lagt 20 m høyere der, 
for at reguleringssonen ikke skal bli så stor og dermed virke skjemmende i landskapet. 

Kupvatn utgjør et eget magasin med reguleringshøyde på 72,9 m fra HRV 1262,9 m o.h. 
ned til LRV på 1190 m o.h. 

Kupvatn- og Styggevatnmagasi net er fl erårsmagasiner. Samlet magas involum til svarer 
1,5 gang midlere årlig av løp fra Jostedølas nedbørfel t. Kupvatnmagasinet alene har et 
beregnet volum på 146 mill. m3. 

Styggevatnmagasinet har en fo rhåndsberegnet volumkapas itet på 352 mill. m3. Naturen 
selv gjør tallet usikkert. Magas involumet vil nemlig variere med Austdal sbreens 
bevegelser, framrykking, kalving og avsmelti ng. Hittil har breen trukket seg tilbake og 
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basert på dens posisjon høsten 1988, har NVE beregnet at volumet har økt til 358 mill. m3. 

Styggevatnmagasinets beregnede volum på 352 mill. m3 tilsvarer rundt 960 GWh når 
vannets energi omdannes til elektrisk kraft. Forutsatt et årlig forbruk på 20 000 kWh pr. 
hustand vil dette dekke årsforbruket til vel 50 000 husstander. 

Fra flerårsmagasinet i høyfjellet og ned til dypvannsutslippet ved Gaupne er det boret 
14,6 km tunneler. Resten av de mer enn 60 km tunnelmetrene med tverrsnitt på mellom 
10 og 55 m2 er sprengt på "gammeldags" vis. Tunnelmassene er brukt til bygnings
formål , men deler av massene er deponert i tipper. Slike sees i Vigdalen, Vanndalen og 
Fagredalen og er altså kunstige landformer i et ellers så naturlig område. 

I forbindelse med at Stortinget gir konsesjon for utbygging, settes det også en del 
betingelser, de såkalte konsesjonsvilkår. De undersøkelsene som denne publikasjonen i 
hovedsak bygger på, er bestemt gjennom et vilkår som resulterte i at 2,5 mill. kr. skulle 
nyttes til naturfaglige utredninger. 

For å avbøte forventet redusert fiske er det vanlig at utbyggeren må sette ut fisk 
vassdraget. 

Tippområdet i Vigdalen . 
Foto: N. Rye. 
Tipped rockfillin the Vigdalen valley. 
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FABERGSTØLSGRANDANE 
- den største aktive sanduren 
på det europeiske kontinent 

Fåbergstølsgrandane er navnet på den store breelvsletta som fyller dalbunnen mellom 
Fåbergstølen og samløpet mellom dalene med Lodalsbreen og Stegholbreen. Denne 
landskapsformen kalles en sandur, et begrep som stammer fra Island. En sandur oppstår 
når stein , grus, sand og slam spyles utover et flattliggende landområde foran en bre. 
Smeltevannselvenes transportevne blir redusert og det dannes forgrenede løp med stadig 
skiftende og vandrende elveleier. Den store materialtransporten og de kraftige 
vekslingene i vannføring, både gjennom døgnet og gjennom året, er årsak til dette. 

Sterkt materialførende smeltevann fra Lodalsbreen og Stegholbreen har forholdsvis fritt 
løp ned til sanduren. Sprongdøla har stått for den største vanntilførselen , men elvas 
materialtilførsel så langt fram har vært liten fordi det meste er blitt avsatt i Kupvatn , 
Austdalsvatn og Styggevatn. 

Utbyggingen medfører at Sprongdøla tidvis får sterkt redusert vannføring, et forhold 
som vil ha stor betydning for den videre utviklingen av sanduren. 

FAGLIGE VERDIER OG VERNEVURDERINGEN 

Fåbergstølsgrandane er den største gjenværende aktive sandur ikke bare i Norge, men 
på hele det europeiske fastlandet. 

Under utbyggingssaken ble det påpekt at Fåbergstølsgrandane var et spesielt viktig 
område i naturfaglig sammenheng. Den viser på en instruktiv måte hvordan 
landskapselementer dannes, og hvordan plantedekket og dyrelivet etableres og innretter 
seg på en sandur under slike brenære forhold. Fåbergstølsgrandane er også viktig i 
naturhistorisk sammenheng. Her er det mulig å studere ulike stadier i 
landskapsutviklingen og i etableringen av plante- og dyreliv både på land og til vanns, 
slik vi mener den har gått for seg da isen trakk seg tilbake etter siste istid. 

GRANDANE - ET DYNAMISK OMRÅDE 

Fåbergstølsgrandane er et naturfaglig sterkt dynamisk område. Det er store økologiske 
gradienter fra de brepåvirkede områder med pionerflora og fauna i nord til de frodigere 
områdene i sør. 

Årlig tilføres Fåbergstølsgrandane i gjennomsnitt I 0 000 tonn med breerodert materiale. 
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F åbergstølsgrandane seil nordover. 
Foto: N. Rye. 
Looking north at Flibergstølsgrandane. 

Grandanes nedre del. 
Foto: P. E. Faugli 1974. 
Lower part of Grandane. 
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I perioder med liten vannføring blir mesteparten av det groveste materiale liggende 
igjen nærmest breene, mens finmaterialet avsettes utover på flaten. Mye av breslammet 
blir imidlertid transportert gjennom sanduren og føres gjennom Jostedalen før det 
avsettes på deltaet i Gaupnefjorden. Elveløpene på sanduren fylles gradvis opp, og 
vannet må finne nye veier. I perioder med stor vannføring eller flom, føres 
grovmaterialet lenger utover på breelvsletta samtidig som mye finmateriale vaskes 
vekk. 

Opprinnelig har området der Fåbergstølsgrandane nå ligger, vært et breerodert basseng i 
berggrunnen. Da isen smeltet vekk fra bassenget , ble det dannet en innsjø her med 
dybde opp til 100 m. Trolig ble sjøen fylt igjen av et enormt delta allerede under 
isavsmeltingen etter siste istid. Over denne deltaflaten er så selve sanduren blitt 
oppbygd. Under "den lille istid" lå som nevnt Lodalsbreen nesten helt ut til sanduren , 
mens Stegholbreens framrykning var vesentlig mindre. I denne perioden var 
materialtransporten til sanduren betydelig større enn i dag. Inne foran Lodalsbreen er 
det f.eks. påvist en fossil sandur i et nivå flere meter over dagens sanduroverflate, som 
viser hvor høyt sanduren bygget seg opp under "den lille istid". I vestre kant av 
sanduren, like nord for Fåbergstølen, 
ligger et til svarende nivå med finmateriale 
en meter over dagens overflate. Dette er 
rester etter sanduroverflaten fra 1700-
tallet. 

De tidligere store naturlige vannstands
vekslingene i Jostedøla både på døgn- og 
årsbasis , medførte at det oppsto en sone 
langs elveløpene som i sommerhalvåret 
daglig settes under vann i kortere eller 
lengre tidsrom. Denne sonen er stort sett 
mellom 10 og 20 cm høy. Ved 
Fåbergstølen ble den atskillig høyere , ca 
80 cm. Alle elvene løper sammen her for å 
komme gjennom det trange passet ved 
Fåbergstølen. Dermed blir det oppstuving 
av vannmassene i dette området. 

Skiftende vannføring virker inn på elve
løpene og på grunnvannsstanden. Under 
"normale" forhold er det bare de 
lavereliggende delene som overflommes, 
men i ekstreme tilfeller blir det meste av 

Tell mosedekke langs elveløpene på sanduren. 
Nedre sone hestår av grønne sterile mose
planter. mens den rødbrune fargen på høyere 
nivå skyldes at det her er utvikle! rødbrune 
sporer på mosene. Foto: M. Kvamme. 
Dense moss-carpet by the sandur. The moss 
vegetation in the lower part of the river bed 
consists of green, sterile plants, while the 
rusty colour in the upper sone is due to the 
development of fertile sporoplytes. 

sanduren satt under vann. Øyenvitner forteller at ved storflommen august 1979 stod 
vannivået l mopp på gråortræme på Svinøy. 

For vegetasjonen har de store vannstandsendringene avgjørende betydning. Arter som 
tåler regelmessig oversvømmelse, står nede langs elvebreddene, mens de som ikke tåler 
det så godt finnes på høyere nivå. Flere av artene har mer eller mindre veldefinerte 
soner i forhold til vannivået hvor de trives best. Mange av de vegetasjonstypene som 
finnes på sanduren , har derfor en utbredelse som nøye henger sammen med vekslingene 
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i vannstanden. Langs elvebredden kan det f.eks. sees en spesiell type mosevegetasjon 
som er dominert av to arter: grannkjeldemose og svartknoppnikkemose. Parallelt med 
elveløpet, et stykke over vannspeilet, går det et knivskarpt fargeskille fra grønt til 
rødbrunt gjennom mosevegetasjonen. 

I flomperiodene virker vegetasjonen som "sedimentasjonsfeller". Slammet som er 
oppløst i elvevannet, avsettes oppå og mellom plantene. Når vannet flommer ut over 
elveløpene, fordeles det på langt større flater enn før. Dermed nedsettes 
vannhastigheten, og slammet synker ned i vegetasjonen. Ofte avsettes bare ubetydelige 
mengder, men i ekstreme tilfeller kan det sedimenteres 5-10 cm. I et område hvor det 
avsettes mer enn 1-2 cm silt og leire, vil vegetasjonen dø av luft- og lysmangel. Oppå 
den nye avsetningen med silt og leire vil det så etableres ny vegetasjon, ofte utrolig 
raskt. 

I tillegg til vannstandsvekslinger og sedimentasjonsprosesser, er det særlig erosjonen 
som i stor grad preger sanduren. Ettersom elvenes transportevne avtar når terrenget 
flater ut , vil elvebunnen gradvis bygges opp. Etter en stund vil elva måtte skifte løp. 
Den begynner å grave andre steder. Vegetasjonsdekket eller jordsmonnet i det nye 

Uppseros10111·ea .) 1•1nwy pa 

F åhergsrølsgrandane . 
Foro: P . A. Aarresrad. 
River bank erosion at Svinøy, 
F dbergstølsgrandane. 

elveleiet eroderes og transporteres bort 
med vannet. Målinger som er foretatt ved 
utløpet av sanduren , viser at mye humus 
og plantemateriale blir vasket bort 
gjennom året. Hvert sommerhalvår 
fraktes 2000-3000 tonn med organisk 
materiale ut fra sanduren. 

