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FAGLIG UTVALG FOR  NATURFORVALTNING

Kultur- og vitenskapsdepartementet, Miljoverndepartementet og Olje- og energi-
departementet har nå inngått avtale om at Norges allmennvitenskapelige
forskningsråd (NAVF) skal videreføre Det nasjonale kontaktutvalg fro vassdrags-
reguleringers funks jon.

Rådet for naturvitenskapelig forskning (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, Universitet i Oslo, formann
Førsteamanuensis Wim Vader, Universitetet i Tromsø, varaformann
Førsteamanuensis Ingvild Austad, S-F-DH
Førsteamanuensis Anders Klementsen, Universitetet i Tromsø
Professor Erik langdalen, NLH
Professor Johan Kielland-Lund, NLH
Forsteamanuensis Noralf Rye, Universitetet i Bergen
Forsteamanuensis John O. Solem, UNIT
Professor Nils Christian Stenseth, Universitetet i Oslo

Utvalgets mandat er:

- Utvalget skal vare horingsoragan for naturvitenskapelig forskning
relatert til forvaltningen av nasjonale naturområder.

- I vassdragsreguleringssaker vil utvalget ha et faglig ansvar for å
vurdere hvilke naturverdier som blir påvirket, hvilke endringer som
vil bli påført natursystemene og hvilke alternativer, planendringer og
tiltak som kan redusere ulempene/skadene. Med det som bakgrunn skal
utvalget vurdere konsekvensene for de naturvitenskapelige interesser
og gi sin tilriding.

Utvalget skal også på en faglig basis vurdere og gi sin tilråding i
ovrige saker under Milj@verndepartementets forvaltningsomrade, som
fortrinnsvis har tilknytning til ØKOFORSKs arbeidsfelter.



Faglig utvalg for

n turforvaltning

NATURVERDIER-
BREHEIMEN/ STRYN

Vurderinger og konsekvens-
analyser i forbindelse med
NVE - Statkraftverkenes
konsesjonssøknad.

0

•

1986 RAPPORT 7



FORORD

Faglig utvalg for naturforvaltning har hatt konsesjonssoknaden Breheimen/Stryn
til vurdering. Her presenteres utvalgets uttalelse. Denne omfatter en
beskrivelse av de faglige forhold, en konsekvensanalyse av utbyggingsplanene
når det gjelder naturverdier og sist gis en tilråding.

Uttalelsen er utformet av sekretariatet i samarbeid med det lokale
Kontaktutvalg for vassdragsreguleringer ved Universitetet i  Bergen.

Oslo, desember 1985

Professor Just Gjessing
formann

Per E. Faugli
sekretariatsleder
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1. INNLEDNING

NVE-Statskraftverkene har nå fremmet konsesjonssøknad av januar 1985 for
Breheimenutbyggingen - Stryn, Videsater og Skåre kraftstasjoner.

Det nasjonale kontaktutvalg for vassdragsreguleringer(NK) hadde allerede i
1975 konsesjonssøknad for Jotunheimen til behandling. Denne omfattet vassdrag i
Breheimen og i Jotunheimen.

Senere fremmet Statskraftverkenei mars 1980 ny søknad for utbygging av
Breheimen som omfattet Jostedola, Loen- og Strynevassdragene. Utvalget (NK)gav
sin uttalelse i  oktober 1982.

Under behandlingen av søknaden i  Olje- og energidepartementet ble kun behandlet
utbygging av Jostedalvassdraget. et heter videre (St.prp.nr.7 1983-8 s.131):

"Når det gjelder Stryneutbyggingen, har departementet funnet det nødvendig med
ytterligere naturvitenskapelige undersokelser, samt en avklaring av sporsm3let
om tilleggsregulering/videre utbygging av høyt fall før denne saken fremmes til
sluttbehandling".
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2. NATURVI TENSKAPEL IGE UTREDN INGER

Etter henvendelse fra Olje- og energidepartementet i april 1983 ble det
utarbeidet forslag til konsesjonsavgjørende undersøkelser i Loen- og
Strynevassdraget. Undersokelsen er utført av Universitetet i Bergen og omfatter
fagene geofag, botanikk, ferskvannsbiologi og 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): 0versiktsbilde fra Erdalen, jf.s.15.
Foto: Fjellanger-Widerøe A/S.
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REGULERINGSPLANENE

Planen omfatter reguleringer i og samlet utbygging av følgende vassdrag i Sogn
og Fjordane fylke (fig.2):

Strynevassdraget, med sideelvene Glomsdola, Skjerdingsdola,Grasd@la, Videdola,
Sunndola 0g Erdalselva. Bodalselva med sidevassdrag i Loenvassdraget.

