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FAGLIGUTVALG
FOR NATURFORVALTNING
Kultur- og vitenskapsdepartementet,
Miljoverndepartementet
og Olje- og energidepartementethar nå inngått avtale om at Norges allmennvitenskapelige
forskningsråd(NAVF) skal videreføreDet nasjonale kontaktutvalgfro vassdragsreguleringersfunksjon.
Rådet for naturvitenskapeligforskning (RNF) i NAVF har i den forbindelse
opprettet "Faglig utvalg for naturorvaltning". Som medlemmer av utvalget har
RNF oppnevnt for perioden 1.7.1985 - 30.6. 1989:
Professor Just Gjessing, Universiteti Oslo, formann
FørsteamanuensisWim Vader, Universiteteti Tromsø, varaformann
FørsteamanuensisIngvild Austad, S-F-DH
FørsteamanuensisAnders Klementsen,Universiteteti Tromsø
Professor Erik langdalen,NLH
Professor Johan Kielland-Lund,NLH
ForsteamanuensisNoralf Rye, Universiteteti Bergen
ForsteamanuensisJohn O. Solem, UNIT
Professor Nils Christian Stenseth, Universiteteti Oslo
Utvalgetsmandat er:
- Utvalget skal vare horingsoraganfor naturvitenskapeligforskning
relatert til forvaltningenav nasjonale naturområder.
- I vassdragsreguleringssaker
vil utvalget ha et faglig ansvar for å
vurdere hvilke naturverdiersom blir påvirket, hvilke endringer som
vil bli påført natursystemeneog hvilke alternativer,planendringerog
tiltak som kan redusere ulempene/skadene. Med det som bakgrunn skal
utvalget vurdere konsekvensenefor de naturvitenskapeligeinteresser
og gi sin tilriding.
Utvalget skal også på en faglig basis vurdere og gi sin tilråding i
ovrige saker under Milj@verndepartementets
forvaltningsomrade,som
fortrinnsvishar tilknytningtil ØKOFORSKs arbeidsfelter.
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FORORD
Faglig utvalg for naturforvaltninghar hatt konsesjonssoknadenBreheimen/Stryn
til vurdering. Her presenteres utvalgets uttalelse. Denne omfatter en
beskrivelse av de faglige forhold, en konsekvensanalyseav utbyggingsplanene
når det gjelder naturverdier og sist gis en tilråding.
Uttalelsen er utformet av sekretariateti samarbeid med det lokale
Kontaktutvalgfor vassdragsreguleringerved Universiteteti Bergen.

Oslo, desember 1985

Professor Just Gjessing
formann
Per E. Faugli
sekretariatsleder
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1. INNLEDNING
har nå fremmet konsesjonssøknadav januar 1985 for
NVE-Statskraftverkene
- Stryn, Videsater og Skåre kraftstasjoner.
Breheimenutbyggingen
(NK) hadde allerede i
Det nasjonale kontaktutvalgfor vassdragsreguleringer
1975 konsesjonssøknadfor Jotunheimentil behandling.Denne omfattet vassdrag i
Breheimenog i Jotunheimen.

Senere fremmet Statskraftverkenei mars 1980 ny søknad for utbygging av
Breheimen som omfattet Jostedola,Loen- og Strynevassdragene.Utvalget (NK)gav
sin uttalelsei oktober 1982.
ble kun behandlet
Under behandlingenav søknaden i Olje- og energidepartementet
et heter videre (St.prp.nr.71983-8 s.131):
utbygging av Jostedalvassdraget.
har departementetfunnet det nødvendigmed
"Når det gjelder Stryneutbyggingen,
undersokelser,samt en avklaring av sporsm3let
ytterligerenaturvitenskapelige
utbygging av høyt fall før denne saken fremmes til
om tilleggsregulering/videre
sluttbehandling".

-2-

2. NATURVI
TENSKAPEL
IGE UTREDN
INGER
Etter henvendelse fra Olje- og energidepartementeti april 1983 ble det
utarbeidet forslag til konsesjonsavgjørendeundersøkelseri Loen- og
Strynevassdraget.Undersokelsener utført av Universiteteti Bergen og omfatter
fagene geofag, botanikk, ferskvannsbiologiog ornitologi. Andre foreliggende
utredninger innen fisk, vilt, hydrologi m.v. har utvalget også benyttet ved sin
uttalelse til søknaden. Det faglige materialet nedenfor er i det alt vesentlige
hentet fra disse rapporter (se s.26).
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Fig.1 Kart over de berørte nedslagsfeltene,Stryn og Loen.
(Ekvidistanse300 m).

(neste side): 0versiktsbildefra Erdalen, jf.s.15.
Foto: Fjellanger-WiderøeA/S.
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REGULERINGSPLANENE
Planen omfatter reguleringeri og samlet utbygging av følgende vassdrag
og Fjordane fylke (fig.2):

i Sogn

Strynevassdraget,med sideelvene Glomsdola, Skjerdingsdola,Grasd@la, Videdola,
Sunndola 0g Erdalselva. Bodalselva med sidevassdragi Loenvassdraget.
Reguleringsplaneneav mars 1980 er delt i et hoyt og et lavt fall. Det hoye
fallet vil benytte 0ppljosvatnetog Langvatnet som magasiner og omfatter i
tillegg overføringer via bekkeinntak fra sørsiden med Videdola og Tverrelva.
Inntak finner sted på ca. kote 1160.
Det lave fallet består av et langstrakt takrennenettfra Bødalen til
Glomsdalen. Inntakene finner sted på ca. kote 700-720.
Følgende magasiner etableres:
Nat. vannstand
ved damsted
0
1, 7
1143,3
0ppljosvatnet
Langvatnet
1086,7
31 3
664 2
25 8
s neskardvatna
l

ned kote mill m
kote
1145,0 43,3 1100 50,0
1118,0 {6,7 1070 85,0
664
13 8
690 o
0 2

Skare kraftstasjonplasseres i fjell pa sorsida av Videdola ost for garden
Skåle øverst i Hjelledalen.Videsæter kraftstasjonplasseres i fjell ca. 1km
sørøst for Videsæter hotell.
Produksjonener beregnet til (6Wh/år):
Vinter
Prod. Flomta

Skåre (Strynevatn) 235

1

Sommer
Prod. Flomta
487
29

Aret
Prod. Flomta
722
30

Videsæter kr. verk 114
22
0
136
0
Sum
403
558
29
961
30
Med vinter forstås perioden 01.10.-29.04.0g med sommer forstås perioden
30.4%.-30.9.

Avl@opetover ret er merkbart forskjovet mot perioden mqai-oktober,da 80-85l
av
avlopet kommer. Spesifikt avlop varierer fra 35 I/s/km nede ved fjorden til 85
1/s/km i breområdene (fig.3). Avløpet er dessuten sterkt temperaturavhengig
på grunn av breene som gir store tilskudd i varme somre da man vanligvis har
liten avrenning fra brefattige omrader.
Reguleringsplaneneomfatter i tillegg til oppdemmingerog senkinger i magasinområdene, endringer i vannforingsbildetfor en lang rekke elvestrekninger.
Disse varierer fra tørrlegging til økt gjennomsnittligvannføring.
Reguleringenvil også medføre omfattende inngrep i det terrestre miljø
Anleggsveier, tunnelinnslag,kraftstasjoner,tipper og overføringslinjer.
(neste side): Fig.2.
versikt over utbyggingsplanenav jan. 1985.
(pafolgendeside): Fig.3. Isohydatkartover omrdet.
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{uten restriksjoner)
DATA FOR KRAFTVERKENE
idesæter
63,3

Skare
elledøla Str ev. Sum
252,1

130,2

438,1

568,3

13,8

148,8

H

Nedbørfelt

km

Midlere tilløp til
kraftverketinkl.
mill
flomtap ved
m?/ar
inntakene
Magasinkapasitet

mill ?

135,0

Ma asin rosent
Midlere brutto
fallhø de
Midlere
energiekvivalent

%

104

m

430
1,04

KWh/?

Midlere produksjon GWh/Ar
Installasjonved
midlere fallhøyde

MN

Maksimalvannføring
ved midlere
m?/s
fallhøyde
Brukstid (ref.
midlere års
produksjon)

timer

3,1
505
1,17

647
1,56

136

103

722

825

961

45

20

230

250

295

12

3000

4,5

5150

45,5

41

3140

Investering,ekskl.
renter,kostn.
mill. k
nivå.O.l. 01. 84
Renter, 7 p.a.

Breheimen- Stryn
Sum

2274

mill. k

449

Investering,inkl.
7% rente, kostn.
mill.kr
nivå. 01.01.84

2723

Investering,inkl.
7 % rente, kostn.
mill. kr
nivå. 01.01.85

2886

Antatt produksjonsverdi (brutto
mill.
nytteverdi)
kr/Ar
Intern rente

276,3
9,6

p.a.

m.o.h.

HRV
m.o.h.

LRV
m.o.h.

Magasin
mi11. ?

1 osvatnet 1143,3
1086,7
Lan atnet
Sygneskardvatna664,2

1145,0
1118,0
690,0

1100,0
1070,0
664,0

50,0
85,0
13,8

Magasiner

NV

Generalplankontoret
(SBG) i januar 1985

--OG KONSEKVENSER
FORHOLD
3. FAGLIGE
3.1. Områdebeskrivelse
Den planlagte kraftutbyggingav Breheimen/Strynvil omfatte de to
hovedvassdragene,Strynevassdpagetog Loenvassdraget,med nedborfelt pa
henholdsvis 56 kan og 272 km . Med Strynevassdragetmenes her hoveddalforet
fra fjordbunnen - med Strynevatnet,Hjelledalen og Videdalen - til vannskillet
øst for Langvatnet, sidedalene Sunndalen, Skjerdingsdalenog Grasdalen, samt
Erdalen 0g Glomsdalen som munner ut i Strynevatnet.Av Loenvassdrageter det
Bødalens nedbørfelt samt områdene ved og nedenfor Lovatn som er aktuelle.
Området har en dramatisk topografi, med store nivåforskjellerinnen korte
avstander. Omtrent en fjerdedel av nedbørfelteter bredekt og dette omfatter
bl.a. betydelige deler av Jostedalsbreen.Elvene spiller en stor rolle som
landskapsformendeelement, og de skaper mange steder spesielle geofaglige
formasjoner og seregne vegetasjonskomplekssom er helt avhengige av
elvepavirkningen.Landskapet er tydelig preget av kvartartidensnedisninger,
med dalfører som har U-formet tverrsnitt, hengende sidedaler, botner og
f€.eks.
dalbunnsforløputformet med markerte terskler og trau (bassenger).I trauene
ligger det vann eller løsmasser. Disse løsmassene gir viktige informasjonerom
isavsmeltingenog om framstøt og tilbakesmeltingav Jostedalsbreenetter
istiden. De mange hengende daler og markerte terskler gjør at stryk og fosser,
ofte nedskaret i mektige gjel, danner vesentlige landskapselementi omradet.
Isavsmeltingenetter siste istid er datert til minst 8800 før nåtid øverst i
Erdalen, g til 9200 ved Sygneskardvatna,og synes i stor grad å ha foregått
som en vertikal nedsmelting,med varierte dodisavsetningersom resultat.
Bergrunnen består for det meste av prekambrisk gneis som forvitrer langsomt.
Bergartene har vært utsatt for omfattende deformasjoner i flere perioder, noe
som har skapt lettforvitrendesvakhetssoner.Nåtidens dalsystemer er utviklet
ved bre- og elveerosjon langs slike svakhetssoner.
Det er avsatt betydelige løsmasser og i gamle fjordarmer fremstår nå nokså
utvaskete sand- og grusterrasser.En del morenematerialefinnes også, og især i
hoyereliggendedaler er det betydelige elveavsetninger,som i Bodalen, Erdalen
og Tverrelvdaleni Sunndalen. En del av disse er fremdeles mer og mindre aktive
gjennom materialtilførselmed store breelver. Med unntak av helt ferske
morener, er slike avsetninger næringsfattige.
På grunn av den bratte topografien er det i de fleste liene store rasmarker,
der det stadig tilføres nytt finknust materiale ved direkte skred og
steinsprang eller snøskred. Næringstilgangener relativt god, og i sollier kan
det utvikles et rikt jordsmonn. Denne effekten gjør seg først og fremst
gjeldende i lavlandet, og er en av grunnene til at lavlandet har så sterke
innslag av artsrik og kravfull vegetasjon,mens slike innslag nesten helt
mangler i fjellet.
I de nedre delene er dalprofilene ofte innsnevret av svære rasvifter, som ofte
danner kilometerlangesammenhengnendeurer. Over disse er liene oftest svært
bratte, og danner mange steder loddrette stup uten mulighet for jorddannelse
eller sluttet vegetasjon.
Høyfjellsområdenehar for det meste svært sparsomme løsmaser unntatt i
dalbunnene, og blankskurt berg dominerer lier og topp-platåer.De fleste av
er ogsa preget av langvarig snodekke, og breer dekker
h@oyfjellsomradene
betydelige areal. I Strynevassdragetutgjor breene 21 av nedborsfeltets
areal, mens breprosenten i Loenvassdrageter 29 (Østrem et.al 1969).
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Innen utbygningsområdeter det sterke klimagradienter,både fra oseaniske
fjordstrøktil den kontinentaleOttadalen,og fra lavland til høyfjell. De
topografiskeforhold samt områdets nærhet til Jostedalsbreenmedfører
dessuten at store lokalklimatiskeforskjellergjør seg gjeldene. Disse forhold
bl.a. av plantedekket,som er preget av stor variasjon,bade innen de
aisnoiles
fleste enkeltområdeneog i området som helhet. Et stort antall vegetasjonstyper
er påvist, og især i lavlandet spiller artsrike og kravfulle plantesamfunnen
betydelig rolle. Nær 600 ulike karplanterer funnet, og p.g.a. de mange
gradientenei området er nesten alle plantegeografiskeelementer som finnes i
Norge representert.
Stryne- og Loenvassdrageneer lite sure, og dette gir generelt positiv effekt
for mangfold og variasjon i dyrelivet i elvene. De fysiske forhold i
vassdragenemedfører imidlertid sterke gradienteri faunasammensetningog
produktivitetfra rike biotoper i lavlandet til karrige biotoper i de
hoyereliggendestrok.
I ornitologisksammenhenger områdene totalt sett rike og varierte,men med
markante gradienter i lavlandetmellom skogs- og kulturmarksamfunnmed ulike
arts- og individforekomster,samt store kontrastermellom lavland og høyfjell.
Mange ulike fuglesamfunner representert,og totalt er 116 fuglearter
registrertinnen nedbørfeltene,bl.a. 26 arter ande- og vadefugl. Direkte
knyttet til vassdrageneer flere regionaltog nasjonalt sjeldne naturtyper,med
spesiell ogleller rik fuglefauna.Det forekommerflere lokaliteterav spesiell
dyregeografiskinteresse.Fuglefaunaeni skogene er noe av det rikeste som er
registrertpå Vestlandet.
3.2.