Selv om alt det uorganiske materialet på 
Fåbergstøl sgrandane i utgangspunktet 
kommer fra breerosjon, gjennomgår det 
meste flere erosjons- og 
resedimentasjonsprosesser løpet av 
transporten ut til Fåbergstølen. Dette 
setter sitt preg på sanduren. Dyre- og 
plantelivet får bare utvikle seg gjennom et 
kortere tidsrom før det utsettes for en av 
disse prosessene og må starte på nytt. At 
slike prosesser har foregått i lang tid, kan 
en få bekreftet ved å grave et stykke ned i 

underlaget. I profilen sees ofte vekslende lyse og svarte striper med ulik tykkelse. De 
svarte stripene er rester av tidligere overflater hvor vegetasjonen har utviklet et tynt 
jordsmonn (humus) , men som under en flom er blitt overspylt av sand. Prosessene vil 
stad ig veksle mellom erosjon og vegetasjonsetablering. 

Stadige oversvømmelser har også innflytelse på fuglelivet. På Fåbergstølsgrandane er 
det observert at flere fuglearter som vanligvis har reirene sine på bakken, som 
rødvingetrost, løvsanger og sivspurv, her hekker oppe i trærne. Liknende forhold er 
påvist andre steder, men da for å beskytte reirene i typiske smågnagerår. 

På samme måte er det med ferskvannsfaunaen. Forskjellige grupper av smådyr forsøker 
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hele tiden å slå seg ned på de blottlagte erosjonsflatene, inntil neste flom kommer og 
spyler dem bort. Både dyr og planter på Fåbergstølsgrandane vil hele tiden prøve å 
etablere seg på områder nærmere breen. Bare et fåtall arter er imidlertid i stand til å leve 
under slike forhold. De er til gjengjeld spesiali ster. De gode næringsforholdene om 
sommeren gjør at tetthetene av artene til tider kan bli høye . Når de økologiske 
forholdene endrer seg, vil pionerartene ofte bli utkonkurrert av andre arter. 

SKARPE NATURGRADIENTER 

De aktive prosessene på Fåbergstølsgrandane skaper en naturtype preget av markerte 
overganger eller skarpe gradienter, både for løsmaterialets beskaffenhet, vegetasjonen 
og dyrelivet. Tydeligst kan vi se dette på vegetasjonens fordeling fra sør til nord. Nær 
utløpet ved Fåbergstølen og et par km nordover står det frodige gråorskoger. Videre 
nordover blir trærne gradvis mindre og blir stående mer spredt. Mange døde trær vitner 
om at dette er grensa for hva gråor kan tåle av harde miljøpåv irkninger. Vierbuskene 
derimot trives utmerket , og overtar gradvis der gråoren må gi tapt. Sammen med vier er 
mose viktigst nordover på sanduren. Der det blir for karrig selv for vier, blir mose 
enerådende. I de nordligste delene der det nesten bare ligger grovt materiale og hvor det 
er raske vekslinger i elveløpene, finnes det knapt vegetasjon i det hele tatt. 

Vegetasjonsutviklingen på Fåbergstøl sgrandane er altså særpreget og spesiell. Etablerte 
plantesamfunn ødelegges av erosjon eller dekkes av sedimenter og dør ut, slik at en ny 
utvikling kan starte. Dette har nær sammenheng med elvas løpsutvikling; dvs. 
breelvenes materialtilførsel, skiftende elveløp og markerte endringer i vannføringen . 

Typisk for Fåbergstølsgrandane er at de samme gradientene som finnes i stor skala fra 
nord til sør, også kan sees utviklet mange steder over korte avstander på sanduren. 
Hvilke prosesser som er mest aktive på de ulike deler av sanduren er avgjørende for 
utviklingen. Forholdene skifter merkbart fra år til år. 

Mesteparten av den bioenergien som omsettes i næringsnettet i vestnorske vassdrag, er 
produsert på land og blir hovedsakelig tilført elva i form av døde planterester. Den 
kraftige gradienten i plantedekket fra de nederste og mer frodige delene av 
Fåbergstølsgrandane til de nærmest sterile områdene nær utløpet av breene, gjenspeiles i 
en liknende gradient i mangfold av dyrearter. I de øverste områdene hvor det nesten 
ikke er vegetasjon på land, er ferskvannsdyrene helt avhengige av den føden som blir 
produsert i elvene. Vannet som renner ut under breene, inneholder imidlertid mye 
plantenæringssalter, og lokalt kan det blomstre opp store mengder alger. Den som har 
vasset over elver nær utløpet av isbreer om sommeren , har sikkert lagt merke til et 
sleipt, brunaktig belegg på oversiden av steinene. Dette er hovedsakelig kiselalger. Ofte 
be iter en mengde små fjærmygglarver på di sse algene. Nær Stegholbreen er det f.eks. 
funnet opptil 13 600 larver av fjærmygg pr. m2 elvebunn. 

Fra de karrige områdene helt øverst på sanduren blir leveforholdene stadig bedre for 
flere arter evertebrater ettersom elveleiene blir mer stabile, plantedekket blir tettere og 
vanntemperaturen stiger. Sammenliknet med andre elvetyper må likevel forholdene i de 
ustabile elveløpene sies å være ekstreme. Den store erosjonen i elveleiene fører til at de 
små mengdene organisk materiale som blir tilført , hurtig blir vasket vekk igjen. Sett fra 
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bunndyrenes side er dette uheldig , da slik føde blir mer egnet som næring etter at den 
har ligget i vannet en stund. Løv, kvister og annet organisk materiale blir først delvis 
nedbrutt av bakterier og sopp, og dermed bedre egnet som næring. I de stabile delene av 
Fåbergstølsgrandane finner vi derfor den mest varierte faunaen . 

Også fuglefaunaen viser en tydelig gradient. I områdene nederst på sanduren er skogen 
preget av gråor og stedvis tette kratt av vier. Her er et til dels rikt og variert fugleliv 
dominert av det vi kaller spurvefugl som sangere, finkefugl, troster, fluesnappere , 
buskspurver og litt meiser. Det er påfallende hvor lite våtmarksfugl som finnes i dette 
området. Bortsett fra strandsnipe, er det veldig lite andefugl og vadefugl. Breelvslettene 
er derfor marginale for denne gruppe fugler. Den frodige gråorskogen skifter ganske 
raskt karakter og går over i mer glissent vierkratt. Her er det nesten kun krattfuglene , 
sivspurv og blåstrupe, som trives, i tillegg til den biotopmessig tolerante løvsangeren. I 
de vegetasjonsfrie delene av sanduren er det ingen fugler som har permanent tilhold. 

NATUREN SETTER GRENSER 

Mange ferskvannsinsekter kan bevege seg lange strekninger mot strømretningen fra der 
de klekkes til det stedet de som voksne insekter legger sine egg. Gjennom den tiden 
larvestadiet varer, skjer en netto transport av insektpopulasjonene nedover i vassdraget. 
Transporten skjer for en stor del ved driv, det vil si at dyrene enten aktivt eller passivt 
driver med strømmen. Drivet er en av de grunnleggende økologiske mekanismene i 
ustabile ferskvannsmiljøer som de vi har på Fåbergstølsgrandane. Mange insektarter vil 
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her ha et livsløp der de stadig prøver å 
kolonisere områder nærmere breene, men 
der omgivelsesforholdene hele tiden 
setter grenser, og tvinger dyrene lenger 
ned i elveløpene. Vi kaller dette en 
kolonisasjonssyklus. Drivprøvene som 
ble tatt på Fåbergstølsgrandane, viste at 
fjærmygglarvene dominerte. 

Ørreten møter grensa for sitt utbredelses
område på Fåbergstølsgrandane. Denne 
ørretbestanden er svært verdifull i 
forskningssammenheng. Den har med 
stor sannsynlighet fått tilpasse seg 
området i svært mange år uten genetisk 
innblanding fra andre ørretpopulasjoner. 

Klåved. Denne hie f ørste gang f unnet på 
Grandane i 1988. De11e er et a1• de få vokse
stedene på Vestlandet. 
Foto: A. Odland. 
Thisflower, klåved, (Myricaria germanica) 
is rather rare on the West coast of Norway. It 
wasfirstfound at Grandane in 1988. 



Den er derfor godt tilpasset denne spesielle lokaliteten og kan gi informasjon om de 
tilpasningsprosessene bestandene gjennomgikk ved koloni seringen av mange områder 
etter at isen trakk seg tilbake. 

PLANTENE EROBRER NYTT LAND 

Det er interessant å følge utviklingen fra en flate blir blottlagt til den blir dekket av 
vegetasjon (suksesjonsstudier) . I et tørrlagt elveløp der bunnlaget vesentlig består av 
sand og grus, invaderes denne meget raskt av sandgråmose. Innen et par år vil denne 
mosen dekke flaten som et tett teppe. Etter hvert vil også frø av planter som fjellkvein , 
aksfrytle og frøplanter av vier spire i mosedekket. Etter 5-6 år vil saltlav etablere seg, 
ofte sammen med tiriltunge. I løpet av ca 20 år kan vierbuskene ha blitt et par meter 
høye , dessuten utvikles såpass mye humus at lyngarter som blåbær, blokkebær og 
fjellkrekling etableres. Lenger får ikke vegetasjonen utvikle seg før den blir erodert 
vekk. Uten erosjon kunne området i løpet av en 100-års periode ha blitt dekket av 
fjel I kre kl ing-bjørkeskog. 

Når vannstanden står over en slik flate , vil det bli avsatt bres lam mellom moseskuddene. 
Sammensetningen av partiklene i voksesubstratet er svært viktig for utviklingen av 
plantesamfunn på sanduren. Fint materiale som si lt og leire har evnen til å suge opp og 
holde på vann slik at vegetasjonen har jevn og god tilgang på fuktighet. På denne måten 
skjer det en forbedring av voksestedet og andre arter kan også klare seg. Vegetasjonen 
blir frodigere og mer variert med flere gras- og starrarter. Gråor vil nå kunne etablere 
seg. På grovere materiale tørker derimot vegetasjonen fort ut fordi dette ikke kan holde 
på fuktighet særlig lenge. 

Dersom en flate med silt og leire blottlegges, vil det skje en helt annen suksesjon. 
Svartknoppnikkemose og flekkmose vi l i løpet av en måneds tid danne et tett dekke. 
Den videre suksesjonen vil gå svært raskt, og i løpet av et par år vil det være et ganske 
tett vegetasjonsdekke av gras og starr. Dekningen av moser vil gradvis reduseres 
ettersom karplantene overtar mer og mer. I et relativt fuktig område vil det i løpet av 
ca 5-10 år ha blitt dannet til et slåttestarr-vierkratt. I et tørrere felt vil det etableres en 
sølvbunke-gråorskog. Etter 50-80 år vil denne igjen kunne utvikles til en bregne
gråorskog, slik en finner på Svinøy. Dette er en svært produktiv skogtype som med 
tiden ville ha utviklet et godt jordsmonn. 

HØY TETTHETA V FUGL 

I alt er det påvist 46 fuglearter som hekker på Fåbergstøl sgrandane og i den til støtende 
bjørkeskogen. Dette er halvparten av de påviste artene innen nedbørfeltet. Det rikeste og 
mest varierte fuglelivet finnes i områdene med gråorskog. Tettheten av fugl er her blant 
de høyeste som er målt i skog på Vestlandet - i gjennomsnitt ca I 000 hekkende parfkm2. 
Dette er uventet - tatt i betraktning høyden over havet, 600 m , og nærheten til de store 
bremassivene. De vanligste artene er løvsanger, bjørkefink og gråtrost. Grønnsisik, som 
nesten utelukkende er knyttet til barskog, er også påvist hekkende. 

Det rike fug lelivet har sammenheng med flere viktige faktorer, god tilgang på 
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insektnæring og skogens sammensetning og oppbygging. Mange av trærne er gamle og 
til dels døde, og over store deler av området, der det ikke var beitet av husdyr, finnes et 
velutviklet vierkratt. Fuglene får her en rekke forskjellige og varierte muligheter til å 
bygge reir og finne mat både i og utenfor skogen. 

I bjørkeskogs liene ned mot sanduren er det også observert en til del s betydelig tetthet av 
hekkende fugl er. De vanligste artene går igjen fra gråorskogen , men mest 
bemerkelsesverdig er de store mengdene av munk, en av Sylvia-sangerne. Tettheten av 
hekkende munker er dobbelt så høy som i sørsvenske løvskoger. 

Fugletettheten varierer mye fra år til år, både for de fleste arters vedkommende og for 
hele fuglesamfunnet. Det er normalt at fuglebestandene gjennomgår til dels store 
naturlige variasjoner, styrt såvel av klimati ske årsaker som av tilgangen på mat. 

Like vest for sanduren har lirypa svært gode beitemuligheter. Bjørkeskogen på begge 
sider av flatene er også viktige vi nterbei ter for lirypa. Her finnes gode bestander av 
orrfugl. 

Indre del ai · Grandane med dalen fra 
Lodalshreen . 
Foro: P. E. Faugli. 
The Inn er part of Grandane and the valley of 
Lodalsbreen glacier. 

38 

Grandane mor Sregholhreen. 
Foro: N. Rye. 
Towards the glacier Stegholbreen. 



NATURENS EGNE 
ISTIDSMUSEER 

Foran tre av Jostedalsbreens utløpere, Fåbergstølsbreen, Nigardsbreen og Bergsetbreen, 
fi nnes det mektige og imponerende vitnesbyrd om hvordan en bre forandrer sine 
omgivelser når den rykker fram. Selv om det er mer enn 200 år siden breene nådde sin 
maksimale utbredelse i nyere tid, vitner de store og klare endemorenene om breenes 
fra mstøt. Sammen med Fåbergstølsgrandane utgjør de en verdifull landskapsmess ig 
helhet, som det fra naturfag li g side var svært viktig å få tatt vare på da planene om 
kraftutbygg ing begynte å ta form . Områdene har høy verneverdi både ford i naturen her 
er egenartet, og fordi disse områdene representerer en ri k in formasjonsk ilde om 
samspillet me llom breen og dens omgivelser. Stud ier av effekten til "den lille istid" 
hjelper oss også til en bedre fors tåe lse av hvordan ut formingen av landskapet fo regikk 
under slutten av siste istid for 10 000 år siden. 

Nigardshreen .. 
Foto: N. Rye. 1984 . 
The glacier Nigardsbreen. 
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NIGARDSBREEN 

Nigardsbreens avsmeltingsfenomener er meget instruktive og lett tilgjengelige. 
Tilsvarende formelementer finnes foran begge de to andre breutløpeme. Felles for alle 
de tre områdene er at de i lang tid har vært gjenstand for forskning. 

For Nigardsbreen foreli gger det samtidige beskrivel ser av breframstøtet. "Justedalens 
kortelige beskrivelse" fra 1750, ble skrevet av Mathias Foss, prest i Jostedalen fra 1741 
til 1792. Av denne og andre beretninger kan vi slutte at breen i 1710 lå omtrent midt på 
dagens Nigardsbrevatn . I de følgende 25 år rykket brefronten ca 2800 m fram , og en 
stor del av jordene til gården Nigard ble på den måten ødelagt. Fra 1735 til 1742 lå 
breen omtrent i ro mindre enn 100 meter fra husene på Nigard. Om utviklingen etter 
august 1742 skriver Foss bl.a. : 

" .. men fra bemeldte Tid til Aarsdagen derefter 1743 hm•de 
!ishræen ei al/ene skudt sel{ fra m de I 00 Alne i Længden. 
foruden urnaadelig i Breden, men endog horttaget Husene, 
omkastet dem , væltet dem fo r sig med en urnaadelig Mængde 
af Jord, Gruus og store Stene fra Afg runden og knuser dem 
i ganske smaa Stykker som endnu er ti/syne .. ". 

Nigardsdalen med hreen , vanne! og morenene. 
Fo10: P. E. Faugli , 1980. 
Th e valley of Nigard, the glacier, the lake and the moraines which show the retreat of the 
glacier tongue after "the Little lee Age "around 1750. 

Nigardsbreen forsatte å rykke framover til den nådde sin største utbredelse i 1748. Da 
hadde den også rukket å ødelegge det meste av jordene til gården Bjørkehaug. I 1750 
begynte isen langsomt å trekke seg tilbake. Endemorenen fra den tid er fremdeles lett å 
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1750 GLAC IER LIMIT 1750 isgrense ORAINAGE CHA NNEL Oreneringskanal 

1750 MORAINE RIOGE 1750 morenerygg EKP05ED BEOROCK Bari ljell 

MORA i NE RIOGE , WHL MARKEO Møklig morenerygg SLOPE skråning 

MORA INE R•OGE , MAR KED Markert morene1yg9 ROAO VEI 

MORA INE RIOGE POORLY MARKEO Dårleg markert morenerygg 

Morener ai•sarr fra "den lille istid" ril 1930. Eller Andersen & Sollid ( 1971 ). 

se . De enorme grus- og steinhaugene møter man straks man tar av fra hovedveien ved 
Nigard . Her er det et kraftig skille i jordsmonn og vegetasjon. I dal sidene kan man 
tydelig fø lge denne grensa som forteller hvor mektig bretungen engang har vært. 

Isens tilbakesmelting gikk i begynnelsen langsomt, med stadige opphold og mindre 
framrykninger. Bak endemorenen fra 1750 ligger en hel serie med morenerygger 
innover dalen. Vi kjenner alderen på de mest markerte av di sse, dels ut fra skriftlige 
beretninger og dels fra regelmessige målinger som ble sat t i gang mot slutten av forrige 
århundre. Særlig tydelige er moreneryggene fra 1845, 1873, 19 10 og 1930. 

Fram til midten av 1920-tallet hadde breen trukket seg mer enn to km tilbake fra sin 
posisjon i 1750. Mot slutten av 1920-årene rykket den imidlertid noe framover igjen, og 
den markerte 1930-morenen ble avsatt. Etter hvert som breen fortsatte sin 
tilbaketrekning, ble det dannet en liten innsjø mellom isen og denne moreneryggen. 
Dette var den spede begynnelsen til Nigardsbrevatnet. Det ble etter hvert mer fa rt over 
breens tilbaketrekning , og på slutten av 60-tallet var hele innsjøen smeltet fram. 
Tilbaketrekningen fortsatte ennå i noen år, men siden 1975 har brefronten mer eller 
mindre ligget i ro i dagens posisjon. 

Totalt trakk isen seg tilbake 4 ,5 km fra 1750 til 1975 . Omtrent halvparten av denne 
tilbaketrekningen har gått for seg i årene etter 1930, fordi sommertemperaturen i 
perioden 1930- 1960 var høyere enn den hadde vært på 200 år. Framsmeltingen av 
Nigardsbrevatnet har dessuten ført til mer kalving og større avsmelting ved brefronten. 

Tilbakesmeltingen har også fø rt til helt andre forhold for transport av breerodert 
materi ale fra Nigardsbreen. Fram til 1930 ble alt materialet, med unntak av det som ble 
liggende igjen som morener, ført med smeltevannselva ut i Jostedøla . Framsmeltingen 
av Nigardsbrevatnet har endret dette i vesentlig grad. Mangeårige måli nger, foretatt av 
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Nigardshreen og delraer i Nigardsvarn . 
Foro: K. 0. Hillesrad. 26 augusr 198 1. 
The Nigard glacier and the delta of the lake 
Nigardsvatn. 

NVE, har vist at det hvert år avsettes i 
gjennomsnitt 11 000 tonn materiale på et 
delta innerst i vannet, mens I 0 500 tonn 
føres ut i vannet i suspensjon. Bare 22% 
transporteres med elva ned til Jostedøla. 
Resten blir avsatt i vannet. Av en total 
årlig materialproduksjon på 21 500 tonn , 
er det således bare 2360 tonn (ca I I%) 
som transporteres videre. Hvis brefronten 
blir liggende omtrent i sin nåværende 
posisjon, vil etter hvert hele vannet bli 
gjenfy lt . Da vil det tro lig oppstå en sandur 
her på samme måte som på 
Fåbergstølsgrandane. 

Det mest interessante med vegetasjonen 
foran Nigardsbreen er ikke artene i seg 

selv, men forholdene de vokser under. Ved å studere plantelivet i et slikt område får vi 
bedre kunnskap om hvordan forholdene var for plantene under innvandringen etter siste 
istid . På det blankskurte berget inne foran brefronten klorer en del hardføre 
plantesamfunn seg fas t i små sprekker. Her sees fjellplanter som f.eks. fje ll syre, 
fjellbunke og mindre bjørkekratt. Morenelandskapet fra enden av vannet og nedover er 
skogkledd. Det er først og fremst bjørkeskog, men særlig langs elva står det også større 
partier med gråorskog. På grusfl atene i nedre del av dalen står det dessuten en god del 
forholdsv is ung furuskog. 

Deler av morenelandskapet har vært isfritt i mindre enn 100 år. Jordsmonnet plantene 
må klare seg med, er derfor svært lite utviklet. Sammenliknet med forholdene utenfor 
isens utbredelse under "den lille istid" er forskjellen enorm, noe som tydelig sees på 
vegetasjonen. Mangelen på organi sk innhold er problemati sk for plantene under slike 
forhold. Organi sk materiale er vesentlig for deres opptak av næringsstoffer fra 
jordsmonnet. 