Geofag

Breheimen/Stryn utgjor et helhetligglasialgeologiskmiljo der prosesser og
etter siste istid, fra "den lille istid"
avsetningerfra isavsmeltningsperioden
(ca.1500-1920)0g fram til i dag er særlig instruktive.Dette gir området stor
Det må antas å være
verdi, ikke minst i forsknings-og undervisningssammenheng.
et nokkelomr3defor klarleggingav siste istids avsmeltningsforlopog
Jostedalsbreenshistorie.
Dalførene har klare, breeroderteformer, med U-profil,hengende sidedaler,
med tilhørendeavsetninger
terskler og bassenger.De aktive skraningsprosessene
er i stor grad betinget av disse breerodertedalformenemed bratte sider.
Skråningsprosesseneer svært virksomme i hele området. I tillegg til urer og
elvevifterer det en rekke eksempler på overgangsformermellom skredmateriale
og vanntransportertmateriale.
Prosesserog avsetningerknyttet til dalbreutlopernefra Jostedalsbreener
likevel av særlig interesse. Vassdragenesom drenerer de store dalbreene er
karakterisertved stor materialtilførseli et bredt spektrum av kornfraksjoner.
Dette gjenspeilesi velutvikletefluviale former. Få av formene nær breene er
berort av tekniske inngrep.
I tilknytningtil dalbreutloperneer det morenemateriale,breelvmaterialeog
bresjomaterialeav ung alder, eller under dannelse. Selv om dagens forhold ikke
eller siste istid, er det
uten videre kan overføres til isavsmeltningstiden
likevel mange paralleller.
Når det gjelder delområdenesspesielle kvaliteterbør en i HjelledalenVidedalen trekke fram breelv- og elveterrassenefra Hjelle og oppover
Hjelledalen. Disse viser på en instruktivmåte endringenei havnivå og
havinfluertevannivå under isavsmeltningen.Videre må framheves Skora-området
etter breelver
med Gleras gjel, og de øvrige erosjons- og akkumulasjonsformene
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fra isavsmeltningstiden.
Glomsdalener særlig velegnet for studium av forskjelligeskredprosesser.
Skredaktivitetenhar stor betydning som materialkildefor fluvial transport.
Skredvollenved Nokkvatnet er meget instruktiv.
I Skjerdingsdalen/Grasdalen
er også skredprosessenesvært aktive. En uvanlig
stor og markert slukas gir viktig informasjonom isavsmeltningsforlopet.
Like
ovenfor samlopet Skjerdingsdola/Grasd@la
ligger en imponerendeskredvollmed
vann i den tilhørende skredgropen.En meget markert sidemoreneved Skjerdingsdalsatra er delvis ødelsgt ved masseuttak.
Også i Sunndalen er skråningsprosesseneog deres avsetningerav interesse.
Sedimentenei Sygneskardvatnainneholderinformasjonerom Jostedalsbreens
historie.
Det som først og fremst kjennetegnerErdalen, og som i stor grad skiller den
fra de andre dalførene, er de store bassengfyllingene.Øverst i dalen ligger
flere sandurfelteller breelvsletter,der sanduren ved Storesatra har størst
faglig verdi. Denne sanduren er den største på Jostedalsbreensvestside, og
den som har stosrt interesse i Breheimen etter Fåbergstølssandureni
Jostedalen. I området ved Vetledalssatrabor framheves en markert endemorene
som ligger på tvers av dalen. En lateralterrasseved munningen av Vetledalen er
også av spesiell verdi. Erdalen er ellers instruktivnår det gjelder
skredavsetninger.Former og avsetningerfra isavsmeltningstiden"den lille
istid" og dagens akative prosesser gjor Erdalen til et interessantog velegnet
dalføre for forskning og undervisning.
I Bodalen er "den lille istids" morenelandskapforan Bodalsbreenav helt
spesiell karakter. De fleste moreneryggeneer klare og markerte og den
spesielle formen er ikke kjent andre steder i landet. Kontrastenmellom
endemoreneneog sidemoreneneer utpreget, og smeltevannsdreneringen
fra sidene
inn mot 8odalselvaslop er svart tydelig. Sedimentasjonsforholdene
i
Sætrevatneter også av spesiell interesse.
På bakgrunn av det foreliggendematerialet og de foreliggendeutbyggingsplaner
er det foretatt en geofaglig vurdering av inngrepeneog deres faglige
konsekvenser.Vurderingener lagt opp etter de kriterier og metoder som er
blitt utviklet gjennom det naturvitenskapeligevassdragsarbeid,(NOU 1983:42).
Ut fra de foreliggendeplaner for utbygging i Breheimen/Stryn,vil utbygging
bare etter "hoyt fall"-alternativetmedfore farrest konfliktomrder.
Gleras vannforing vil bli redusert,men dette vil ha liten innvirkningpå
Gleras gjel som formelement.Stryneelvasvannforing vil 5 endret avlopsregime.
Dette vil kunne medfore endringer i meandersystemetnedenfor Strynevatnet.
0mradet mellom Langvatnetog Vassvendetjorninvil bli direkte berort ved
neddemning.Dette området er faglig interessantfordi det illustrerer
avsetningerog prosesser som var virksomme under nedsmeltningav en stagnerende
bre.
Utbygging etter alternativet"lavt fall" vil medføre konflikt med flere
lokaliteterav faglig interesse.
Inngrepenei Bodalen vil fore til at bade det fluviale og kvartargeologiske
system, og samspilletmellom disse systemene blir ødelagt. Når det gjelder de
fluviale kvaliteteri de store vassdragenei Jostedalsbreregionen,
er det
Loenvassdragetsom har disse mest intakt. Bødalsområdetbør derfor forbli
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intakt, fri for inngrep.
De planlagte inngrepene i Erdalen vil særlig ramme sandurfeltenei øvre del av
dalføret, i det aktiviteten i sedimentasjonsbassengenevil opphøre. Dette er et
alvorlig inngrep trass i at den store sanduren ved Storesatra i dag naturlig er
i ferd med
bli inaktiv. Dersom vannene foran Erdalsbreen og Vetledalsbreen
blir oppfylt av sedimenter, eller Erdalsbreen rykker litt fram, vil sanduren
bli reaktivisert.
Glomsdalen med sine bratte dalsider og mektige løsavsetningerer av spesiell
interesse når det gjelder forholdet mellom massebevegelse og fluvial transport.
I Grasdalen/Skjerdingsdalener det særlig en del breelvavsetningeri bunnen av
Skjerdingsdalensom blir direkte berørt ved utbygging. Dette gjelder også en
skredvoll like ovenfor saml&pet mellom Skjerdingsdolaog Grasdola.
I Sunndalen er det først og fremst magasinet i Sygneskardvatnasom direkte kan
berøre spesielle geofaglige interesser.
Dersom tillatelse til utbygging blir gitt, vil en fra geofaglig synspunkt
foretrekke "hoyt fall"-alternativet.
3.3. Botanikk

Plantedekket er preget av stor variasjon, både innen de fleste enkeltområdene
og i området som helhet. Det er i alt registrert nær 600 karplantearteri
området. Dette er flere enn i noe annet tilsvarende stort område på Vestlandet.
Følgende floraelementerer representert: A oseanisk (vestlig), 8 nemoralt
(sor-sorvestlig),C varmekjert (sor-sorostlig),D kontinentalt (ostlig), E
subalpint (nordøstlig)og F fjellelement. I tillegg finnes en gruppe
antropokorer, 0g en gruppe arter knyttet til stranden i utløpsosen. B, Cog F
er de tallrikeste.
Arter fra flere elementer vokser sammen og inngår ofte i de samme plantesamfunnene,men det er likevel en ujevn fordeling av elementene innen området.
A er sterkest representert nær fjorden, samt i subalpin sone, især langt vest.
B har optimum i lavlandet nord for Strynevatnet.C spiller størst rolle i
sørvendte lier i de midtre og indre dalene. Der begrenset til Oppstryn og
Bodalen. E og F finnes pa hoyt niva i hele omradet, men er best representert i
de østlige fjellområdene.Flere av artene i alle elementene har eller er nær
sine yttergrenser i Stryn, og mange har svært isolerte utposter her. Det siste
gjelder især arter fra C.
Også lav- og mosefloraen er artsrik og vekslende med voksestedstypeog område.
også her inngår flere plantegeografiskeelementer.
Lite kravfulle og til dels artsfattige vegetasjonstyperspiller arealmessig
st@orstrolle. Men pa grunn av variasjonene i topografi, lokalklima, jordsmonn
og jordbrukspåvirkningopptrer oftest mange ulike plantesamfunn i intim
blanding, og gir vegetasjonsbildetet variert preg selv i fattige områder.
I lavlandet er de flate arealene stort sett dyrket. I liene dekker ulike typer
furuskog de største arealene på skrinn jord, mens frodig, dog ofte beitet
graorskog dominerer fuktigere lier og flommark. Ytterst i hoveddalen finnes
også en del svartorskog både i strandsumper og lier. Lunder med hengebjørk
eller osp er ogs3 vanlige innslag pa torr mark.
Pi hoyt niv5 spiller bjorkeskog hovedrollen. I subalpin sone er den eneradende,
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men især i baklier med langvarig snødekke går slik skog helt ned i lavlandet.
Artsfattige blabarskogerer viktigst,men hoystaude-og bregneutforminger
finnes i alle nivåer. Skredfar er ofte dominert av treløs bregne- og høystaudevegetasjon. I subalpin sone er det betydelig forskjellmellom oseaniske
utformingeri vest og mer kontinentaletyper i øst.
Især i lavlandet spiller artsrike og kravfulle plantesamfunnet betydelig
rolle. Av særlig interesse er edelløvskogene,de tørre, varme bergene og
rasmarkene på nordsiden av Strynevatnetog i solsidene av Hjelledalenog
Sunndalen.Sarlig de forste ("Floliene"),som er dominert av lind, horer til de
rikeste edelløvskogenei landet og er vernet som edellovskogsreservat.
Vegetasjonenher består av såvel oseaniske, nemorale, varmekjære og
kontinentalearter. Innslagetav frostømfintligearter er bemerkelsesverdig
høyt til vare så langt inn i landet. Flere av artene fra hvert floraelement
har utposter innen området. Forekomstenher antas derfor å henge sammen med
helt spesielle klimaforhold,og er trolig svært følsom for selv små
klimaendringer.