Vegetasjonen foran Nigardsbreen ble grundig studert allerede for 60 år siden. De 
samme områdene er senere blitt undersøkt igjen. Gjennom oppfø lgingsundersøkelser 
kan vi få eksakt kunnskap om hvil ke endringer som har skjedd på disse årene, både med 
miljøet og med vegetasjonen. Samtidig får vi info rmasjon om hvor fort enkelte 
vegetasjonsendringer kan foregå. 

Skogen er bedre utviklet. Trærne er høyere og vegetasjonen er tettere; en lokalklimati sk 
effekt av at breen har trukket seg så mye tilbake. En rekke moserike pionersamfu nn som 
fantes foran brefronten, er det i dag mye mindre av . I denne sonen er det i dag stort sett 
bart fjell eller vann. Hele morenelandskapet er blitt mye tørrere i dag, med langt færre 
fu ktighetskrevende arter. Dannelsen av Nigardsbrevatnet har stabili sert 
vanngjennomstrømmingen fra breen. Dessuten har elva gravd seg dypere ned i et 
permanent elveleie. På den måten er området bl itt bedre drenert . Idag er det mye mer 
skog som trekker vann opp fra bakken. For 60 år siden fantes det omtrent ikke furu 
innenfor 1750-morenen. Denne vegetasjonsendringen skyldes tro lig både bedre 
lokalklima fordi avstanden til breen har økt, og et tørrere jordsmonn. 
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Selv om fronten til Nigardsbreen nå har ligget praktisk talt i ro i 15 år, har også denne 
breen i de senere år begynt å vokse i tykkelse. Sannsynligvis vil brefronten om ikke 
lenge begynne å rykke framover igjen. Nigardsbreen har en forholdsvis lang 
reaksjonstid i forhold til klimaendringer, ca. 20-30 år. Bevegelser i brefronten de 
nærmeste årene er således et resultat av klimaforholdene sist på 1960-tallet. De store 
snømengdene på slutten av 1980-tallet, vil først få konsekvenser for brefronten etter år 
2010. 

KRUNDALEN MED BERGSETBREEN 

Krundalen er en typisk botndal som innerst ender i en steil vegg der den stupbratte og 
imponerende Bergsetbreen ligger. 

Også de to sidedalførene mot syd, Tverradalen og Røykjedalen , er botndaler. Tverrdalen 
ender i en bratt vegg ved indre ende av botnbreen Tverradalsbreen. Foran brefronten 
ligger et mindre vann. Herfra er dalbunnen temmelig flat i lengderetningen, men med 
steile sider, fram til dalmunningen mot Krundalen. Ved munningen av selve Tverrdalen 
ligger det store morenekonsentrasjoner som elva har skåret seg gjennom. Det er også 
lett å se sporene etter Tverradalsbreens maksimale utbredelse under "den lille istid". 

Røykjedalen har i bakkant nesten skåret seg gjennom fjellmassivet mot 
Tunsbergdalsbreens dal. Innerst i botndalen ligger flere vann som perler på en snor. I 

Krundalen med Bergserbreen. 
Foto: N. Kjærvik . 
The Bergsetbreen g/acier at the end of Krundalen. 
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nedre del er det store morenekonsentrasjoner i dalbunnen. Røykjedøla har skåret seg 
gjennom morenene, og di sse står fram med store brattkanter ned mot elveløpet. 

Sommeren 1989 viste hvor farlig det kan være å bevege seg i brefrontens nærhet, hvis 
man ikke kj enner dens dynamikk. Baklibreens front hadde vokst og rykket fram, slik at 
den brakk av over dalkanten og is raste ned i Krundalen. 

Krundalen er et særlig godt eksempel på en breerodert botndal som i tillegg er hengende 
ved munningen i forhold til Jostedalen ved Gjerde. Den har også et meget variert og 
interessant morene- og bree lvlandskap, med imponerende brearmer som Bergsetbreen, 
Tuftebreen og Baklibreen. 

t 
N 1..,."1---l_km_""""I 

Randmorener/ 
Terminal moraines 
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Randmorener avsall av Tuf tehreen (t.h.) og Bergsethreen (t.1'. ) fra 
"Den lille istid" og til i dag (Etter Sønstegaard & Aa 1987). 
Under "den lille istid" nådde Tufl ehreen ned til hunnen a1· 
Krw1dalen. På samme tid lå også Bergsethreen lenger framm e. slik a1 
hretungene nesten 1·okste sammen. 
Terminal moraines made by Tuf tebreen (right) and Bergsetbreen 
(teft). The moraines are made f rom "the litt/e ice age" up to now. 
During "the little ice age " Tuftebreen glacier reached the bottom of 
Krundalen. At the same time, also Bergsetbreen outlet reached 
f urther than today, which made the glacial tongues nearly uniting. 



DAMANLEGG i HØYFJELLET 

I forbindelse med etableringen av de to store magasinene i høyfjellet er 3,8 km2 blitt 
neddemt. Veien fra Fåbergstølen til Styggevatn, som ble bygd pga. 
anleggsvirksomheten, har ført til at mange flere kan få oppleve dette fasinerende 
brelandskapet med noen av de markerte kontrastene som vestlandsnaturen er så rik på. 

Styggevatn damsted. 
Foto: P. f aranger , 1985. 
The dam site at Styggevatn. 

Steinfyllingsdammen står ferdig. 
Foto: P. f aranger . 1989. 
The rockfil/ dam is ready. 

Øverst i Sprongdalen mot Styggevatn skifter plutselig landskapet karakter, fra en 
innestengt dal med bratte fjellsider til et åpent, viddeliknende terreng med slake dalsider 
og avrundede topper. 

En utløper av Jostedalsbreen, Austdalsbreen, kalvet i Austdalsvatnet også før vannet ble 
hevet og innlemmet i Styggevatnmagasinet. Trolig har den ligget slik siden "den lille 
istid", altså i mer enn 400 år. 

ISFJELL 

De store isfjellene som duver majestetisk på den store vannflaten som magasinet 
danner, er et vakkert syn. Men kalvingen og de store isfjellene har gitt planleggerne og 
damtilsynet mye hodebry. Det ble fryktet at oppstuving av breis foran flomløpet ved 
dammen kunne skape ukontrollerte flommer. Man var også redd for at de store 
ismassene skulle representere en fare for selve damkonstruksjonen, når de kom seilende 
og støtte mot dammen. Dessuten mente noen at det kunne skapes flodbølge dersom 
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breen kalvet. Glasiologiske undersøkelser ble utført, og de siste ingeniørberegningene 
har avlivet all frykt og bekymring. 

Austdalshreen kalver og den avhrukne hreisen 
flyter rundt i magasinet . 
Foto : P. Joranger. 
The Austdalsbreen glacier is ca/ving and the 
icebergs are floating in the reservoir. 

BARSKE FORHOLD 

Så høyt til fjells er somrene korte og 
kjølige. De karrige naturforholdene har 
imidlertid ikke bare sammenheng med 
klimaet og nærheten til breen. 
Morenedekket i det meste av området er 
tynt og usammenhengende. Dette gir et 
skrint og fattig jordsmonn og er et dårlig 
grunnlag for plante- og dyreliv. 
Landskapet er preget av store blokker, 
jordflyt, frostsprengning og bart fjell. 
Grus og sand som er avsatt ved kanten av 
innlandsisen, utgjør det lille som finnes 
av løsmateriale. På vestsiden av 
Austdalsvatnet, der breen rykket fram 
under "den lille istid", er det avsatt 
morener. 

Undersøkelser som ble gjort i de tre høyfjellsvannene, avslørte særdeles barske forhold . 
Isen smelter sjelden før uti juli, og det er ikke målt vanntemperaturer over 8,5 °C. 
Austdalsvatn og Styggevatn er dessuten meget slamrike. Dette er naturlig i innsjøer som 
får nesten all sin vanntilførsel av smeltevann fra breen. Noe overraskende er ikke vannet 
i Kupvatn like slamrikt . I sørenden har dette en klar blåfarge, fordi Sygneskardsbreen, 
som kalver ned i den nordvestlige delen, ikke produserer store mengder slam. 

Ferskvannsfaunaen i de tre innsjøene er ekstremt fattig . I Styggevatn er det registrert to 
arter krepsdyr og tre arter hjuldyr i dyreplanktonet. Alle artene er vanlige i 
næringsfattige vann. Styggevatn er, sin størrelse tatt i betraktning, en av de fattigste 
lokalitetene vi har i Norge med hensyn til dyreplankton. Det høye innholdet av breslam 
er hovedårsaken til dette. Slammet hemmer næringsopptaket hos mange arter. I tillegg 
gir nedsatt lysgjennomtrengelighet lav produksjon av planteplankton. 

Også når det gjelder de ornitologiske forhold er områdene ved Styggevatn og 
Austdalsvatn ekstreme. Ingen vannfugler er påvist. Dette skyldes sen issmelting, kort 
hekkesesong og dårlig tilgang på næring, samt lite skjul. 

Åtte arter er påvist. Den totale tettheten av fugl er 11 til 30 parfkm2. Dette er blant det 
laveste som er påvist i Norge. Forholdene kan sammenliknes med de karrigste alpine 
heiene ved Hardangerjøkulen og Finse. Samfunnet er dominert av de tre 
spurvefuglartene heipiplerke, steinskvett og snøspurv, samt fjellrype og den 
landtilknyttede vadefuglarten fjæreplytt. Nær breene finner vi kun snøspurv og fjellrype . 
I noen av områdene er faktisk tettheten av di sse meget høy. 

Plantedekket er til dels dårlig utviklet. Mange steder mangler det helt. Det som finnes av 
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vegetasjon, består for en stor del av lyngheier med krekling, rypebær og rabbesiv . I tørre 
partier, slik som oppå rygger og andre forhøyninger i terrenget, finnes det dessuten mye 
lav , særlig kvitkrull og reinlav. I forsenkninger, hvor snøen smelter ekstra sent fram, 
finnes såkalt snøleievegetasjon. 

I skråningene finnes flere vegetasjonsbelter. Nederst dominerer oftest musøre. Denne 
vesle vierarten blir gjeme kalt "Norges minste tre". Den er ikke mer enn et par cm høy 
og kan klare seg med en ekstremt kort vekstsesong. Ovenfor musøresonen finnes et 
belte med gras, mest finnskjegg og smyle. I midtre og øvre partier av slike skråninger 
overtar lyngen, nederst blåbær og ovenfor den fjellkrekling. Øverst på de forblåste 
rabbene finner man lav og den tlattvoksende lyngarten rypebær, som om høsten lyser 
opp i landskapet med de rødorange bladene sine. 

EKSOTISK VEGETASJON 

På nordsiden av Styggevatn, en km øst for det opprinnelige eidet mellom Austdalsvatn 
og Styggevatn, fantes et eksotisk innslag i vegetasjonen, en høgstaudeeng med 
høyvokste urter og bregner. De viktigste urtene var turt, kvitsoleie, geiterams, rød 
jonsokblom, kvitbladtistel , teiebær og perlevintergrønn. Av bregner kan nevnes 
storvokst fjellburkne, fugletelg og taggbregne. Det var høyst uventet å finne et slikt 
næringsrikt plantesamfunn i så ugjestmilde omgivelser. Voksestedet lå imidlertid 
gunstig til sørvendt og usedvanlig godt skjermet mellom høye berghamrer. Dette har 
skapt et meget gunstig mikroklima. Jordsmonnet har også blitt langt mer næringsrikt 
fordi det her er en hellerboplass som har vært regelmessig benyttet fra ca 7500 år før 
nåtid og opp til de første århundrene etter Kri sti fødsel. Ved utgravningene av helleren 
ble det påvist kulturlag på mer enn I m. Både høgstaudeengen og helleren er nå satt 
under vann. 

REINTREKKET ER BLITT FORSTYRRET 

Reintrekket på vestsiden av Austdals- og Styggevatn, samt over eidet mellom vannene, 
er blitt stengt ved neddemmingen. Også på østsiden er passasjen neddemme!, men 
reinen vet å finne alternative trekkruter. Veien , samt anleggstrafikken, kan ha forårsaket 
at reinen nå trekker noe lenger nord i området. 

MORENERYGGER FRA "DEN LILLE ISTID" 

På vests iden av Austdalsvatn er det markerte morenerygger. De er avsatt av 
Austdalsbreen under "den lille istid". Bretungen ligger i dag på nordsiden av 
Austdalsnuten og strekker seg nedover til vannet. Videre nordover er den avgrenset av 
elva fra Kupvatn . 

Under "den lille istid" var bretungen mektigere. Da dekket den Austdalsnuten og dannet 
en platåbre sørover mot Vivakulen. Brekanten gikk ut i Austdalsvatn, og gikk også 
såvidt ned til nordvestre ende av Styggevatn. Neset hvor eidet mellom de to vannene 
ligger, var imidlertid isfritt . Endemorenen fra den tid viser dette på en særdeles 
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Eidet mellom Austdalsvatn (foran) og Styggevatn. Breens 
morener sees sentralt i hildet. I dag ligger de fleste av 
disse instruktive og pent utformete morenene under vann i 
magasinet. 
Foto: N. Rye. 
The neck of land between the lakes A ustdalsvatn (in the 
f oreground) and Styggevatn. The moraines are visible in 
the centre. The lakes are now converted into the huge 
reservoir, Stygge vatn, and many of the moraines are 
jlooded. 

satte tilfelle. Plantene har mer substrat å vokse i enn 
løsmassene her er mindre utvasket for næringsstoffer. 

instruktiv måte, der den bukter 
seg langs den naturlige 
vestbredden av Austdalsvatnet 
som en kjempestor slange. 

Etter hvert som isen trakk seg 
tilbake, ble det avsatt nye 
morenerygger hver gang den 
stoppet opp. Ialt seks slike 
rygger kan observeres mellom 
endemorenen og dagens 
breposisjon. Ryggene viser 
hvordan isen forholdsvis raskt 
trakk seg tilbake opp mot 
Vivakulen 1 sør. Tilbake
smeltingen til dagens posisjon 
i nord ser ut til å ha tatt lenger 
tid . Her var brearealet på den 
tiden 25 % større enn i dag. 
Morenelandskapet beretter så
ledes, som en åpen bok, om 
"den lille istid" ved Austdals
vatnet. 

Det er en markert forskjell 
både 1 jordsmonn og 
vegetasjon mellom områdene 
innenfor og utenfor ende-
morenen. På utsiden er 
morenedekket skrint og 
vegetasjonen karrig. Innenfor 
er det derimot langt mer 
løsavsetninger, også mellom 
ryggene. Her finnes det et mye 
rikere planteliv . I lav landet er 
det et karakteri sti sk trekk at 
vegetasjonen innenfor morene
ryggene fra "den lille istid" er 
dårligere utviklet enn utenfor. I 
høyfjell sområdet er det mot
i resten av området, bl.a. ford i 

Mellom moreneryggene og Austdalsbreen vokser det stedvi s spesialiserte 
pionersamfunn. Fjellsyre er en vi ktig art, men også flere grasarter, bl.a. t]ellbunke og 
svartaks, småvokste eksemplarer av ullvier og kjertelvier samt en del mosearter inngår i 
plantesamfunnet. Miljøforholdene de vokser under, med kontinuerlig overrisling av 
smeltevann , må imidlertid sies å være ganske spesielle. De illustrerer at høyere planter 
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kan klare seg helt i kanten av en bre, og også hvordan en del av den første 
pionervegetasjonen etter siste istid kan ha sett ut. 

Mesteparten av det breeroderte materialet som føres ut i Styggevatn og Austdalsvatn, 
blir avsatt på bunnen av innsjøene. Store sedimentmektigheter var derfor forventet. 
Undersøkelser har imidlertid vist at sedimentene som var avsatt etter siste istid, ikke var 
mer enn 1,0 til 3,2 m tykke . Under Austdalsbreen er det påvist flere bassenger påv ist 
ved hjelp av breradar. Disse er nå fylt med sedimenter. Trolig er en stor del av 
sedimentene fra Austdalsbreen avsatt her. De instruktive moreneryggene fra "den lille 
istid" på vestsiden av Austdalsvatn forsetter ut i vannet og kan påv ises øverst i 
sedimentene. Austdalsbreen lå altså mye lenger framme på den tiden enn den gjør i dag. 

.. 

Darahilde av Ausrdalshreen og underliggende 
topografi konstruert eller målinger med hreradar. 
Foto: NVE-Hydrologisk avd . 
Computer picture of Austdalsbreen and the bed 
topography. Construction based on measurements 
made by glacial radar. 

_;;;_..--

Radio-ekko måling for kartlegging av suhglasial 
topografi. (Eller Særrang er. al. 1987). 
Mesurementsfor subglacial topographical mapping 
by the radio - ecco methodlthe glacial radar method. 
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Sprangdalen ved Viva. I detle lille vannet ble de nye ferskvannsartene fun net. 
Foto: A. Håland, september 1986. 
The valley Sprongdalen at Viva, Sept 1986. New species of freshwater insects were found in 
this little lake. 

50 



SPRONGDALEN 
spesiell og hardt belastet 

I forbindelse med kraftutbyggingen ble det bygget vei opp gjennom dalen og 
vannføringen i Sprongdøla er sterkt redusert. Dalen var utsatt for stor påkjenning under 
anleggsperioden. 

LANDSKAPET OG LØSMASSENE 

Sprongdalen går østover fra Fåbergstølsgrandane (520 m o.h.) til Styggevatn (1150 m o.h.). 
Til tross for en høydeforskjell på mer enn 600 m, stiger dalbunnen forholdsvis slakt i de 
nedre delene opp mot Viva. Dalen er tydelig breerodert. Ved Viva dreier den mot 
nordøst og fortsetter bratt opp til Styggevatn gjennom en botn med store 
skredavsetninger. 

I nedre del av dalen er det en del mindre rygger og hauger med morenemateriale, flere 
av dem med store steiner og blokker på toppen. Formen tyder på at det under 
avslutningen på siste istid lå en dalbre som lå stille og smeltet rett ned. Ryggene 
demmer opp flere til dels store myrområder, særlig i området mellom Øy og Vetledøla. 

Selv om det er forholdsvis lite morenedekke i dalen, finnes det mye skredmateriale. 
Skred bidrar fortsatt til utformingen av landskapet. Skredprosessene har vært mer aktive 
tidligere, spesielt under "den lille istid". F.eks. ligger det en stor skredvoll langs 
nordsiden av hovedelva et stykke nedenfor Vetledøla. Den er ca 200 m lang og ca 20 m 
høy mot elva. På toppen av vollen ligger det rundslipte steiner og blokker som er 
slynget opp hit fra elvebunnen av snøskred som kommer ned fjellsiden på sørsiden av 
elva. Den største blokken som er oppmålt er på 12,5 m3 , d. v .s. ca 33 tonn! Når man tar i 
betraktning at denne er løftet 20-25 m rett oppover, skjønner man hvilke enorme krefter 
som utløses i slike skred. 

NYE ARTER FUNNET 

Ferskvannsfaunaen er uhyre interessant. Området er ulikt de andre områdene lenger 
nede i vassdraget. Materialtransporten i elva fra Styggevatn var også før regulering 
forholdsvis liten, ettersom mesteparten av breslammet ble sedimentert i de store 
bassengene lenger oppe. Elvebunnen er stabil og tett belagt med mose. På grunn av den 
tette vegetasjonen er tilgangen på organisk materiale sannsynligvis god for de 
ferskvannsorganismene som lever der. Mosedekket gjør dessuten at den organiske 
næringen ikke så lett blir skylt bort. 
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Selv om artsantallet var lavere enn lenger nede i Jostedalen, ble det her registrert den 
høyeste bunndyrproduksjonen av samtlige lokaliteter. Spesielt var fjærmyggfaunaen på 
Viva unik. I en enkelt innsamling i en liten bakevje har man påvist fem arter fjærmygg . 
De har hittil vært ukjent for vitenskapen. Den ene arten representerte en ny slekt som 
fikk navnet Vivacricotopus etter stedet. Senere er en annen art i samme slekt funnet 
langt nord i Alaska. Også i områder på vestsiden av Jostedalsbreen er det funnet en helt 
spesiell fjærmyggfauna med flere ukjente arter. 

Funnene antyder at det eksisterer en særskilt fjærmyggfauna som er spesielt tilpasset 
brenære forhold. Hvis breene smeltet fullstendig vekk, ville denne faunaen antagelig få 
problemer med å overleve. Det er vanskelig å forklare disse forekomstene med mindre 
det helt siden siste istid har eksistert tilsvarende brenære miljøer i rimelig avstand fra 
Viva. Med tanke på de ekstreme økologiske forhold mange fjærmyggarter er i stand til å 
tolerere, er det sannsynlig at arter i denne dyregruppen hører til de aller første dyr som 
koloniserte landet. De sjeldne fjærmyggartene kan således være rester etter en "urfauna" 
som eksisterte i kanten av innlandsisen da den trakk seg tilbake for 9000 år siden. Den 
opprinnelige brekantfaunaen kan ha overlevd de varme periodene nær lokale breer på de 
høyeste fjelltoppene i feltet , etter at landisen smeltet. 