Fjellvegetasjonener gjennomgende fattig og lavproduktiv,men helt typisk for
regionen. Oen har et visst innslag av østlige arter og kontinentaleheityper i
øst, mens vestområdenehar et humid, oseanisk preg. Vierkratt spiller en viss
rolle i lavalpin sone.
Alle klimabetingetehoydesoner er godt representerti omradet. Dette fremg&r
særlig instruktivti Hjelledalen-Videdalen-Strynefjellet,
der det er kontinuerlige overganger fra varmekjær edelløvskogog torrbakkevegetasjoni lavlandet
til høyfjelletsbredominertelandskap med meget sparsom vegetasjon.
Hovedtrekkenei denne gradienten forstyrresikke av den foreslåtte reguleringen.
Elvene spiller en stor rolle som landskapsformendeelement, og de skaper mange
steder svært spesielle vegetasjonskompleksersom er helt avhengige av elvepavirkningen.I det fuktige og kjolige klimaet her opptrer bl.a. fjellplanter
og oseaniske arter sammen, til dels langt utenfor sine "normale" utbredelsesarealer. Især for lav og moser er dette derfor viktige voksestedstyper.Særlig
interessanteer de store fassengene innerst i Hjelledalen (mellom Skora og
Videseter),i Sunndalen (Tverrelva)og ved Glomnesfossen,samt gjelene langs
Glera. En tilsvarendekonsentrasjonav slike landskapstypermed deres spesielle
vegetasjon,finnes knapt bevart noe annet sted i landet. Alle de nevnte vil bli
odelagt ved en utbygging etter de foreliggendeplanene.
Morenelandskapetforan Bodalsbreenviser meget klart utformete suksesjonsserier
for vegetasjonsutviklingbåde på vindutsatterygger og tørr og våt flat mark.
Mange fjellplanterer i undersøkelsesområdetstrengt bundet til den ferske
morenejorda nær breene. Området huser også en del svært sjeldne arter. Det gir
viktig tilskudd til forståelsenav vårt lands vegetasjonshistorie,og er et
godt område for studier av vegetasjonsutviklingi breområder.Området blir
ødelagt ved den planlagte utbyggingen.Elveslettenei Tverrelvdalen,Erdalen og
Bodalen gir ogs3 gode eksempler pa ulike stadier av vegetasjonsutviklingi
isbrenere landskap. De to første er dels aktive, dels stabiliserteelvedeltaer
(sandurer),mens den siste er en helt stabilisertflommark. Disse får sterkt
redusert vannpåvirkningetter en eventuell regulering.
Myr spiller en ubetydelig rolle i undersokelsesomradet.Et unntak utgj@or
østsiden av nedre Sygneskardvatn,hvor det finnes en rekke organiske
avsetningermed til dels betydelig mektighet til å være så høyt til fjells.
Vegetasjonshistoriskeundersokelseri en av dem har vist at viktige data om
vegetasjonsutviklingog klimahistoriefor områdene nærmest Jostedalsbreen
ligger lagret her.
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Resultateneviser bl.a. at de klimatiske forhold i en viss tid etter siste
istid har vært så gunstige, at det ikke kan ha vært noen bre i fjellområdene
rundt Sygneskardet.Ny bredannelseser ut til å ha startet for henimot 5000 år
siden. Området ved Sunndalsatrable tatt i bruk ca. 6-700 e.Kr. Sammenmed
andre data viser dette at vegetasjoneni stolsdalenei Strynevassdragethar
vært kulturpåvirketi over 1000 år.
Med sin store variasjon i landskap, elveutforminger0g vegetasjonstyperer
Strynevassdragetet særdeles godt typevassdragfor indre Vestlandet.
Bide Bodalselvaog Strynevassdrageter helt uten tekniske inngrep, og over
storpartenav elvestrekningeneuten forurensingerav noe slag. Med sin store
variasjon i elve-, landskaps- og vegetasjonstyper,egner de seg godt som
referansevassdrag.
Det er påvist store botaniske og landskapsøkologiskeverdier i Stryne- og
Bodalselvasnedborfelt.mradet er et av de rikeste 0g mest varierte pa hele
Vestlandet.Mange av de viktigste forekomsteneer knyttet til selve
elvelandskapetog betinget av de forhold som skapes av de store elvene. En del
av disse vil bli skadelidendeved ethvert reguleringsinngrep.Dette gjedler i
særlig grad de mest karakteristiskeelvelandskapene,som fosser og gjel og
deres spesielle vegetasjon.
En utbygging av det "hoye fall" vil i det vesentligeramme fossenger og gjel
langs Videdøla og Tverrelva i Sunndalen. Den lavproduktige,men karakteristiske
hoyfjellsdalbunnenrundt Langvatnetvil også gå tapt. Breelvdeltaetved
Tverrelva vil tørrleggesog forsvinne som et aktivt landskapselement.
Ved utbygging av det "lave fallet" vil ogsa alle botaniske 0g landskapsmessige
verdier knyttet til Vided@la g tapt. gs& fossengen og gjelet ved Glomnes,
Gleras store gjel og det særegne morenelandskapetforan Bodalsbreenmed dets
karakteristiskevegetasjonblir sterkt forstyrreteller helt ødelagt. Den
aktive breelvsletteni Erdalen vil miste sin drivkraft, 0g flommarksskogenei
Bødalen, Sunndalen og Hjelledalenvil også endres sterkt. Om en utbygging vil
ha noen virkning på de rike edelløvskogenelangs Strynevatneter usikkert,men
kan ikke utelukkes.
Oppdemmingenav Sygneskardvatnavil ødelegge de organiske avsetningenelangs
østsiden av vannene, og bunnsedimentenei nedre Sygneskardvatanblir sterkt
forstyrret.De vegetasjonshistoriske
undersøkelseneviser at dette er et
klimatisk sensitivt område. Viktig kildematerialefor bre- og vegetasjonsutviklingeni områdene rundt Jostedalsbreenvil derfor gå tapt ved en
oppdemning.
Strynevassdraget0g Bodalselva
rangerer bade med hensyn pa enkeltforekomster,
mangfold og helhetsutformingbotanisk over de gjenværendevassdragenei
landsdelen,også de som er foreslått vernet. Strynevassdragetutgjor et svært
godt typevassdragfor indre Vestlandet,og egner seg godt som referansevassdrag. I botanisk og landskapsøkologisksammenhenger vassdragene så verdifulle,
og har især så mange viktige forekomsterog varierte naturtyper knyttet til
selve elvelandskapene,at de bør vernes mot alle inngrep. Ved en utbygging av
bade "hoyt" og "lavt fall" etter de foreliggendeplanene vil alle de store
verdiene knyttet til elvene gå tapt. Utbygging av "høyt fall alene vil også i
betydelig grad redusere vassdragetsverdi som naturdokument.Men viktige
elementer langs Glomsdola, Skjerdingsdola0g Glera, og i Sunndalen, Erdalen og
Bødalen vil bli spart. Dette alternativetimøtekommerderfor en del av de
viktigste vernebehovene.
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Både Strynevassdragetog Loenvassdrageter, med sin nære bretilknytning og dype
fjordsjøer i lavlandet, typiske vassdrag for de indre fjordstrøk i Sogn og
Fjordane.

Området er generelt nedbørfattigereenn de ytre strøk i samme region. Sammen
med geologiske forhold og stor breaktivitet medfører dette gunstige
vannkvaliteter. Innholdet av salter var relativt høyt.
På bakgrunn av de registrerte pH-data, forventes ikke noen av de planlagte
overforinger resultere i forsuringsskaderpa bunndyr og fisk.
Ferskvannsfaunaenvar tydelig preget av de fysiske forhold i vassdragene. Både
dyreplankton og bunndyr viste generelt en fattig artssammensetning.de nederste
deler av vassdragene var imidlertid produktive og hadde en rikere fauna.
Oen gunstige vannkvalitet i området har positiv effekt på enkelte dyregrupper.
Spesielt gjelder dette døgnfluer og steinfluer. Fjærmygg var den dominerende
dyregruppen pa de fleste stasjoner.
Kvantitativ provetaking pa to stasjoner i Hjelledola viste relativt hoye
bunndyrtettheter (2700 - 12200 ind. pr. mn). Fjarmygglarverdominerte, men
tetthetene av døgnfluelarver og steinfluelarvervar også høye.
For auren i Hjelledola var fjarmygg, dognfluer, steinfluer og vrfluer de
viktigste næringsobjekter.De fire sistnevnte grupper var overrepresenterti
fiskemagene sammenlignetmed bunndyrprøver og drivprøver fra samme lokalitet,
og ble således foretrukket av auren.
I naturvitenskapeligsammenheng er det ikke påvist sjeldne arter/grupper av
dyr. Tilsvarende fauna er, med få unntak, vanlig i andre deler av regionen.
Reguleringen vil medføre nedsatt produksjon av dyreplankton i magasinene.
Spesielt vil dette gjøre seg gjeldene i reguleringens første fase grunnet
erosjon/tilsiltingi 0ppljosvatnet og Langvatnet. Bunndyrproduksjoneni disse
to magasinene vil nærmest bli totalskadd grunnet høye reguleringsamplityderog
erosjoner/bunnfrysing.På lengre sikt forventes krepsdyrene å øke i betydning
som fiskefode i Langvatnet etter en eventuell regulering.
Reguleringsplanenevil medføre totalskadd eller sterkt nedsatt
bunndyrproduksjonpå en rekke elvestrekningeri området. Dette gjelder spesielt
de ovre deler av Glomdola, Skjerdingsd@la,Grasdola, Glera, Vided@la, ovre
deler av Sunndola, ovre deler av Erdalselva 0g Bodalselva.
I Hjelledola ventes bunndyrproduksjonenå bli mindre, vesentlig som følge av
tapt produktivt areal. Biotopforbedrendetiltak kan i en viss grad øke
produksjonen av fisk og bunndyr på denne elvestrekningen.Slike tiltak er også
aktuelle i andre deler av vassdraget.
Erdalselva bar preg av jordbruksforurensinger.Skadene av disse kan i en viss
grad botes ved paslipp av flommer, men aller helst b@oren tilstrebe i 5 bukt
med forurensingskildene.
I Strynevatnet/Stryneelvaknytter det seg usikkerhet til omfanget av blakket
vann. Økt transport av slam vil kunne redusere bunndyrproduksjonen,spesielt i
Stryneelva.
Reguleringen ventes ikke å påvirke bunndyrproduksjoneni Lovatnet i vesentlig
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grad. Redusert vannforing i Loelva kan medfore noe tapt produktivt areal.
Skadene pa bunndyrsamfunneti Hjelled@la 0g regulerte till@opselvervil bli
mindre dersom bare det hoye fallet bygges ut. Det vil fremdeles knytte seg
usikkerhet til omfanget av blakking i Strynevatnet og Stryneelva.
En verdivurderingav området viser at vassdragene har kvaliteter, spesielt
innen produktivitet (nedre deler), klarhet, diversitet, grad av uberørthet
(spesielt Loenvassdraget),referanseverdier,forskningsverdi,pedagogisk verdi
og som typeområder (NOU 1983:42).
Samlet bedømmes Bødalselva/Loenvassdragetå ha størst verdi i
ferskvannsbiologisksammenheng.

Totalt er det registrert 116 fuglearter i vassdragene, derav 109 i løpet av
undersøkelsesperioden,93 sikkert eller sannsynlig hekkende. Artsantallet er
over middels for Vestlandsvassdragene.
Relativt mange våtmarkstilknyttedearter ble funnet, totalt 35, derav 19
hekkende. Vitmarksfaunaenmg karakteriseressom typisk for fjordstrok pa
Vestlandet, men med flere rikere forekomster. Enkelte spesielle våtmarkslokaliteter finnes i vassdragene, som estuaret i Stryn, deltaet i Loen, Stryneelva og
sandurfeltene i Erdalen. I lavalpin sone ved Langvatn, ble det påvist flere
fuglearter som er fåtallige i regionen, utenfor tidligere kjente
utbredelsesgrenser.Kvantitativt har økotonene kulturmark/løvskogden rikeste
fuglefaunaen,mens høyest diversitet synes 5 forekomme i den velutviklede
edelløvskogen ved Strynevatnet. Ellers er løv- og blandingsskogen svært rik på
sangere (7 arter) og hulerugere. Fem spettearter ble påvist, deriblant
hvitryggspett på fem lokaliteter.
Den subalpine bjørkeskog var dels rik, dels middels rik mhp. artsmangfold og
individtetthet.
Skoggrense/lavalpinheisamfunnene er karakteristiskefor Vestlandet, men med
særpreget overgang til velutviklede rasmarksamfunnflere steder der ringtrost
er en karakterart. Lavalpin hei har generelt liten utstrekning i nedbørfeltene.
Rovfuglbestandeni vassdragene er vurdert til middels, men næringsforholdene
for smågnagerspesialistenevar relativt svak (lite lemen/mus) i undersøkelsesperioden.
Stryne- og Loenvassdragenehar regionalt sett middels og stor betydning for
mange fuglearter året rundt, også for vtmarksfugl knyttet direkte til
vassdragene. Med sin nære tilknytning til større breområder, har vassdragene
flere sjeldne biotoptyper som sandurområdet i Erdalen, sterkt meandrerende elv
(Stryneelva)og estuar (Stryn) og delta (Loen); alle med sin karakteristiskeog
tildels rike fuglefauna. Totalt sett vil sannsynligvisvassdragene fylle en
viktig type-funksjon innen den naturgeografiskeregion "Nordfjord og Sunnmøres
fjordstrok" og rangere hoyest av de vassdragene en har relativt god kjennskap
til i regionen (jfr. Ørsta- og Stordalsvassdraget,More).
Også nedbørfeltene har gode forekomster av fugl. For flere arterlartsgrupper
som er gode indikatorer pa skogenes rikhet og tilstand, har Stryn/Bodalende
høyeste verdier som er registrert på Vestlandet (sammenlignetmed 14 andre
vassdrag). Også flere sårbare og regionalt sjeldne hekkefugler ble funnet.
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Dersom det anvendes de samme verdiklasser (1-4) som ble anvendt på de "10-årsvernede vassdrag",vil en plassere Strynevassdrageti kategori 1; vassdrag som
har meget stor verneverdi (NOU 1983:42).Av de vassdrag som ble vurdert innen
vestlandsregionen(13stk.) settes bare Vossovassdragetforan og
StrynlLoenvassdragetpa linje med Flimsvassdraget,Morkrid og Jolstra.
Dersom de framsatte reguleringsplanergjennomføresvil de få direkte negativ
effekt på forekomsteneav mange fuglearter,særlig i hekketiden. Flere viktige
enkeltområder,eks. sandurfeltenei Erdalen, Sygneskardvatnaog Langvatn vil
bli sterkt berørt, samt en rekke av elvene.
I tillegg vil fysiske inngrep i det terrestremiljø (særlig veianlegg) føre til
at rike skogsområderberøres/gjennomskjæres.
Sammenlignesde 2 forskjelligereguleringsalternativ,
vil det lave fall få
storst negative effekter pa fuglefaunaen,men ogsa det hoye fall vil berore
vesentligeornitologiskeverdier. Typefunksjonenfaller også bort.

(neste side): 0versiktsbildefra Bodalen, jf.s.20.
Foto: Fjellanger-Wider@oe
A/S.
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Moreneområde foran BØDALSBREEN, sett fra nord.
Foto: FJELLANGER-WIDERE

A/S.
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4. DELOMRADER

.1.

Str nevatn Str neelva

En eventuell utbygging vil medføre at vannføringeni elva endres.
Normalvannforingenved utlopet av Strynevatnoker fFra29.7 m'/s ti1 33,0
Dette kommer av at Bodalselvaoverfores.

3

m Is.

Strynevatneter en "fjordsjø"som ligger i et basseng, dannet ved breerosjon
under kvartærtidensnedisninger.Nedenfor Strynevatner dalbunnen fylt med
løsmasser,og her har elven et meandrerendeløp.
Størst botanisk verdi har liene med edelløvskogpå nordsiden av Strynevatnet,
særlig i området vest for Flo. En rekke varmekjærearter og et
bemerkelsesverdighøyt innslag av frostømfintligearter, gjør at vegetasjonen
her har en meget sjelden artssammensetning.Flere arter når her grensen for
sine respektiveutbredelsesområder.Den spesiellevegetasjonenher antas bl.a.
å være avhengig av varmevekslingenmed Strynevatnet.Endres denne i ugunstig
retning som følge av en eventuell utbygging,kan det lett føre til forringelse
av skogssystemet.
I brakkvannsvegetasjonen
ved Stryneelvensutløp i fjorden, hvor det finnes
undervannsengerog strandenger,inngår en rekke arter som er sjeldne for
landsdelen.Selv om dette strandkomplekseter skadd av utbygging,utgjør det
som fremdeleser igjen en verdifull forekomst av denne type natur på
Vestlandet.Det er grunn til å regne med at denne spesielle vegetasjonenvil gå
tapt ved de endringer i avrenningsrytmensom en reguleringav Strynevassdraget
vil medføre.
De nedre deler av vassdrageter svært produktivei fersvannsbiologisksammenheng. Spesielt gjelder dette Stryneelvasutlop fra Strynevatnet.Reguleringen
vil, særlig i den første tiden, medføre økt blakking av Strynevatnetog
Stryneelva.Den totale effekten av tilsiltingenventes å bli liten på
bunndyrproduksjonen.
En del grupper, bl.a. nettspinnendevårfluelarvervil
sannsynligvisbli hemmet.
Stryneelven0g Strynevatnetfungerer som raste- og overvintringsplassfor en
rekke fuglearter,bl.a. sangsvaneog stokkand. Tetthetenav hekkende våtmarksfugl langs Stryneelvaer høy og reflektererde gode næringsforholdenei
elva. Viktig hekkefunksjonhar også elveosen ved Stryn, til tross de tekniske
inngrep her. Områdene rundt Strynevatnhar varierte og rike skogsbiotopermed
særlig stort artsmangfoldi edelløvskogenepå nordsidenav vatnet. De planlagte
reguleringervil i hovedsak kunne virke negativt på vannfuglfaunaenp.g.a.
reduksjon i næringstilgangen.

.2,

Erdalen

Erdalselvamed sidevassdrag(jf.foto),ialt 5 forskjelligeinntak, tenkes
overført til Sygneskardvatnaog Skåre kraftstasjon.Eksisterendevei til gården
Greidung er tenkt forsterketog stedvis omlagt, mens det bygges ny vei langs
østsiden av dalen videre opp til tverrslagetsom ligger nederst i Vetledalen.
Total veilengde fra riksvei 15 til tverrslagetblir ca. 8 km. Steinmassenefra
tunneldriftenfForeslasplassert i tipp ved tverrslaget.Mengden er ca. 250 000
m. Like nedenfor alle inntak blir elvene tørrlagt. Lenger nedover i elva øker
restfeltetog det blir mer vann errerhvert.Ved utlopet i Strynevatnetvil
normalvannforingenbli 2,8 m ls for utbygging.
Morene- og breelvavsetningenei Erdalen har stor verdi for
forståelsenav isavsmeltingenrundt Strynevatnet.Bl.a. er det påvist forhold
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som kan tyde på at breene ble reaktivert ca. 9000 før nåtid, noe som
tidligere ikke er dokumentert fra Vestlandet. I Erdalselvenforegar det hyppige
dognlige og sesongmessigevariasjoneri vannføringog materialtransportsom
tydelig demonstrererhvilke prosesser og avsetninger som er karakteristiskfor
et brevassdrag.I dalførets øvre del ligger det således 5 sandurer
(breelvsletter),og sanduren ved Storsætra er den største aktive på
Jostedalsbreensvestside. Dersom det blir gitt konsesjon til utbygging etter
"lavt fall", vil de aktive prosesser i breelvene og pa sandurene opphore,
trolig med en hurtig tilgroing som resultat.
Størst botanisk verdi har vegetasjonenpå sandurflatene,hvor forskjellige
suksesjonsstadiersom flompåvirketgraorskog, vierkratt og mosedominerte
pionersamfunner representert.Sandurområdenei Erdalen er meget instruktive
for hvordan den begynnende tilgroing av slike flater foregår. Ved en eventuell
utbygging etter lavt fall, vil disse kvaliteteneforsvinne.
Sandurfelteti Erdalen er av spesiell ferskvannsøkologiskinteresse ettersom
det danner en referanse til den større og mer aktive sanduren ved Fåbergstølen
i Jostedal. Den har saledes hoy verdi vedrorende suksesjonsforlopetav slike
sandurer. En eventuell reguleringvil øke stabilitetog tilgroing av denne
lokaliteten.En reduksjon av vannføringenlenger nede i Erdalselva vil forsterke allerede eksisterendeforurensingsproblemer.
Vinterstid fungerer den grunne elveosen i Erdalselven som overnattingsstedfor
stokkender. I oreskogen på sandurfelteneer det høye tettheter av fugl,
spesielt spurvefuglermen også med gode bestander av flere vadefuglarter.Den
internasjonalttruete arten hvitryggspettforekommer i to skogbiotoperi
Erdalen. En regulering vil redusere neringstilgangenfor en rekke arter, sarlig
dem som er knyttet til sandurområdene.

Glomsdøla tenkes overført fra to inntak i 700 m høyde.
Med bratte dalsider og tykke losavsetninger,er dalforets utforming sterkt
preget av skred. Dalen er velegnet til studier av skredaktivitensbetydning for
materialtransporteni elvene. Dette samspilletvil i særlig grad bli påvirket
ved en utbygging. Foran en rekke botnbreer oppover i dalsiden finnes
morenerygger,som på en instruktivmåte demonstrererhvordan disse breene i
forholdsvisnyere tid har hatt en mektigere utbredelse.
Fossengen pa vestsiden av Glomnesfossener av stor botanisk interesse.Her kan
en tydelig gradient av ulike gress og urtesamfunnobserveres fra elvekanten
til kanten av oreskogen 25 munna. Utformingenav de enkelte samfunn henger
noye sammen med den fuktighetstilforselde fir fra fossen. Ved en utbygning
etter lavt fall vil denne særmerketevegetasjonenforsvinne og gro til med
ore- og furuskog. I de høyereliggendedelene av Glomsdalen har vegetasjonenet
mer markert oseanisk preg enn i resten av Strynevassdraget.Det er ikke klart
om en utbygging vil medføre endringer i dette.
Bunndyrfaunaeni Glomsdola er karakteristiskfor elver i området, med en tiltakende artsrikdommot de lavereliggendedeler. Nedstrøms planlagt overforingssted ventes bunndyrproduksjonensterkt nedsatt grunnet tørrlegging/redusert
vannføring.Skadene vil avta nedover i elva ettersom tilsiget fra nedbørfeltet oker.
Fugleliveter typisk for regionens lavalpine lyngheier. I rasmark og urer i
øvre deler av dalføret, finnes en spesiell fuglefaunamed steinskvettog
ringtrost som de vanligste artene. En regulering vil kunne redusere
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fuglefaunaensnæringstilgang,spesielt om våren.
•.

H elledalen Videdalen

Det er i Hjelledalenen mest får merke de tekniske inngrep i forbindelsemed
utbygging av Strynevassdraget.
Skare kraftstasjoner tenkt lagt i fjell pa sorsiden av Videdola overst i
Hjelledalen.På nordsiden av Hjelledolavil det bli et riggområde,tippområde
og et friluftskoplingsanlegg
hvorfra kraftlinjenskal gå ut. Ca. 4 km ovenfor
Videsater er det planlagt et tverrslagpa tillopstunnelenfor Videsater
kraftverk.Stgdet ligger ved den gamle Strynefjellsveien.Steinmassene,
ca. 180 000 m, foreslås plassert i terrenget ved veien.
Ca. 200 m sør for Videsæter hotell blir det påhugg for atkomsttunnelenfor
Videsater kraftstasjon.Herfra skal det dessuten drives en rekke,tunneler og
sjakter. Storpartenav tippmassenesom totalt blir ca. 420 000 m foreslått
lagt i denne dalen mellom elva og veien.
Inntaket i Videdola vil bli på ca. kote 695 litt ovenfor den foreslåtte
tipplassering.Utlopstunnelentenkes drevet fra et tverrslag pa Folven. I alt
740 000 m tippmasserma plasseres i omradet. Normpalvannforingen
nederst i
Hjelledolaantas redusert fra 14,1 nm'jsti1 3,8 m Is ved en utbygging etter
de gitte planene.
Nedre del av Hjelledalenhar betydning for forståelsenav isavsmeltingenrundt
Strynevatnet.Bl.a demonstrerermarkerte breelv- og elveterasserved Hjelle og
i Hjelledalenendringenei havnivået under og etter avsmeltingsperioden.
Mektige
fossegjel nedenfor Videsater,Glera, samt et torrlagt elvegjeletnordost for
Skora-gårdenhar spesiell geologisk interesse både i forsknings-og
undervisningssammenheng.
I dalføret er alle de klimabetingetehoydesoneri vegetasjonen,fra edelløvskog
til hoyfjellsvegetasjon,
representertpå en særlig instruktivmåte. En regulering etter høyt fall vil ødelegge de spesielle elvenære vegetasjonstypermellom
Skora og Videseter,med store fossengerog andre sprutpåvirketeplantesamfunn.
Dette utgjør i dag verdifullevegetasjonstyperi nasjonal sammenheng.En
reguleringvil også medføre store miljøendringeri Glera, slik at den særegne
vegetasjonenher vil gå tapt, ved en reguleringetter lavt fall.
De lavereliggendestrøk i Hjelledolahar en forholdsvisrik ferskvannsfauna,
dominert av fjærmygg, steinfluelarverog dognfluelarver.Vannforingsreduks
jonen
i elva vil uten tiltak bli redusert med ca. 751. Den positive effekt minket
innhold av suspendertmateriale og høyere temperaturforårsaker,vil ikke kunne
oppheve de negative effekter av det nedsatte produktiveareal. Ferskvannsfaunaen i Videdola var svært lik det som ble funnet i andre lokaliteterpå
samme høydenivå.Elva blir sterkt berørt av reguleringenettersom vannet tatt
inn på to nivåer.
I ornitologisksammenhengpeker særlig de rike skogbiotopenei Hjelledalenseg
ut. Her finnes bl.a. den regionalt sjeldne bokesangeren.Videdalen har rike
lavalpine fuglesamfunn,med høye tettheter av steinskvett,bergirisk,ringtrost
og strandsnipe.Tørrleggingav Videdola vil trolig endre fuglefaunaengjennom
redusert næringstilførsel.
4.5.Lan vatn-området
Langvatnet (1086,7m o.h.) foreslås regulert 48 m, herav 31,3 m ved oppdemning.
Det må bygges en 39 m høy fyllingsdamved utløpet av vatnet mens senkningen
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skjer med tillopstunnelentil Videsæter kraftstasjon.Videre er det planlagt en
tillopstunnelfra Oppljosvatnet.
Mellom Langvatnet og Vassvendtjorniligger avsetningersom på en instruktiv
måte viser hvilke prosesser som er virksomme når en stagnerendebre smelter
vertikalt ned. Randmoreneneforan Tystigbreen,Mårådalsbreenog Raudeggbreen
demonstrerergodt disse breenes maksimalutbredelsei nyere tid. Området er
verdifullt For forst&elsenav isavsmeltingenp Strynefjell.
Vegetasjonenved Langvatneter lavproduktiv,men har en utforming som er
karakteristiskfor slike terrengforhold,og den viser en meget instruktiv
vest-ost gradient. Dette vil ga tapt ved en reguleringetter hoyt fall.
Produktivitetenav vatnet må betegnes normalt god for denne type sjøer. Dette
reflekteresbl.a. i en god aurepopulasjon.Vatnet har et relativt velutviklet
planktonsamfunnbestående av få arter. En generell fattig sammensetningav
arter/grupperpreger også den øvrige ferskvannsfauna.Store reguleringsamplityder, i kombinasjonmed erosjon/tilsiltingvil medføre nedsatt produktivitet
i vatnet.
Området har en interessantfuglefaunamed en artssammensetningkarakteristisk
for sentrale, sørnorske,alpine heiområder.Blant annet forekommerhekkende
temmincksnipe0g lappspurv. Dette er langt vestenfor deres tidligere kjente
utbredelse.Neddemming av Langvatn vil fore til at hekkeplassenefor disse
artene ødelegges samt at næringstilgangenfor de øvrige fugleartenereduseres.
.6.