SPENNENDE FUGLELIV 

Forekomsten av fugl har sammenheng med de meget gode produksjonsforholdene for 
fjærmygg ved Viva. To arter som trives godt i vierkratt i elvenære miljøer, blåstrupe og 
siv spurv, er påvist med flere par. I dalen er det også gode forekomster av en liten 
finkefugl , bergirisk. Denne er nesten utelukkende knyttet til berglendte naturmiljøer. 
Arten har en meget spesiell utbredelse i Europa ved at den er svært oppsplittet. Den 
hekker på den nordlige del av de britiske øyer, samt i vestlige fjelltrakter på den 
fennoskandiske halvøy. For å finne den igjen, må vi helt til Kaukasus og Nord-Iran. 

Langs elva er ellers de vanligste artene som fossekall , strandsnipe og linerle, funnet i 
bra bestander. I steinet terreng er steinskvetten vanlig. 

GRENSE FOR SKOG OG PLANTER 

Vegetasjonen i den nedre delen av Sprongdalen består av subalpin bjørkeskog, i de øvre 
delene av lavalpin hei. I skogsområdet er det store lokale forskjeller. I den sørvendte 
Breidlii mellom Øy og Vetledøla ligger den klimatiske skoggrensa på 930 m o.h., i den 
nordvendte Styggesida på andre siden av elva ligger den på 780 m o.h. Her vokser 
skogen for en stor del som tunger oppover langs rasmarker. 

I Breidlii ligger det en stor ur som lokalt presser skoggrensa ned. Denne ura virker 
samtidig som et varmemagasin. En rekke lavlandsarter som egentlig krever noe mer 
varme enn de generelt får i Sprongdalen, vokser her, og gjør skogen frodigere og mer 
variert enn i resten av dalen. Av arter kan nevnes firblad, kranskonvall, gråor og ikke 
minst hegg. 

Nederst i dalen, ovenfor Øy, preges skogen av tettvoksende unge bjørketrær som delvis 
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er i ferd med å invadere myrområdene. Tidligere var dette åpent beitelandskap som nå 
gror igjen etter at stølsdriften på Øy tok slutt midt på 1960-tallet. Kulturlandskapet øker 
i variasjon og artsrikdom i skogen mellom Øy og Vettedøla. 

I dalbunnen stopper skogen like nedenfor Viva, på omkring 800 m o.h. At skogen ikke 
når like høyt her som i dalsiden like ved, skyldes daltrekk med kaldluftsdrenering fra 
høyereliggende områder og store snømengder. Ved skoggrensa blir trærne i en 
forholdsvis bred sone lavere og lavere, og får en mer og mer forvridd og buskaktig 
voksemåte. Denne vokseformen kalles på fagspråket for "krummholz". Den utvikles på 
steder hvor det om sommeren ofte blir markert høyere temperatur ved bakken enn i 
luftlagene et par meter over. 

I Vivaområdet er vierkratt en viktig vegetasjonstype, både langs elva og andre steder 
med høy fuktighet. Her finnes det også en rik høgstaudeflora med bl.a. fjellkvann, som 
det bare er funnet få eksemplarer av ellers i Jostedalen. 

Sprongdølafør innløp Fåbergstølsgrandane. 
Foto: S. Husebye, august 1986. 
Sprongdøla be/ore inlet Fdbergstølsgrandane. 
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Geisda/sfossen og munningen av den hengende Geisda/en. 
Fo10 : N. R_ve. 
Th e water/ all of Geisdal and the mouth of the hanging valley. 
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FJELLDALENE i øst 

Spesielt sidedalene på østsiden er hengende i forhold til Jostedalen. Elvene danner flotte 
fossefall ned til hovedelva. De fleste av fossene får nå sterkt redusert vannføring pga. 
kraftutbyggingen. 

Vigdalen er den lengste av dalene på østsiden av Jostedalen , hele 12 km lang og ski ller 
seg noe ut fra de andre dalene. Fra Vårstølen går den temmelig flatt innover, til dels 
med et meandrerende elveløp. Dalbunnen er bare dekket av et usammenhengende 
morenedekke. l øvre del av dalen består vegetasjonen for en stor del av lavalpine 
lyngheier, vierkratt og beitepåvirkede fuktenger. I de nedre delene ligger det dessuten 
store myrområder. I de slake dalsidene står det både furuskog og bjørkeskog. Det er 
påtakelig at skog- og tregrensene i Vigdalen ligger høyere enn i de andre dalene i 
Jostedalen. Jo lenger oppover i dalen man kommer, dess lavere finner man tregrensene. 
Dette har mest sannsynlig sammenheng med avstanden til breene. 

Flora og vegetasjon i Vigdalen er både rikere og mer variert enn i de øvrige sidedalene. 
Over halvparten av de artene som totalt er påvist i hele Jostedalen , lever her. 
Kalkholdige bergarter gir et mer næringsrikt jordsmonn langs dalens østside. Den lange 
og varierte dalen gir utviklingsmuligheter for mange forskjellige plantesamfunn. 
Beitepåvi rkning og stølsdrift har også gjort mangfoldet i plantelivet større. 

På Storhaug, sør for Vigdalsstølen, kan det sees flere markerte morenerygger. De er 
avsatt mot slutten av siste istid, av en sidearm fra hovedbreen i Jostedalen. Opprinnelig 
kom isstrømmen nedover Vigdalen og forgrente seg ved Storhaug. En brearm gikk 
nedover mot Jostedalen , en annen mot Dalsdalen i Luster. På et visst tidspunkt under 
isavsmeltingen ble imidlertid istilførselen nedover Vigdalen brutt . Sidearmen fra 
hovedbreen i Jostedalen rykket noe fram , og moreneryggene på Storhaug ble avsatt. 
Trolig skjedde dette samtidig med at de eldste terrassene nede i Gaupne ble dannet. l 
munningen av flere av østsidedalene ble det på denne tiden avsatt sidemorener av 
brearmen som gikk inn i sidedalene fra dalbreen i Jostedalen . Dette illustrerer på ny 
hvor godt egnet Jostedalen er til å rekonstruere istidshi storie. 

Området ved Vårstølen og videre innover utgjør en liten ornitologisk perle. Fore
komsten av gråor og vierkratt samt det meandrerende elveløpet med loner og små tjern 
gir gode fuglelokaliteter. Det er stor tetthet av spurvefugl , bl.a. sivspurv. Det er også 
observert dvergfalk. Dette er ikke uventet ettersom denne er en utpreget 
småfuglspesialist. 

En av utløperne fra Spørteggbreen drenerer til Vanndalsvatn i Vanndalen. Smeltevannet 
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fører med seg mye breerodert materiale som blir sedimentert i vannet. Her er det blitt 
dannet varv , dvs. årvisse vekslinger mellom lag med uorganisk materiale av forskjellig 
kornstørrelse. Ved å studere varvene er det mulig å påvise i hvilke perioder 
Spørteggbreen har eksistert. Breen ligger så lavt at den er på grensa til å være klimatisk 
død. 

De eldste varvene med breerodert materiale ble avsatt i innsjøen for ca 500 år siden. Da 
ble Spørteggbreen dannet på nytt etter å ha vært borte siden avsmeltingen etter siste 
istid. Dette stemmer godt med det man tidligere har antatt var begynnelsen på "den lille 
istid" . Siden siste istid har det ikke vært perioder i dette området med et så ugunstig 
klima. 
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NATUR- og MILJØ -
VIRKNINGER 

Det er ikke mulig å gjøre bruk av energien i et vassdrag uten til dels omfattende 
naturinngrep. De gamle kvernkallene og møllehusene kunne riktignok være svært så 
pittoreske, og oppfattes som bevaringsverdige kulturminner i våre dager. Den 
industrielle utnyttelse av vassdragene til produksjon av elektrisk energi gjorde det 
imidlertid nødvendig med anlegg av en helt annen størrelsesorden. Alt før 
århundreskiftet førte dette til en begynnende naturverndiskusjon. 

De konsekvenser av vannkraftutbygging som det i begynnelsen særlig ble reagert på, 
var tørrlegging av store fosser. Etter hvert kom det også reaksjoner på strandsonene 
langs nedtappede magasiner, skjemmende rørgater, malplasserte tippfyllinger 
terrenget, omfattende veibygging og demninger som fullstendig dominerte landskapet. 

Den teknologiske utviklingen har i høy grad ført til at inngrepene gjøres mer skånsomt 
enn før, selv om de er blitt mer omfattende. Under utbyggingen av Jostedøla har det 
vært god anledning til å studere flere av de virkemidlene som ble brukt for å oppnå 
dette. Utstrakt bruk av tunneler, kombinert med bevisst satsing på helikoptertransport, 
har gjort det mulig å redusere veibyggingen. Det har vært nødvendig med store 
veianlegg opp til Vanndalen og Fagredalen, i tillegg til veien fra Fåberg opp til 
Styggevatn. De fleste veiene er blitt lagt slik i terrenget at de mest verdifulle 
naturfaglige områdene er blitt bevart i henhold til Stortingsvedtaket. 

Det er de aktive prosessene som er mest utsatt for endringer ved inngrep. 
Brevassdragene, som Jostedøla, er i så måte spesielt utsatt. Her endres prosessenes 
intensitet og utviklingsform. Former og prosesser i tilknytning til rennende vann er nøye 
tilpasset avløpsregime, gradient, materialtransportens intensitet og partikkel
sammensetning samt materialet i elveløpets bunn og sider. 

Landskapet endres og typiske trekk kan forsvinne når betydelige inngrep blir utført. På 
en annen side kan det sies at kulturlandskapet blir tilført en ny dimensjon. 

Løsmasseformer er meget sårbare. Masseuttak i sand- og grusavsetninger har ødelagt 
mange til dels flotte avsetninger, men åpning av slike har ført til økt viten om deres 
dannelse. Likevel er det viktig at verdifulle avsetninger med klare former kan tas vare 
på. 

Etter at anleggsperioden og de første reguleringsårene er over, vil systemet gradvis 
stabiliseres. Dyre- og plantelivet tilpasser seg de endrede livsvilkår som reguleringen 
har skapt. Som regel er den opprinnelige sammensetningen av plante- og 
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dyresamfunnene forandret, og mangfoldet kan ha avtatt. Nye arter kan også ha kommet 
til. Noen arter er blitt mer vanlige, mens andre er blitt sjeldnere eller har forsvunnet helt 
fra områdene. 

For de naturfaglige disipliner vil konsekvensene være forskjellige. Enkelt kan det sies at : 
- inngrepene kan medføre tap av interessante og 

verdifulle lokaliteter og forekomster 
- de naturlige prosessene forstyrres 
- det gis mulighet for å innhente ny viten 
- tilgjengeligheten til interessante områder for 

forskning og undervisning lettes 
- økte inntekter i utbygde kommuner endrer forvaltningen 

av natur og miljø 

MAGASINER 

Ved etablering av et oppdemmingsmagasin blir arealer lagt under vann. Det er ofte 
vanskelig å forutsi hvordan en neddemming vil virke inn på en bestemt plante- eller 
dyrebestand. Strandsonene er viktigst for plante- og dyrelivet. Disse arealer har ikke 
bare en lokal funksjon for dyrelivet. For dyr som ellers holder til i tilstøtende marginale 
arealer, er dette områder som er avgjørende for overlevelsesmuligheten i kriti ske 
perioder, f.eks. vinterstid. 

Magasiner vil, foru ten at de reduserer landarealene, også kunne hindre trekkleier. 
Dermed begrenses den naturlige bruk av området for streifende dyrearter. Villreinen er 
et eksempel. 

I sjøer er grunnområdene de mest produktive. Der di sse blottlegges og finstoffene 
eroderes vekk ved vannstandspendlinger, vil produksjonen av planter, bunndyr og fisk 
påvirkes. 

Reguleringssonene er ustabile . Det er få planter og dyr som kan tilpasse seg et slikt 
miljø. Ettersom reguleringssonen vaskes ut , vil produksjonen avta . Dette betyr at 
reguleringer er spesielt konfliktfylte for de planter og dyr som er tilpasset et li v i 
strandsonen, og for de dyr som igjen lever av denne produksjonen. 

Ved oppdemming av vann får man en midlertidig demmingseffekt. Denne blir gjeme 
sett på som positiv fordi den som regel gir økt produksjon av fisk, ofte større og av 
bedre kvalitet enn tidligere, pga. økt næringst ilførsel fra de områder som settes under 
vann. På lengre sikt vil man imidlertid som oftest få en stabili sering på et lavere nivå 
enn før reguleringen , når finmassene er erodert ned på dypere vann. I noen magasiner er 
demmingseffekten over på 5-10 år. 

De første hevninger og senkninger av vannstanden i magasinene kan føre til utrasinger, 
erosjon og utvasking av løsmassene avhengig av de geologiske forhold. 

All vegetasjon som demmes ned, dør. Avhengig av hvordan magasinet manøvreres, 
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skjer det en nykolonisering i reguleringssonen. Miljøet er svært ustabilt og artene skifter 
stadig. Generelt gir et slikt miljø dårligere forhold enn i en mer stabil strandsone. 

Alt dette betyr at en i de første årene gjeme har store variasjoner i flora- og 
faunasamfunnene. Noen arter kan forsvinne, mens andre vil variere sterkt i antall og 
utbredelse. 

REGULERTE ELVER 

Nedenfor magasinene og elveinntakene reduseres vannføringen. Virkningene vil 
følgelig variere med graden av endring. Om produksjonsarealet for planter og dyr blir 
begrenset, vil dette normalt føre til reduksjon i fiskebestanden. En forskyvning i 
forholdet mellom laks og ørret i ørretens favør kan ofte bli resultatet der disse arter 
finnes side om side. 

Utjevning av vannføringen i vassdraget øker gjeme mengden av fastsittende planter. 
Konkurranseforholdet mellom organismer i plantesamfunnet forskyves og kan resultere 
i masseforekomst av enkelte arter. I noen vassdrag har dette hatt en positiv effekt. 
Endret mønster for næringstilførsel i forhold til vannføring, samt endrede 
temperaturvariasjoner, fører også til endrede produksjonsforhold som kan være både 
positive og negative. Dette er forhold som bl.a. er framme ved vurderingen av 
forurensningssituasjoner. Vanntemperaturen har avgjørende betydning for hastigheten 
av rognutviklingen hos fisk. Temperatursenkninger som medfører nedsatt vekst hos laks 
og sjøørret, vil føre til at en del ungfisk må stå et år ekstra i elva før de når smoltstadiet 
og kan vandre ut i havet. Dette kan medføre redusert smoltproduksjon , siden næringen 
ofte er en begrensende faktor for produksjonen. Vannføring og temperatur i vannet er 
også avgjørende for oppvandring av laks og sjøørret. 

Regulerte elver får ofte reduserte flomtopper og redusert flomfrekvens. Utspylingen av 
næringsstoffer kan således bli mindre , men samtidig får elvene ofte redusert sitt 
produktive areal. Omfattende studier av regulerte elver gjennom mange år har vist at 
effektene av reduksjoner i vannføring ikke er entydige og langt fra negative i alle 
sammenhenger. Det er videre vist at man med relativt enkle former for tilretteleggelse 
og tiltak kan redusere skader og ulemper vesentlig. I dokumenterte tilfeller er f.eks . 
forholdene for visse fiske- og fuglearter bedret. 

Elvenes evne til å transportere materiale blir som regel sterkt redusert etter en 
regulering. Nye sedimentasjonssteder oppstår, og elveløpet får en helt annen karakter. 
Den materialmengden uregulerte sideelver fører ut i hovedelva er som før, men når 
hovedelva får redusert vannføring, vi l materialet hope seg opp her. Kommer det nå en 
flomsi tuasjon i hovedelva, vil nye områder bli flomutsatt pga. løpshevingen. Ofte gror 
løpene til ved at vegetasjonen stadig rykker inn fra sidene. Dette forsterker 
sedimentasjonen og systemet kommer ut av likevekt. 

VEIER 

Bygging av anleggsveier påvirker store arealer. Særlig uheldig er det om disse legges 
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gjennom områder med spesielt interessante geofaglige forhold , sårbart planteliv eller 
viktige hekke- eller yngleområder. Forstyrrelser i forbindelse med ferdsel og den 
sekundære virksomhet knyttet til veien skaper konflikter. Samtidig vet man at en rekke 
dyre- og fuglearter bruker veien og veikantene for sine egne forflyttinger og til jakt og 
næringssøk. Anleggsveier både hindrer og fremmer dyrenes utfoldelse i forhold til den 
naturlige bruk av området. De vil gi lettere atkomst til avsidesliggende fjellstrøk, som 
ofte er tilholdssteder for sjeldne og truede rovfuglarter. 

Veiene har ført til at nye breområder er blitt lettere tilgjengelig i Jostedalen. En kan 
f.eks. spare en dagsmarsj på sin fjell- og brevandring i høyfjellsområdet ved Styggevatn 
og Austdalsbreen fordi anleggsveien hit inn har gjort området lett tilgjengelig. 

OVERSKUDDSSTEIN 

Generelt legges det stor vekt på at overskudd av sprengstein fra anleggsdriften skal 
brukes til andre byggeformål som f.eks industriområder, idrettsanlegg og byggefelt. 
Flere steder i landet er overskuddsstein brukt i forbindelse med bakkeplanering innen 
landbruket. 

Plassering av løsmassetipper kan være problematisk. Flere steder er det funnet 
fornuftige løsninger, men i noen tilfelle er de plassert slik at viktige naturfaglige 
forekomster er blitt ødelagt. 

FORSKNING OG UTVIKLING - FoU 

I Jostedøla er det for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser utbyggingen vil få. Det 
planlegges derfor undersøkelser etter en tid for å få klarlagt konsekvensene. 

NVE har for tiden i gang et større FoU-program innen "Etterundersøkelser", hvor slike 
problemstillinger tas opp. 

Programmet har som mål å analysere virkninger på natur og miljø som er forårsaket av 
ulike inngrep i vassdrag. Hovedvekten er lagt på vassdrag som er utbygd for 
kraftproduksjon. Det har ofte vært utført en rekke forundersøkelser, mens det er gjort 
lite for å se på forholdene etter inngrepet. 

Hensikten med slike etterundersøkelser er å: 
-klarlegge faktisk og metodisk om konsekvensanalysene holdt mål 
-forbedre forutsigelsesmetodene 
-gi økt viten om inngreps betydning for natursystemene 
-gi grunnlag for eventuelle biotopjusterende tiltak 

Undersøkelsene er i hovedsak lagt til vassdragene Aurlandsvassdraget, Ekso, Dokka, 
Orkla, Glomma og Skjoma. 

I Jostedøla er grunnlaget nå lagt tilrette for at en kan utføre etterundersøkelser etter at 
reguleringen har virket noen år. 
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FORVALTNINGEN 
av Jostedøla 

Samfunnets bruk og vern av Jostedalsvassdraget vitner om at det er forsøkt å ta hensyn 
til de ulike interesser som finnes. 

Vassdraget inngikk som en naturlig del i planleggingsarbeidet Statskraftverkene foretok 
når det gjaldt vannkraftprosjektet Jotunheimen-Breheimen. Nær parallelt med dette 
pågikk første fase av verneplanarbeidet for vassdrag, Verneplan for vassdrag I. 

Det ble tidlig klart at dette var et vassdrag med store kvaliteter. Fra faglig hold ble 
Jostedøla gitt høyeste verneprioritet ut fra de naturvitenskapelige verdier. Rett nok ble 
vassdraget ikke vernet da Stortinget fattet sitt første vernevedtak i 1973, men man 
oppnådde å få fokusert på de store faglige verdiene. Dette la grunnlaget for den videre 
forvaltningen. 

Både Nigardsbreområdet og Fåbergstølsgrandane ble områder som tidlig kom i fokus. 
Planleggingen for kraftproduksjon tok etter hvert hensyn til Nigardsbreområdet ved å 
utelate inntaket under breen. Dette vitenskapelige kjerneområdet, med dokumenterte 
studier fra 1700-tallet og fram til i dag, skulle forbli uberørt. Det ble arbeidet med å 
sikre områdene etter naturvernloven. Resultatet ble i første omgang opprettelsen av et 
naturreservat. 

Under behandlingen av konsesjonssøknaden viste første fase av de naturvitenskapelige 
undersøkelsene at Fåbergstølsgrandane var et unikt nasjonalt område. Stortinget tillot 
derfor ikke inngrep på sanduren og bestemte at det måtte utføres ytterligere faglige 
undersøkelser. 