0

l osvatnet

ppljosvatnet (1143,3
oppdemning.

m o.h.) foreslås senket 45 m og med en p3 1,7 m

I området rundt vatnet er det lite løsmasser og vegetasjonendomineres
av snøleier og fattige heisamfunn.En reguleringav Oppljosvatnvil ikke
berøre forhold som har botanisk eller geofaglig verdi.
Vatnet er lite produktivtog bærer preg av de karrige omgivelsene.Funn av
små betegnes interessant,ettersom arten
s
hoppekrepsen
her er registrert i kanten av sitt nordlige utbredelsesområde.De store
reguleringsgrensenevil medføre sterkt nedsatt produktivt areal, og
bunndyrproduksjonenvurderes totalskaddetter reguleringen.
Fuglefaunaenrundt vatnet må karakteriseressvært fattig, men karakteristisk
for seinavsmeltendelavproduktivefjellheieri lav/mellomalpinsone.

.7.

Sk erdin sdalen Grasdalen

Elvene i de to dalene blir tatt inn på takrennen i ca. kote 700. Fra riksvei
15 Like ved Grasdalstunnelenmå det bygges vei ca. 2 km inn til eet tverrslag
på overføringstunneleni Skjerdingsdalen.Steinmassenefra tunneldriften
foreslas lagt i tipp i dalen pa ostsiden av Skjerdingsdola.
Løsmasseavsetningerav forskjelligtype og form, gir viktig informasjonom
pa Strynefjellet.Breelv- og bresjoavsetningeri bunnen
isavsmeltingsforlopet
av Skjerdingsdalener en nøkkel til forståelsenav isavsmeltningenher og
sammenhengen med Hjelledalen.Av spesiell interesse er en mektig slukås i
Skjerdingsdalen(720 m o.h.), en stor sidemorene ved Skjerdingsdalsætraog en
skredvoll like nedenfor samløpet mellom Skjerdingsdølaog Grasdøla. Dalførene
er velegnete til studier av snø- og løsmasseskred,og har således fra et
geofaglig synspunkt verdi både i forsknings-og undervisningssammenheng.
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Vegetasjoneni de to dalførene består for for det meste av bjørkeskog,ras- og
beitemark. I de sørvendte liene nederst i Grasdalen er det dessuten en del
oreskog, og her forekommerlerkespore,som er et sjeldent,østlig innslag på
Vestlandet. Selv om en reguleringetter lavt fall vil tørrleggede to elvene,
vil dette neppe medføre noen verdiforringelseav vegetasjonenher. Derimot vil
det som nevnt føre til at Glera mister sitt særpreg.
Elvebiotopeneer generelt lavproduktive.Reguleringenvil medføre tørrlegging/
redusert vannføringnedstrøms bekkeinntakene.Mest berørt blir Grasdola, som
tas inn pa to ulike hoydenivaer.
I Skjerdingsdalenfinnes de høyeste tettheteneav sivspurv og blåstrupe innen
disse vassdragene.Den planlagte anleggsveieni dalføret, vil berøre en
ornitologiskrik hoystaudebjorkeskog.

4,8,

Sundalen

Det må bygges vei opp gjennom Sunndalen til Sygneskardvatna.Eksisterendevei
fra Folven til gården Sunndal kan bare i liten grad benyttes pga. snørasfare.
Tverrelva,som er sideelv til Sunndola,tenkes overført fra kote 1160 til
tillopstunnelenfor Videsater kraftverk.Tillopstunnelenfor nedre fall far et
tverrslag i Sunndalen like nedenfor Sygneskardvatna. Foruten i Sygneskardvatna
og Kupelva far tillopstunneleninntak i 5 sideelver.Sygneskardvatnaligger p&
kote 664,2 og kote 668,0 og magasinet dannes ved at det bygges en dam ved
utløpet av det nedre vatnet som kan heve vannstandentil kote 690 (HRV).
Sunndalen viser på en instruktivmåte hvilke prosesser som er aktive i bratte
dalsider og langs brepavirketevassdrag. I helhetsvurderingenav isavsmeltingen
rundt Strynevatneter dalføret av faglig interesse.Løsavsetningeneved
Sunndalsætrahar dessuten interesse for studiet av brevariasjoneretter
istiden.
Vegetasjonshistoriske
undersøkelserved nedre Sygneskardvatnhar vist at
Sygneskardbreentrolig var helt vekksmelteten periode etter siste istid, og at
ny bredannelsekan ha startet for omtrent 5000 år siden. Dette gjør at bunnsedimentenei nedre Sygneskardvatnog torvavsetningenei områdene omkring,
representereret klimahistoriskkildematerialeav stor internasjonalinteresse.
En regulering vil fore til at dette materialetgar tapt.
Vegetasjoneni Sunndalen er svært variert. Her finnes store partier med
bjørkeskog,furuskog og gråorskog,dessuten spiller edelløvskogog artsrike
engsamfunnen viktig rolle i de nedre partier.
En reguleringetter høyt fall vil medføre at det delvis aktive sanduromradeti
Tverrelvskardetopphører som dynamisk system, og vegetasjonenher vil gro til
med lyng og vier. Ved Tverrelvaligger en stor og velutformetfosseeng, som
også vil bli ødelagt og gro til med skog. Ved en reguleringetter lavt fall vil
oppdemmingenav Sygneskardvatnaføre til at store partier bjørkeskog,
viersamfunn,rasmarkvegetas
jon samt de eneste større myrområder i hele
Breheimen/Stryn,blir satt under vann. Dessuten vil et storre omrade med
velutvikletflommarkskog ga tapt på grunn av redusert vannføring.
Faunaen i magasinområdetved Sygneskardvatnabærer preg av den nere bretilknytningen,men har etter forholdeneen relativt høy artsrikdom.
Planktonsamfunnetbestår hovedsakeligav bunnlevendearter. Bunndyrproduksjonen
i vatnet ventes å bli sterkt nedsatt etter reguleringen,vesentlig som følge
av hurtig skiftende vannstander,høy reguleringsamplitude
og iserosjon.
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De nedenforliggendeelvestrekningeri Sunndalen har et større innslag av
arterlgrupper.Lav temperaturog høy slamtransporter vesentlige årsaker til at
Sunnd@la har lav produktivitet.
I Sunndalen er skogsomrdene spesielt rike fuglebiotoper.Bokesangeren
forekommerpi flere lokaliteter.Dessuten er tettheten av strandsnipe,
fossekall,linerle og sivspurv hoy. Ved planlagt magasinomradei Sygneskardet
er 6 arter vatmarksfuglregistrert.Den totale tettheten av fugl i området er
høy. I skoggrense/vierbeltet
ble det funnet 17 arter. Området har en god
bestand av lirype.
Magasinområderog elvereguleringervil influere negativt på fuglefaunaenved
redusert tilgang på næringsdyr. Bestander av elvetilknyttedearter vil bli
redusert.
4.9.

BodalenlLoenvassdraet

Det planlegges en rekke ulike inngrep i Bødalen (jf. Foto).
Etter planen overføres vann fFraBodalselva til Skåre kraftstasjoni
Hjelledalen.Feltene til Bodalselvaoverfores ved at det legges en
hesteskoformet"takrennetunnel"rundt øvre del av dalen. På denne tas inn ialt
6 elver og bekker hvorav ett inntak ligger under Bodalsbreen.Eksisterendevei
til Bodalssatervil bli utbedret, forsterketog forlgnget til breen.
Steinmassenefra tverrslageti Bødalen, ca 240 000 m , er foreslått lagt i tipp
nedenfor tverrslaget.
Foran Bodalsbreenligger et velutvikletmorenelandskap,avsatt under og etter
breens maksimalutbredelsei nyere tid. Både endemorenerog sidemorenerhar her
en form som ikke er kjent fra andre områder. Morenelandskapethar stor verdi
som glasialgeologiskreferanseområde.I Sætrevatnetforegår en hurtig utbygging
av et sandurdelta. Mesteparten av dalbunnen mellom Sætrevatnetog Bødalsætra
utgjør et godt eksempel på en gjengrodd breelvslettesom ikke lenger er aktiv.
I området mellom Huldrefossenog Lovatnet ligger en rekke breelvterasserog
slukaser, som er viktige for forståelsenav isavsmeltingeni dalføret.
Vegetasjonenbade pa og mellom moreneryggeneforan Bodalsbreenillustrererpa
en instruktivmåte hvordan plantedekketkolonisererområder som nylig er blitt
isfrie. Her finnes typiske suksesjonsstadierfra pionervegetasjontil skog.
Området har således stor verdi forståelsenav den eldste vegetasjonsutvikling
etter siste istid. P.g.a. den sterke breaktivitetenfinnes det forholdsvis
mange næringskrevendearter her, som til dels er svært sjeldne. Flommarkskogen
nedover mot Bødalsætrahar også stor botanisk interesse,ikke minst sett i
sammenhengmed vegetasjonenpå de mer aktive sanduromrdene i Breheimen/Stryn.
Særlig i de øvre deler er denne både artsrik og relativt upåvirket av den
sterke kulturpåvirkningensom gjør seg gjeldende i resten av dalføret.
Reguleringvil medføre at vesentligegeotaglige og botaniske kvaliteter foran
Bodalsbreenog nedover dalforet gar tapt.
Bunndyrfaunaeni Bodalselvadanner en skarp og instruktivgradient fra de
karrige områdene ved Sætrevatnettil den produktive og rike lokalitetenved
utløpet til Loenvatnet.
Aurebestandeni Lovatnet er av naturvitenskapeliginteresse ettersom den er
en av de få kjente populasjonersom gyter på stilleståendevann.
Loelva er, i likhet med Stryneelven,svært produktiv. Spesielt høyt var
innslaget av filtrerendedyrearter. Disse lever i stor grad av næringspartikler
produsert i Lovatnet.
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I Bodalselvavil tørrlegging/sterktnedsatt vannføringgi merkbare effekter på
bunndyrproduksjonen.Permanent lavere vannføringvil her medføre noe tapt
produktivt areal.
I Bodalen er det pavist 6 arter vitmarksfugl.Bare Stryneelva hadde hoyere
tettheter av de undersøktelokaliteter.Mellom moreneområdetforan Sætrevatnet
og Bodalssetraligger det ornitologiskrike skogsbiotoper.Ved utlopet av
Loelva er dannet et delta. Dette har en annen karakter enn Stryneelvas
utlopsos. Totalt ble det funnet 9 arter hekkende våtmarksfuglher, med til
sammen 54-67 par. Bestanden av hekkende vadefugl er høyere på denne lokaliteten
enn i elveosen ved Stryn.
Fuglefaunaeni Bødalen vil bli redusert fordi næringstilgangenvil bli mindre
ved at elvene torrlegges.Loelvas og deltaets funksjon for fugl forventes bare
i mindre grad bli berørt.

(påfølgendesider): Oversiktsbildefra Videdalen og Langvatn. På neste side er
inntegnet planalgt dam ved Langvatn, med ca. 30 m
regulering. Foto: Fjellanger-WiderøeA/S.
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5. VURDERING
Det fremlagte naturvitenskapeligematerialet viser at Loen- og Strynevassdragene er blant de rikeste og mest varierte på Vestlandet.Når det gjelder
plante- og fuglearterer artsantalletinnen nedborfelteneav de hoyeste som er
påvist i vassdrag på Vestlandet. Her er det en sjelden stor spennviddeav
naturtyper fra lavland til hoyfjell. Dette gjor at omrdets totale mangfold med
hensyn pa plantedekke,dyreliv og geofaglige formasjonerhar meget stor verdi i
naturvitenskapeligsammenheng.Begge vassdrageneinneholderde fleste elementer
som er karakteristiskefor indre fjordstrøkpå Vestlandet.De er derfor godt
egnet som typevassdragfor denne regionen. Vassdragenehar også kvalitet som
referansevassdragda de er uten større tekniske inngrep og er lite påvirket
av forurensing.Ut fra en naturvitenskapeligevurdering bør disse vassdragene
bli vurdert på ny i verneplansammenhenggjennom det planlagte arbeidet for
Verneplan IV for vassdrag (jfr. St.pp.89 1984-85).
I tillegg til områdets helhetligeverdi, finnes enkeltforekomstersom har stor
faglig interesse, både nasjonalt og internasjonalt(sefig.4 og 5). Dette
gjelder spesielt naturtyper knyttet til elver, fosser og breer. De fleste
lokaliteterer så verdifulle at de bør forbli intakte. Blir det likevel gitt
konsesjon for inngrep, må de kartleggesog registreres (arkiveringsundersokelse). Disse er angitt som type A.
Lokaliteterangitt som type Ber faglig interessante,men inngrep kan
aksepteres hvis de faglige forhold kartlegges før inngrep finner sted.
Forhold som medfører at det er grunnlag for registreringav konsekvenserved
inngrep er angitt som type C.
En regulering etter "hoyt fall" vil ha folgende konsekvenserfor disse (fig.4%):
-Oen meget spesielle naturtypenmed gjelene langs Glera vil gå tapt. Denne
kan ikke erstattes av andre tverrvitenskapeligevurdert. Type A.
-De seregne naturtypene som finnes ved de store fossene mellom Skora og
Videsæter og ved Tverrelva og i gjelene langs Glera, vil gå tapt. Type A.
-Den delvis aktive breelvesletteni Tverrelvskaretvil gro til og miste sin
faglige verdi, type A.
-Biotoper for regionalt sjeldne fuglearterog en instruktiv vest-østgradient i vegetasjonenved Langvatnet vil ga tapt. Type A.
-Meandersystemetnedenfor Strynevatnvil få endret vannføring. Konsekvensene
av dette bør studeres, type C.
-0mrdet mellom langvatn og Vassvendetjorninblir direkte berørt ved
neddemming.Området illustrereravsetningerog prosesser som var virksomme
under nedsmeltingenav en stagnerendebre. Lokalitetenvil gå tapt. Type B.
En regulering etter "lavt fall" vil i tillegg 2 olgende konsekvenser(fig.5):
-Fosseengeneved Glomnesfossenvil forsvinne.Fossenger er i dag en truet
naturtype på Vestlandet, type A.
-Breelvslettenei Erdalen vil bli inaktive og gro til. Systemet i dalen med
bre, vatn og elvesletterunder aktiv utvikling forstyrres.Type A.
-Flommarkskogenei Erdalen, Bødalen og Sunndalen vil endre karakter og
dermed ga tapt. Type A.
-Bunnsedimentenei Nedre Sygneskardvatnvil bli fortyrret, type B.
-Glomsdalenb@or"skines" for inngrep. Dalen med sine bratte dalsider og
mektige løsavsetninger(morene og skredmateriale)er av interesse når det
gjelder aktive prosesser. Spesielt er forholdetmellom massebevegelseog
fluvial transport. Den fluviale utviklingeni dalen er helt styrt av dalsidens massebevegelse,type A.
-Morenelandskapetforan Bodalsbreenvil endre karakter, 0g miste mye av sin
naturvitenskapeligeinteresse,type A.
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-Bodalseteromr5detbor skanes for inngrep. Det er tverrvitenskapeliget
meget interessant område. Morenelandskapetforan Bødalsbreen er unikt, med
sine store markerte rygger og sik-sak-formedeforlop. De glasiale prosesser
kan lett studeres ved brefronten som i dag igjen er på vei fremover. Elva
fra Bodalsbreen loper gjennom den morenedemte sjoen. Materialet som i dag
tilfores fra breen, palagres deltaet her. Lopssystemeter sterkt forgrenet
og egner seg for studier for aktive prosesser.
Dalsidene er dominert av skredmateriale,særlig ur og utrast morene. Snøskred er hyppig i dalsidene. Morenelandskapetviser meget klart utformede
suksesjoner for vegetasjonsutvikling.Mange fjellplanterer her strengt
bundet til den faste morenejorda. Området huser også en del svært sjeldne
arter. Det gir viktig tilskudd til forståelsenav vårt lands vegetasjonshistorie. Elveslettene har etablert en stabilisert flommark. Omradet er
uten tekniske inngrep. Det er lett tilgjengeligog godt egnet til
forskning, ekskursjoner og undervisningsformål.Ved de planlagte inngrep
vil området totalt endre karakter, type A.
Det er vanskelig å fastslå hvor stor effekt en regulering vil få for plante- og
dyrelivet ved Stryneelvasmunning og for fuglelivet ved Loelvas utløp. Det er
videre også usikkert hvilke konsekvenserdet vil bli på ferskvannsbiologiske
forhold i Strynevatn og Lovatn. Verdifulle kvartærgeologiskeformasjoner vil
dessuten kunne bli berørt ved veibygging,massetak og annen anleggsdrift.
Likedan vil veier, tipper og kraftlinjetras¢erkunne berore de botanisk
og ornitologisk rike skogsområdene.Type C.
Som nevnt inneholder Loen- og Strynevassdragenesnedborfelter en rekke
forekomster og lokaliteter av naturvitenskapeligverdi og interesse. Hvis
konsesjon blir gitt tilsier dette at ethvert inngrep permanent (veier, tipper
osv.) eller provisorisk (ved anleggsdrift)kan berøre faglige lokaliteter. Det
er umulig ut fra det materialet som foreligger eksakt å påvise hvor dette kan
forekomme. Vi vil derfor be om at det inntas som konsesjonsvilkårat det under
detaljplanleggingbenyttes naturvitenskapeligekspertise.
Som det fremgår i vedlegg er det aktuelt med en rekke konsesjonsbetingede
undersøkelser,hvis konsesjon blir gitt for utbygging. Undersøkelsenevil
omfatte kartlegging og registreringav faglige interessante lokaliteter som går
tapt (arkivmaterialesikres). Videre er det behov for registrering av de aktive
prosesser som preger kommende berørte områder.
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5 kr

Fig.. En regulering etter "høyt fall" vil berøre følgende spesielt
interessante lokaliteter.

5 km

Fig.5. Ved en regulering etter "lavt fall" vil følgende spesielt interessante
lokaliteter berøres.
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6. KONKLUSJN
1. Det fremlagte faglige materialet viser at Loen- og Strynevassdrageneer
naturvitenskalpelig
blant de rikeste og mest varierte på Vestlandet.De har
kvalitet som type- 0g referansevassdrag.Begge vassdragenebor vurderes pa
ny i verneplanssammenheng
gjennom det planlagte arbeidet med Verneplan IV
for vassdrag.
2. Hvis konsesjon gis for utbygging vil en reguleringsom bare omfatter
alternatiu "hoyt fall" vare a foretrekkeut fra de naturvitenskapelige
forhold.
3. Hvis det blir aktuelt å vurdere et utbyggingogså etter "lavt fall" vil en
be om at det vurderes om denne utbygging kan utføres uten at:
a) Dalforet innenfor Bodalseterberores.
b) Glomsdalenberøres.
Utbygging etter "lavt fall" er lite foreneligmed de naturvitenskapelige
interesser.
• Ved enhver form for utbygging vil vi be om at det i konsesjonsvilkårene
medtas at:
a) det under detaljplanleggingenav inngrepeneradsporresnaturvitenskapeligeekspertise.
b) gis midler til konsesjonsbetingede
naturvitenskapeligeundersøkelser
etter program fastsatt av utvalget,vedlegg.
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VEDL.EGG

De konsesjonsavgjørende
undersøkelsenei Breheimen/Strynhar dokumentertat
området inneholderlokalitetersom har stor naturvitenskapeligverdi. Dette er
til dels unike områder som en ikke finner erstatningsområdertil noe sted. Selv
om det er innsamletet stort vitenskapeligmateriale fra Breheimen/Strynmå
det likevel foretas tilleggsundersøkelser
dersom konsesjon blir gitt. Det
gjelder spesielt å sikre naturvitenskapeligdata som blir ødelagt ved en
regulering (arkiveringsundersokelse).
Dessuten bør det i endel utvalgte områder
legges opp undersokelsermed tanke pg 3 studere de okologiske virkningerav en
regulering (konsekvens-eller virkningsundersokelse).
Disse legges opp slik at
man fors@ker 3 f£astslai hvor stor grad de berorte okosystemeneer stabile for
utbyggingen,og hvorvidt disse økosystemenenærmer seg nye likevekts-tilstander
og eventuelt hvor raskt disse forandringerskjer.
Det foreliggendeopplegget går over 3 år slik at det er mulig å få en oversikt
over de naturlige svingningeneinnen de undersøktenatursystemene.På bakgrunn
av dette vil en med mer sikkerhet kunne slå fast hvilke konsekvenseren
reguleringhar hatt dersom det blir foretatt etterundersøkelser(etter reguleringen har virket i noen år). En slik etterundersøkelsebør inngå som
konsesjonsbetingelse.
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GEOFAG
Breheimen/Stryner et nøkkelområdefor forståelsenav en rekke kvartærgeologiske og gecmorfologiskeproblemer. Her er brenere forhold og korte
avstander til hovedvannskilletmellom øst og vest. Ved reguleringetter de
foreliggendeplaner vil viktig dokumentasjons-og forskningsmaterialekunne gå
tapt, sarlig nir det gjelder isavsmeltningsforlopet
mot slutten av siste istid,
klimautviklingenfram til nyere tid (herunderJostedalsbreenshistorie) og
dagens geomorfologiskeprosesser,m.a. sammenhengenmellom elvers virksomhetog
skraningsprosesser.Inngrepenevil også medføre konsekvenserfor områdets
aktive prosesser. som det forskningsmessiger interessantå studere.
Folgende undersokelserforeslas:

Det er behov for nærmere undersøkelser.tildels med utarbeidelseav kvartærgeologiske kart med tanke pa valg av veitraser, endelig lokaliseringav
steintipperog massetak til veianlegg. Hensikten med dette er å kunne unngå
lokaliteterog områder av spesiell geofaglig verdi (jfr. den gitte konklusjon).
0mradet ved Bodalssater - Bodalsbreener spesielt aktuelt i denne forbindelse,
men flere andre områder er også av vesentlig interesse. Det kan være aktuelt å
foreslå alternativeplasseringer.
Foran Bodalsbreenligger et velutvikletmorenelandskapavsatt under og etter
breens maksimalutbredelsei nyere tid. Både endemorenerog sidemorenerhar her
en form som ikke er kjent fra andre områder. Morenelandskapethar stor verdi
som glasialgeologiskreferanseomrade.I Sætrevatnet foregår en hurtig utbygging
av et sandurdelta.Mesteparten av dalbunnen mellom Sætrevatnetog Bodalssatra
utgjør et godt eksempel på en gjengrodd breelvslettesom ikke lenger er aktiv.
Her er det saledes nodvendig med detaljundersokelserfor $ Finne fram til minst
mulig skadelig lokaliseringav vei, massetak, tipp og brakkeinstallasjoner.
Samlet arbeidsinnsats:0,7 årsverk.
2. Re ulerin sma asinene
Det bør gjennomføresmer detaljerte undersøkelseri de områder som planlegges
neddemt rundt Langvatnetog Sygneskardvatna.
Mellom Langvatnet og Vassvendtjørniligger avsetninger som på en instruktiv
måte viser hvilke prosesser som er virksomme når en stagnerendebre smelter
vertikalt ned. Randmorene foran Tystigbreen,Mårådalsbreenog Raudeggbreen
demonstrerergodt disse breenes maksimalutbredelsei nyere tid. Området er
verdifullt for forst#elsenav isavsmeltingenpa Strynefjellet.
Vegetasjonshistoriskeundersøkelserved nedre Sygneskardvatnhar vist at
Sygneskardbreentrolig var helt vekksmelteten periode etter siste istid, og at
ny bredannelsekan ha startet for omtrent 5000 år siden. Dette gjør at
bunnsedimentenei nedre Sygneskardvatnog torvavsetningenei områdene omkring
representereret klimahistoriskkildematerialeav stor internasjonalinteresse.
En regulering vil føre til at dette materialet går tapt. Sedimentologiske
undersøkelserav bunnsedimentene,kombinertmed vegetasjonshistoriske
undersøkelser,vil kunne gi svært verdifulle informasjonerom klimautviklingen
i postglasial tid og Jostedalsbreenshistorie (jfr. forslag om vegetasjonshistoriske undersokelser).Ved disse undersøkelseneer det behov for seismiske
profiler og grunnboringer,noe som er spesielt tid- og mannskapskrevende.
Samlet arbeidsinnsats:0,7 årsverk.
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Horene- og breelvavsetningenei Erdalen har stor verdi for forståelsenav
isavsmeltingenrundt Strynevatnet.Bl.a. er det påvist forhold som kan tyde på
at breene ble reaktivisertca 9000 år før nåtid, noe som tidligere ikke er
dokumentert pa Vestlandet. I Erdalselva foregar det hyppige dognlige og sesongmessige variasjoneri vannføring og materialtransportsom tydelig demonstrerer
hvilke prosesser og avsetningersom er karakteristjskefor et brevassdrag. I
Erdalselvasnedborfelt pg 8
er omtrent 25 km dekket av breer.