I arbeidet med Jostedalsbreen nasjonalpark ble Fåbergstølsgrandane foreslått 
innlemmet. De utførte undersøkelsene sammen med de store undersøkelsene for 
Statskraftverkene i Loen- og Strynevassdragene i 1983-84, ble et vesentlig bidrag for å 
dokumentere nasjonalparkens faglige verdier. 

Jostedøla er, kan hende, et vassdrag hvor det har vært mulig å få fram en løsning som på 
en måte tilfredsstiller de ulike brukerne og tar hensyn til de enkelte interessene. Deler av 
vassdraget er blitt utbygd, mens deler er unntatt kraftutbygging i henhold til Stortings
vedtaket. En del av nedbørfeltet er inkludert i Jostedalsbreen nasjonalpark. 

Fortsatt er det mange interesser som presser på for økt bruk av ressursene. 
nasjonalparken har landbruksinteressene visse rettigheter når det gjelder vedhogst, 
beiting, stølsdrift, jakt og fiske. Økt friluftslivs- og reiselivsaktivitet utgjør store 
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utfordringer med hensyn til bruk av verneområdene. Fortsatt veibygging er en trussel 
mot ivaretakelse av landskapet på områder som ligger utenfor nasjonalparken. Spesielt 
utsatt er Fåbergstølsgrandane fordi det er planer om forlengelse av riksveien i Jostedalen 
over til veinettet i Oppland. Stortinget la imidlertid stor vekt på å legge anleggsveien 
utenom selve Grandane for å sikre de faglige verdiene. Forvaltningen har nå ansvar for 
å følge dette opp. 

Gjennom Stortingsvedtakene har samfunnet lagt bånd på den videre bruk av 
nedbørfeltet. Vi må nå sørge for å forvalte 
verdiene best mulig for etterslektene. 

Jostedalen 

( 
km 10 Gaupne 
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Grense for Jostedalsbreen nasjonalpark med 
Nigardsbreen naturreservat (*). 
Boundary of the Jostedalen National Park 
and the Nigardsbreen Nature Reserve(*). 
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1982. 
1983. 
1984. 
1984. 
1985. 
1986. 
1986. 
1988. 
1989. 
1990. 

Terskler, vassdrag og landskap. 
Vilt og kraftutbygging. 
Fisk og vassdragsreguleringer. 
Kraft, ledning og landskap. 
Liv i regulerte elver. 
Rein og menneskelig aktivitet. 
Landbruk og vassdragsregulering. 
Skjoma-et elveløp under forandring. 
Landskapsutforming. 
Landskap i utvikling. 
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Bre Of( fjell , Nif(ardshreen. 
Foto: P. E. Fauf(li . 
G/acier and mountain. 
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ENGLISH SUMMARY: 

JOSTEDALEN 
natural sciences - hydropower 

THE V ALLEY OF JOSTEDALEN, SHAPED BY GLACIAL ER OSI ON AND 
INV ADED BY PLANTS AND ANIMALS DURING THE LAST 10 000 YEARS. 

I 0 000 years ago Norway was still covered by an ice sheet, a remnant of the last major 
ice age, which culminated 18 000 years ago. Then the climate improved, and 
deglaciation started. The glacial retreat left much evidence of the development of 
landscape, vegetation and animal life . Reconstruction of glacial and post glacial history 
has been carried out during the last century. Several kinds of scientists, both national 
and international , come to Jostedalen, strongly attracted by this magnificent eldorado of 
well developed, well shaped and so far mostly well preserved landscape forms. 

GLACIAL EROSION 

The valley of Jostedalen offers spectacular scenery, mainly shaped by glacial erosion. 
Glacial faults and fractures undemeath the glacier have favoured erosional forces , 
carving out valleys, hanging valleys, cirques and mountain passes from the old 
mountainous plain. 

The largest glacier in Northem Europe, Jostedalsbreen, 487 km2, covers the high 
mountain plateau northwest of Jostedalen. 22 named outlets -"glacial arms or tongues"
flow from the plateau glacier, 11 of these into the hanging valleys running more or less 
vertically to the main valley, Jostedalen. Hanging valleys are found on both sides and 
can be seen as bowl-shaped openings high up on the hillsides . 

The most famous glacial outlets are Nigardsbreen, Bergsetbreen and Austdalsbreen. 
More than 30 000 tourists come to see Nigardsbreen each year. The well preserved 
moraine landscape in front of the glaciers, especially Nigardsbreen, tells us much about 
deglaciation hi story . 

At Nigard there are many moraines which can be traced across the valley, and up the 
hills on both sides. These have been dated by biochemical <lating and found to be from 
the period called "the Little lee Age" that culminated about 250 years ago. A detoriation 
in climatic conditions made the Jostedalen glacier grow, and the outlets surged forward 
or flowed down the valleys, damaging farrns and vegetation, and people 's livelihood. 
Although this was a natural disaster at the time, the event has been extremely useful to 
the scientists of today when studying the invasion of plants and animals onto virgin land. 
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The deglaciation history is also better understood thanks to these more recent forms. 
Very clear moraine landscapes were left, forming a very valuable documentation for 
scientists. The outmost moraine ridge is called the 1750 moraine, and tell s us when "the 
Little lee Age" culminated. Today, the Nigard valley, the Nigard glacier and some other 
special areas such as the Fåbergstølsgrandane are highly regarded, both as scientifically 
interesting areas as well as objects for environmental protection. 

FÅBERGSTØLSGRANDANE 

Fåbergstølsgrandane is a most interesting area, composed of material from subglacial 
erosion, transported by the glacial rivers coming from Lodalsbreen and Stegholbreen 
glaciers, and spread out like a wide sandy fan as the river often altemates between 
several river channels. The phenomenon of the sandy fan is known as a "sandur"- an 
Icelandic expression. Fåbergstølsgrandane is the !argest remaining active sandur on the 
European mainland. 

The sandur provides very instructive documentation as to how several landscape 
features are formed, and how plants and other kinds of life become established and 
survive under such extreme conditions. 

Fåbergstølsgrandane is a strongly dynamic area with major ecological gradients. 
Pioneer plants and a primitive fauna live at the edge of the glacier, while more 
developed and diversified life has been established further down the sandur and 
throughout the main valley to the Sognefjorden. 

JOSTEDØLA - and its tributaries. 

On the eastem side of Jostedalen, tributary rivers still form impressive waterfalls, 
though severely reduced because of intakes for hydropower production. Coming from 
the glacier valley outlets, flowing through the hanging valleys and appearing at their 
mouths high up on the steep hillsides of Jostedalen, some fall several hundred meters 
before joining the main river Jostedøla. 

Jostedøla, rises at Lake Kupvatn at the end of Austdalsbreen in Sprongdalen about 
1200 m a.s.l" and runs down through Jostedalen before emptying into the Sognefjorden 
at Gaupne. As the river and its tributaries are fed from the glacier, the water has a 
characteristic green colour. This phenomenon is due to the reflection of the light rays by 
suspended particles in the water arising from subglacial erosion. Jostedøla transports 
large amounts of sediments. According to measurements from the early I 980's from 
farther downstream, as much as 70 000 to 150 000 tons are transported per year. 

HYDROPOWER PRODUCTION 

The Jostedøla river itself has been developed for hydropower. The Jostedalen power 
plant, with an annua! production of 877 GWh was officially opened on 20 June 1990. 
However, the general planning started already in the early l 960's. From the initial 
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extensive Breheimen project, which included many of the large, main rivers of the 
region of central and western Norway, the project was diminished through 
governmental restrictions. Some of the excluded areas are now environmentally 
protected. Other parts of the extensive Breheimen project are on a priority list of future 
projects for hydropower development. 

The lakes Styggevatn, Austdalsvatn and Kupvatn are now reservoirs. At Styggevatn, the 
upper regulated water leve! is 1200 m a.s.l. and the lower leve! 1110 m a.s.l. Its total 
volume is about 350 - 560 mill. m3, depending on the forward movement or retreat of 
the Austdalsbreen glacier tongue which tloats on the reservoir. When the glacier calves, 
impressive icebergs sail towards the dam with only 1/10 of their total size above the 
water table. This was, for a while, seen as a threat to the dam construction itself and 
considered by experts as a problem which could cause uncontrolled tlooding from the 
reservoir. Recent glacial radar investigation and mathematical calculations have 
removed final doubts about this. 

WILDLIFE - animals, birds and vegetation. 

Although Jostedalen and the Jostedal glacier offer rugged conditions, an interesting 
variety of vegetation and animals have become established and developed during the 
last 8000 - 9000 years. 

The present wildlife consists of many species, ranging from large animals such as the 
brown bear, eik, red deer, fox, hare and squirrel down to fresh water animals such as 
fish , mostly trout, as well as several kinds of insects and plankton. 

Former species , both animals and vegetation can be traced through some of the local 
varieties which have adjusted to harsh conditions in close vicinity to the glacial outlets. 
One of the insect genera, Vivacricotopus, has never been found anywhere else before, 
although a similar species has subsequently been found in northern Alaska. 

In the mountainous areas around the reservoirs, an unusual vegetation community 
occurs. However, over the last 8000 - 9000 years, the main valley Jostedalen has been 
successfully forested by alder, birch and pine. Also several kinds of bushes, heathers, 
other tlowering plants, ferns and mosses, have invaded the area as the glaciers retreated. 

The birds of Jostedalen have also been studied. Some stay all winter, while others return 
from Africa and other warm, exotic places when Norway offers nordic summertime 
conditions, not too hot and with long hours of daylight. The highest density of bird 
species in western Norway has been recorded in certain parts of the Jostedalen area. 

SCIENTIFIC PROGRAMME 

Technical development of natura! resources always affects the environment in one way 
or another, more or less severely. Many of the consequences of hydropower 
development for Jostedalen are not known, as it is still too early for this kind of 
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scientific investigation and evaluation. Follow-up studies will be initiated once more 
stable conditions have been reestabli shed. 
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Planter og ishre er viktige 
elementer i Jostedalsbreen 
nasjonalpark. 
Fora: A. Odland. 
Flowers and glaciers are 
important elementes in the 
Jostedalsbreen national 
park. 



Baksidehilde: 
I fo rf? rtmnen Austdalshreen som kalver i 

Austdalsvatn . Bakenfor sees Kup vatn med 
Sygneskardshreen. Bildet er tall f ør vannene 

hie regulert . 
Foto: P. Jordanger. 

Back coverphoto: 
Austdalsbreen glacier (in the foreground) is 
ca/ving in Austdalsvatn. In the background 

the lake Kupvatn and the glacier 
Sygneskardsbreen are visible. The picture is 

taken before regulation of the lakes into 
reservoirs. 
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