mn,

Foran Erdalsbreensfront har det siden slutten av 1970 årene smeltet fram et
mindre vann. Grunnet sedimentasjonenher, har dette ført til redusert
materialtransportnedenfor vannet med det til følge at sandurutviklingenderfor
holder på å endre karakter. Dette kan en tydligst observere på sanduren mellom
Storesætra og Vetledalssatrasom holder på å gro igjen. Det er av stor
interesse å få en nærmere dokumentasjonav samspilletmellom sedimentasjoni
det nylig framsmeltedevannet foran Erdalsbreenog elvenes transport-og
erosjonsforholdi de nedenforliggendesanduromrader.Denne meget interessante
naturlige utviklingeni samspilletmellom erosjon, transport og sedimentasjon
vil ikke senere kunne dokumenteresved reguleringav Erdalselva.
NVE har foretatt målinger av vannføringog slamkonsentrasjoni breelvene fra
Erdalsbreenog Vetledalsbreenmellom 1967 0g 1972. Det foreligger således en
del data om vannføringog materialtransporti breelven fra Erdalsbreeni
perioden fer vannet foran Erdalsbreensfront smeltet fram. Det er således
ønskelig med en måleserie av sedimenttransportennedstrøms det nylig
framsmeltedesedimentasjonsbassenget
foran Erdalsbreen.Videre vil sedimentologiske undersøkelserpå de storste sandurfeltenenedstroms elvens
inntaksområdefør og etter reguleringdokumentereendringer i sedimentasjonsmiljoet.
Samlet arbeidsinnsats:0,5 arsverk.
•

Materialtransort/massebeveelse

Med bratte dalsider og tykke løsavsetningerer særlig Glomsdalen sterkt preget
av skred. Dalen er trang og velegnet til studier av skredaktivitetensbetydning
for materialtransporteni elvene. Dette samspilletvil i særlig grad bli
påvirket ved en utbygging. Det er derfor behov for å få kartlagt dette
samspilletnærmere.
Deler av Erdalen, til dels ogs Skjerdingsdalenegner seg for studier av
sammenhengenher. Snøskred som går tvers over dalbunnen og elveløp innvirker
nodvendigvisgjensidig pa elvens arbeid. Det er nodvendig med registreringer
for og etter regulering.
I forbindelsemed de konsesjonsavgjørendeundersøkelseneog hovedfagsarbeider
som pågår i området er det foretatt studier av disse prosessene. Dette vil
utgjøre et godt grunnlag for videre detaljstudier.
Samlet arbeidsinnsats:0,4 årsverk.

avsetninger
Litostratigrafiskeog vegetasjonshistoriskeundersokelserav bestemte
registrerteorganiske avsetninger kan gi viktig informasjonom Jostedalbreens
historie. Dette gjelder avsetningeri evre del av Glomsdalen (730 m o.h.), i
Skjerdingsdalen(690 m o.h.), ved Sandsvora i Sunndalen (455m o.h.) og ved
Vetledalssætrai Erdalen (515 m o.h.). I denne forbindelseer det også aktuelt
med nærmere undersøkelserav enkelte solifluksjonstunger.
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Disse lokalitetenevil sannsynligvismåtte bli berørt ved reguleringen,særlig
vil en her
i forbindelsemed veianlegg. I samarbeidmed vegetasjonshistorikere
tid.
postglasial
i
glasiasjonsgrensevariasjonene
og
tregrensekartlegge
kunne
Samlet arbeidsinnsats:0,4 årsverk.
De undersokelsenesom her er foreslatt bor g3 over en 2-3 irs periode. Noen av
undersokelseneboroppfolgesav etterundersskelseretter evt. regulering.

Ved regulering vil en del geomorfologiskeelementer som landformer og rennende
vann bli direkte påvirket. Dette gjelder fosser og elveløp, samt områder som
berøres av tekniske inngrep og innstallasjoner,som f.eks. veianlegg og
tippområder. I denne forbindelseer det behov for å arkivere spesielt
interessanteforhold ved hjelp av fotomontasjer,film o.l. Dette arkiveringsarbeidet berører til dels fagfelter og geografiskeområder som er omtalt under
de øvrige punktene i forslaget til geofaglige undersøkelser,men det vil kreve
en betydelig tilleggsinnsats.
Samlet arbeidsinnsats:0,3 årsverk.
BOTANIKK
1.

har en fått god oversikt
Etter de konsesjonsavgjørendeundersøkelsenei 1983-8
over de botanaiske forholdene i reguleringsområdet.I endel av de planlagt
regulerte områdene tilfredsstillerdet som er utført behovene for arkiveringsundersekelser.Det er likevel i endel elter pavist botanisk interessante
forekomstersom ma undersokes i detalj dersom konsesjon gis. Det bor utfores
i områder som blir pavirket/odelagt,og i enkelte
arkiveringsundersøkelser
tilfeller vil disse bli lagt opp med tanke på senere etterundersøkelserfor 3
dokumentere konsekvensersom følge av reguleringen.
Det er spesielt områdets nærhet til breer og de markerte klimagradientenesom
gjor at det er av stor betydning å få arkivert botanisk materiale som blir
påvirket. Enkelte lokaliteterher er uerstatteligeda det ikke finnes
tilsvarendenoe annet sted. Botanisk er de derfor av både nasjonale og
internasjonalinteresse.
De omradene det er av storst verdi

j

$

undersokt er folgende:

Stryneelya
Ved Stryneelvasutlop i fjorden finnes det undervannsengerog strandengersom
er brakkvannspåvirket.I disse inngår en rekke arter som er sjeldne for
landsdelen. Selv om dette strandkomplekseter skadd av utbygging,utgjor det
som er igjen en verdifull forekomst av denne type natur på Vestlandet. Det bør
her foretas en grundig registreringog utvelgelse av fastprofilermed tanke på
etterundersøkelser.
Feltarbeid:5 dager.
Erdalen
Vegetasjonenpå sandurflatenehar stor botanisk verdi, ikke minst fordi de er
viktig supplement til Fåbergstølsgrandane.På grunn av at de økologiske
forholdeneer noe annerledes her, finnes andre vegetasjonsforminger.Det må
foretas en arkivering av dagens vegetasjonsforholdog det må legges ut
fastprofilermed tanke på etterundersøkelser.
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Feltarbeid:10 dager.
Glomsdalen
Fosseengapå vestsidaav Glomnesfossener av stor interesse.Her kan en markert
gradient av ulike plantesamfunnobserveresfra elvekanten.Utformingenav de
enkelte samfunn henger noye sammenmed den fuktighetstilforsel
de Fir ra
fossen. I dette området b•r det legges opp en fastprofilfor å kunne påvise
endringersom følge av en regulering.
Langvatn
Vegetasjonenved Langvatner lavproduktiv,men den har en utformingsom er
karakteristiskfor slike terrengforhold.Oen viser dessuten en instruktiv
vest-østgradient. I ostendenvil det nye, store vannet bety endringeri vekstklimaet som kan føre til forstyrrelseri den "følsonvne"
overgangsonenmellom
lav- og mellomalpinesamfunn. I dette området bfr det legges ut fastprofiler
for å kunne undersfkekonsekvenserav en slik vannhevning.Det bfr dessuten
foretas en arkiveringsundersokelse
i dette området.
Feltarbeid:12 dager.

En reguleringav sideelvenei Skjerdingsdalenvil lokalt medfere endrete
fuktighetsforhold
i dalsidene.I et utvalgt omr&de bor det legges opp et
fastprofilsom undersokesfer og etter regulering,med tanke pa 3 p&vise
konsekvenserav en regulering.
Feltarbeid:6 dager.
Sunndalen
Det ber foretas grundige undersokelserav fossengeneved Tverrelvaog flommarkskogenei nedre del av Sunndalenhvor vegetasjonstypene
er helt betinget av
den nåværendevannffring.Dessutenmå de interessantebreelvdeltaenei evre del
av Tverrelvaog Kupeelvaundersfkesog beskrivesi detalj fer regulering.I
utvalgteområder må registreringenelegges opp med tanke på etterundersøkelser.
Feltarbeid:12 dager.

Badalen
Vegetasjonenbåde på og mellom moreneryggeneforan Bodalsbreenillustrererpå
en instruktivmåte hvordan plantedekketkolonisererområder som nylig er blitt
isfrie. Her finnes typiske suksesjonsstadier
ra pionervegetasjontil skog.
Området har således stor verdi for forståelsenav den eldste vegetasjonsutviklingenetter siste istid. P.g.a. den sterke breaktivitetenfinnes det
forholdsvismange næringskrevendearter her som til dels er svært sjeldne.
Flonwnarkskogen
nedovermot Bodalsatrahar også stor botanisk interesse,ikke
minst sett i sammenhengmed vegetasjonenpå de mer aktive sandurområdenei
Breheimen/Stryn.Saarlig i de øvre deler av denne både artsrik og relativt
upåvirketav den sterke kulturpåvirkningen
som gjør seg gjeldene i resten av
dalforet.
Feltarbeid:10 dager.

Forekomstenav organiskeavsetningeri Stryn er liten. Slik utbyggingsplanene
er utformet,er flere av de viktigsteavsetningenei området truet. Det er
særlig to problemstillingersom disse inneholderinformasjonom:
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A) Postglasialklimautvikling,særlig med tanke på å belyse Jostedalsbreens
alder.
B) Historiskutviklingav kulturpåvirketvegetasjon.
A:

Det er først og fremst viktig å få sikret materiale fra bunnsedimentenei Nedre
Sygneskardvatn,for disse blir forstyrretav utbyggingen.Undersokelserav en
torvavsetningpå østsiden av vannet tyder på at de klimatiskeforhold i
perioden 6500-5000BP var så gunstige,at den del av Jostedalsbreensom ligger
i fjellområdetrundt Sygneskardsvatnahar vært helt vekksmeltet.
Sedimentasjoneni Nedre Sygneskardvatnhadde da trolig høyere organisk innhold.
Etter hvert som fjellplatåetovenfor på ny begynte å bli bredekket,må den
uorganiskedel av sedimentasjonenha tiltatt. Da det evre bassengetalltid har
virket som en sedimentasjonsfelle,
er det grunn til å regne med at
grovfraksjonenførst og fremst er avsatt her. Det er derfor stor sannsynlighet
for at de organiske sedimentenefra varmetidenligger inntakt, forsegletav et
lokk med finmateriale(leir og silt). Gjennom studier av sedimentenes
polleninnhold,kjemiske sammensetningog innhold av minerogentmateriale,
kombinertmed C -dateringer,vil det være mulig å datere den begynnende
postglasialeutviklingav denne del av Jostedalsbreen,og
belyse de
klimaendringersom dette eventeulthar hatt sammenhengmed. Dette er
klimahistoriskedata av stor internasjonal,faglig interesse.
En annen avsetningi utbyggingsområdet
med betydningfor dette problemkomplekset,er en torvavsetninglike utenfor 1750- morenen i Glomsdalen,
750 m o.h. Avsetningenhar en mektighet på nesten 2 m. Det er svært sjelden å
finne slike avsetningermed en så marginal beliggenhet,og den må forventes$
inneholdeviktig informasjonom klimautviklingeni forbindelsemed fremveksten
av Jostedalsbreen.
Feltarbeid:20 dager.
B:

Både på Storsætrai Erdalen og Skjerdingsdalssatra
kommer veibyggingtil å
skade/&deleggesentraltbeliggendeavsetningeri disse dalfsrene.Disse har
viktig informasjonom utviklingenav det kulturlandskapetsom preger den
vegetasjonsom finnes her i dag. Dette er data som det vil være svært vanskelig
å innhente andre steder i dalførene,grunnet knapphetenpå egnete avsetningeri
omradet. Ved den planlagtetipp p Grov, ligger det en over 2 m mektig
torvavsetning,som utgjør den eneste kjente mulighet til å belyse
kulturlandskapsutvikling
og jordbrukshistorie
i øvre del av Hjelledalen.
Kulturlandskapsutviklingen
i Stryn har stor botanisk interesse,fordi det øker
kunnskapenom den vegetasjonsom finnes her i dag. Den er også av stor
kulturhistoriskinteresse.Sammenmed de arkeologiskeog botaniskedata som
foreliggerfra omradet, vil de foreslitteundersokelserkunne gi et godt
helhetsbildeav jordbruksutnyttelsen
og bosetningshistorien
i ovre del av
Stryn.
Feltarbeid:20 dager.
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FERSKVANNSBIOLOGI
På basis av reguleringsplanenefor Strynevassdragetble det i 1983 - 1984
utfort konsesjonsavgjorendeferskvannsbiologiske
undersfkelseri elver og vann
som ville bli berort av reguleringen(Fjellheim& Raddum 1984).
Både Strynevassdragetog Loenvassdrageter, med sin nare bretilknytningog de
dype fjordsjoenei lavlandet,typiske vassdrag for de indre fjordstroki Sogn
og Fjordane. Biotoputvalagetm betegnes rikt. Ferskvannsfaunaenbar tydelig
preg av de fysiske forhold i vassdragene.Både dyreplanktonog bunndyr viste
generelt en fattig artssammensetning.
De nedre deler av vassdragenevar
imidlertidproduktiveog hadde en rikere fauna.
Omridene har en hoy forskningsverdifor en rekke skologiskeproblemstillinger.
Spesielt må trekkes fram klimatiskegradienterog de klimatiskeog fysiske
faktorers betydning for livssyklushos vannlevendedyr. Videre har området,
grunnet generellt gunstig pH, hoy referanseverdivedrorendeforsuringsproblematikken.Sanden i Erdalen har eksempelvishøy referanseverdisom
eksempel i suksesjonsforlopetav slike sandurer. De store fjordsj@eneer ogsa
av forskningsmessigbetydning. spesieltmå trekkes framaurepopulasjoneni
Lovatnet som gyter på stilleståendevann. Dette er tidligere bare kjent fra
noen få steder på vestlandet.
De foreliggendeforslag til konsesjonsbetingeteundersøkelserer i hovedsak
formet slik at de skal danne en basis for en virkningsunders•kelse
av den
foreslåtteregulering.Det er viktig at de pagaende konsejonsbetingete
undersøkelsenei Jostedalenblir trukket inn, slik at de to undersøkelsene
delvis kan forsterke hverandre og delvis supplere hverandre.
De to undersfkelsenevil spesielt forsterke hverandremed hensyn til studiet av
dyreliv i klimatiskegradienter og vedrørendestudiet av livssyklus hos
evertebrateri rennende vann.
Ved undersøkelsenei Strynevassdragetvil det bli lagt storre vekt på studier
av planktonfaunaog littorale bunndyr i de høyereliggendemagasiner enn
tilfelle har vært i Jostedola. Disse undersøkelsenevil gi et verdifullt
supplementtil den generelle viten om dyrelivet i disse vannene og om den
foreslåttereguleringensvirkning på dette.
1. Zoo lanktonunderskeler.
Det foreslås at de kvantitativezooplanktonundersøkelsene
sammenmed
hydrografiskeregistreringerkonsentrerestil Langvatn,men at det legges
kvalitativeprøver også til ppljosvatnet. Sistnevntevann inneholder
planktonelementersom er av naturvitenskapeliginteresse i forståelsenav
planktoniskepionersamfunn.Det er særlig viktig å få belyst virkningeneav de
hoye reguleringsamplitydene
i magasinene. Samtidig er det zoogeografiskeaspekt
av viktighet ettersom de to vannene vil bli fysisk forbundetmed en tunnel.
Metodikk: Zooplanktonpr•vermå tas minst 5 ganger gjennom den isfrie perioden
gjennom 2 feltsesonger.Kvantitativeprover tas med Schindlerfelle,kvalitative
prover tas med vertikale hovtrekk og littorale roteprøver/hovtrekk.
I tillegg vil det bli tatt malinger av 0,,
Feltarbeidpr. feltsesong:15 dogn.

temperaturog siktedyp i Langvatnet.
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I Langvatnetmå det også samles inn kvalitativeog kvantitativebunnprøver.
Ettersom zooplanktonetsbetydning som fiskenæringer forventet å øke, må det i
tillegg tas parallellemageprøver fra fisk.
Metodikk: prøvene vil bli samlet inn parallelt med zooplanktonprovene.
Kvantitativeprøver vil bli tatt med metodikk tilpasset substratet. I tillegg
vil det bli samlet inn kvalitativeroteprøver fra littoralen. Fisk vil bli
samlet inn med garn.
Feltarbeid pr. feltsesong: 15 dogn.

I tillegg til de høyereliggendereguleringsmagasinenehar vi valgt å
konsentrerede øvrige undersøkelsertil elven fra Langvatnet og ned til
Strynevatnet.Denne elvestrekningenvil gi en god mulighet til
studere
dyrelivet i en gradient fra lavland til høyfjell, og er en svært god lokalitet
for eventuelle virkningsundersøkelser
av reguleringer/påslippav
minstevannforinger.Vi foreslår at det tas kvantitativebunnprøver fra
elvestasjonerpå denne strekningen.De to nederste stasjonene,en ovenfor og en
nedenfor utløpet av Sunndola, er identisk med de områder som ble undersøkt
kvantitativtav OVF, og hvor kvantitativebunnprøver ble tatt ved de
konsesjonsavgjørendeferskvannsbiologiskeundersøkelsene.Oen øverste stasjonen
for kvantitativinnsamlingmå legges til området ovenfor Videseter.
For å forsterke grunnlagsmaterialetvil det i tillegg bli samlet inn
kvalitativebunnprøver fra utvalgte steder langs gradienten.

Metodikk: Kvantitativeprøver tas med en Surber samler, kvalitativeprøver
ettter rotemetoden.
Omfang av feltarbeid pr. feltsesong: 46 døgn.

I tillegg vil bunnprøver bli samlet inn kvantitativefra en stasjon i sanduren
i Erdalen og fra en stasjon i den nedre delen av Bodalselva.

Metodikk: Som under pkt. 3.
Feltarbeid pr. feltsesong:6 døgn.
For samtlige undersøkelsergjelder at de kvantitativedata må være så
omfattende at de kan danne grunnlag for beskriving av livssyklus,mengdeforhold
og produksjon på de ulike punktene.
Omfang av vitenskapeligog teknisk arbeid:
Zooplanktonundersøkelser:
Vitenskapelig (mnd.)
Teknisk (mnd.)

1•
1
1

år

1.

år

t

2.
2
2

r

j

3.

år

1

0

Bunndyrundersøkelser:
Vitenskapelig (mnd.)
Teknisk (mnd.)

3

2

*

2.
4
4

r

*

3.
4

år
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Disse anslag må betraktesveiledende.
Framdriftsplan:

1. år

2.

Ar

3.

ir

Feltarbeid
Teknisk bearbeiding
Vitenskapeligbearbeiding/
arkivering
Rapportering
ORNITOLOGI

Etter oppdrag fra NVE ble det i 1983 0g 198 utfort konsesjonsavgjorende
ornitologiskeundersøkelseri Strynevassdragetog Loenvassdraget(Hålandm.fl.
1984), ut ifra de da foreliggendereguleringsplaner.
Vassdragenehar en variert natur med forekomstav de fleste biotoptypersom
finnes i indre strek på Vestlandet.Vassdrageneer imidlertidsærpregeti
internasjonalsammenhengi og med at store brearealerforekommerinnen
nedborfeltene.
Fuglefaunaen,med 116 påviste arter, varierermye fra område til område og det
finnes særlig velutvikledegradienterfra rike lavlandssamfunntil fattigere
høyfjellsamfunn.Flere særpregedeog naturvitenskapelig
interessante
enkeltforekomsterble påvist, og flere områder med stort forskningspotensiale
knyttet til fugl og vassdrag står i fare for ødeleggelsedersom de foreliggende
planer settes i verk. En rekke data b@r derfor samles for en eventuell
utbygging.
Det presenterteopplegg for konsesjonsbetingede
undersøkelserer lagt opp slik
at de vil kunne danne basis for virkningsundersøkelser
i deler av
vassdragssystemene.
Undersøkelsenei de lavereliggendeområdene bør gå over minst 2 r for å dekke
opp noe av den naturlige,årlige svingningi fuglepopulasjonene.
I det
lavalpine studieområdetved Langvatn bor oppleggetforgå over minst 3 år da
populasjonsvingningene
i slike biotoper vanligviser større enn i lavlandet.
Hekkepopulasjonenes
sterrelseog vertikalefordelinger ofte sterkt påvirket av
lokale klimatiskeforhold og snøsmeltingensdynamikk.Langvatnomradetmed den
meget markerte øst-vestgradientener svært velegnet for å studere dette.
Samtidig huser området vestlige utløpere av faunaelementerfra de sentrale
sornorske,alpine omrader.
For kvantitativtkartleggingav arts- og individsammensetning
innen de ulike
undersfkelsesområdene
må det anvendes karteringsmetoder(til en viss grad
benyttet i noen områder ved de konsesjonsavgjørende
undersøkelsene),som er mer
tidkrevendeenn indexmetodenebenyttet under de konsesjonsavgjørende
undersokelsene.
Foruten å framskaffedata om fuglesamfunnenessammensetninger det nødvendig å
samle inn data vedrørendeendel parametresom er spesiell for vassdragstypenog
som ikke kan innsamlesetter en utbygging;hvilke, er nevnt under omtale av de
enkelte områder.
Folgende undersokelserforeslas:
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Takseringenevil omfatte både elvetakseringerog takseringerav elvenare,
terrestrehabitater.Vi beregner 4 takseringsområderi de elvenare,
terrestrehabitater.Takseringsmetode:Kartering- 8 gjennomgangerav hvert
felt. Elvetakseringenegjennomforesganger og må dekke det meste av elvestrekningeni det omtalte området for å få inn tilstrekkeligmange par av de
elvetilknyttedeartene.
Feltarbeidetma utfores gjennom 2 sesongermed 0 f£eltdognpr. ir.
2. Lan vatnområdet.
Artssammensetning
og fenologi i øst-vestgradienten
studeresmed 26 feltdøgn
pr. år. Undersøkelsermå gå over 3 år.

Artssammensetning,
fenologiog habitatutnyttelseundersokes.Reirhabitati
flommarksskoger
er av spesiell interesse (spesielltilpassning).Området har
en annen faunasammensetning
enn Fåbergstølsgrandane,
bl.a. mer vadefugl,
men også forskjelleri spurvefuglsamfunnet.
Data fra dette sandurfeltetvil
derfor vare et sars viktig supplementtil de pagaende undersokelsenepi
Fbergst@lsgrandane.
Takseringerutføres gjennom 2 sesongermed 30 feltdognpr. år.
•

San svaneunderskelser.
Den overvintrendesangsvanepopulasjonene
i Strynevassdrageter blant de
storste i fylket. Det er derfor viktig å innhente kunnskapom hvilke
næringsressursersvanene utnytter i elvesystemetfør en eventuellutbygging
finner sted. Svanene er fullstendigherbivoreog det er muligheterfor at de
akvatiskeplanteforekomstersom finnes vil bli påvirket.hvilke
næringsplantersom utnyttesgjennom vinteren fram til vårtrekketstarter i
april må kartlegges.At svanene har en god næringstilgangog er i god
kondisjonfør trekket og hekkesesongener avgjørendefor en vellykket
hekkesuksess.
Feltarbeideter beregnet til 28 dogn.

Framdriftsplan:
Feltarbeid
Bearbeiding/
årsrapport/
sluttrapport

1. år

2.

Budsjett:
1. år
Felt:
5 mndverk
Analyse/rapp:3 mndverk

2.

r

år

5 mndverk
3 mndverk

3.

#r

#r
1.2 mndverk
.0 mndverk
3.
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BUDSJETT
Undersøkelsenebør gå over en 3-årsperiode.Dette på grunn av at en i virkningsundersøkelsene
må ha en beskrivelseav de naturlige svingningenei planteog dyreliv før en kan vurdere konsekvensersom følge av reguleringer.
Ved full utbygging vil dette gi følgende budsjett, kalkulert etter satser ved
Universiteteti Bergen:
Geofag
3 årsverk å kr 322.100
Kost og losji 180 dogn a kr 450
Reiser
Leie av spesielt filmutstyr
Rapport
Sum
Botanikk
2,5 rsverk
Kost og losji 100 dogn
Reiser
Rapport
Sum

a

kr 450

Ferskvannsbioloi
2,1 årsverk
Kost og losji 160 dogn
Reiser
Rapport
Sum

ornitologi

1,8 årsverk
Kost 0g losji 26 dogn
Reiser
Rapport
Sum
Kontaktutvalget/styringsgruppen
Sum "hoyt + lavt fall"

kr 966.300
90.000
59.000
6.000

10,000

kr 1.131.300

kr 805.250
45.000
40.000

10,000

kr 676.410
72.000
49.000
25.000

kr 579.780
101.700
59.500
25.000

kr

900.250

kr

822.4%10

kr

765.980

150,000

kr 3.769.90
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Dersom bare "høyt fall" alternativetvil undersøkelsenebli betydelig redusert.
En slik undersøkelsevil gi følgende budsjett:
Geologi
6 mnd. arbeid a kr 29.281
Kost og losji 30 dogn a kr 4%50
Reiser
Rapport
Sum
Botanikk
6 mnd arbeid
Kost og losji 30 dogn
Reiser
Rapport
Sum
23 mnd arbeid
Kost og losji 150 dogn
Reiser
Rapport
Ornitologi
17 mnd arbeid
Kost og losji 186 dogn
Reiser
Rapport
Sum
Kontaktutvalget/styringsgruppen
Sum "hoyt fall"

kr

kr

kr

175.686
13.500
15.000
5.000

kr

209.186

kr

209.186

673.463
67.500
49.000
15.000 kr

804.963

175.686
13.500
15.000
5.000

kr 497.777
83.700
50.000
15,000
kr

646.477

80, 000

kr 1.949.812
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