Reguleringsplanene av mars 1980 er delt i et hoyt og et lavt fall. Det hoye
fallet vil benytte 0ppljosvatnet og 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 takrennenett fra Bødalen til
Glomsdalen. Inntakene finner sted på ca. kote 700-720.

Følgende magasiner etableres:

Nat. vannstand
ved damsted 0 kote ned kote mill m

0ppljosvatnet 1143,3 1 ,  7 1145,0 43,3 1100 50,0
Langvatnet 1086,7 31l 3 1118,0 {6,7 1070 85,0

s neskardvatna 664 2 25 8 690 o 0 2 664 13 8

Skare kraftstasjon plasseres i fjell pa sorsida av Videdola ost for garden
Skåle øverst i Hjelledalen. Videsæter kraftstasjon plasseres i fjell ca. 1km
sørøst for Videsæter hotell.

Produksjonen er beregnet til (6Wh/år):

Skåre (Strynevatn)

Vinter
Prod.
235

Videsæter kr. verk 114
Sum 403

Flomta
1

Sommer
Prod.
487

Flomta
29

Aret
Prod.
722

Flomt a
30

22
558

0
29

136
961

0
30

Med vinter forstås perioden 01.10.-29.04. 0g med sommer forstås  perioden
30.4%.-30.9.

Avl@opet over 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.

Reguleringsplanene omfatter i tillegg til oppdemminger og senkinger i magasin-
områdene, endringer i vannforingsbildet for en lang rekke elvestrekninger.
Disse varierer fra tørrlegging til økt gjennomsnittlig vannføring.

Reguleringen vil også medføre omfattende inngrep i det terrestre miljø
Anleggsveier, tunnelinnslag, kraftstasjoner, tipper og overføringslinjer.

(neste side): Fig.2. versikt over utbyggingsplanen av jan. 1985.
(pafolgende side): Fig.3. Isohydatkart over omrdet.
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11 DATA FOR KRAFTVERKENE {uten restriksjoner)

idesæter Skare Breheimen- Stryn
H elledøla Str ev. Sum Sum

Nedbørfelt km 63,3 252,1

Midlere tilløp til
kraftverket inkl.
flomtap ved mill
inntakene m?/ar 130,2 438,1 568,3

Magasinkapasitet mill ? 135,0 13,8 148,8

Ma asin rosent % 104 3,1
Midlere brutto
fallhø de m 430 505 647
Midlere
energiekvivalent KWh/? 1,04 1,17 1,56

Midlere produksjon GWh/Ar 136 103 722 825 961

Installasjon ved
midlere fallhøyde MN 45 20 230 250 295

Maksimal vannføring
ved midlere
fallhøyde m?/s 12 4,5 41 45,5

Brukstid ( ref.
midlere års
produksjon) timer 3000 5150 3140

Investering,ekskl.
renter, kostn.
nivå.O.l. 01. 84 mill. k 2274

Renter, 7 p.a. mill. k 449

Investering, inkl.
7% rente, kostn.
nivå. 01.01.84 mill. kr 2723

Investering, inkl.
7 % rente, kostn.
nivå. 01.01.85 mill. kr 2886

Antatt produksjons-
verdi (brutto
nytteverdi) mill.

kr/Ar 276,3

Intern rente p.a. 9,6

Magasiner NV HRV LRV Magasin
m.o.h. m.o.h. m.o.h. mi11. ?

1 osvatnet 1143, 3 1145, 0 1100, 0 50,0
Lan atnet 1086,7 1118,0 1070,0 85,0
Sygneskardvatna664,2 690,0 664,0 13,8

Generalplankontoret (SBG) i januar 1985
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3. FAGLIGE FORHOLD OG KONSEKVENSER

3.1. Områdebeskrivelse

Den planlagte kraftutbygging av Breheimen/Stryn vil omfatte de to
hovedvassdragene, Strynevassdpaget og Loenvassdraget, med nedborfelt pa
henholdsvis 56 kan og 272 km . Med Strynevassdraget menes her hoveddalforet
fra fjordbunnen - med Strynevatnet, Hjelledalen og Videdalen - til vannskillet
øst for Langvatnet, sidedalene Sunndalen, Skjerdingsdalen og Grasdalen, samt
Erdalen 0g Glomsdalen som munner ut i Strynevatnet. Av Loenvassdraget er det
Bødalens nedbørfelt samt områdene ved og nedenfor Lovatn som er aktuelle.

Området har en dramatisk topografi, med store nivåforskjeller innen korte
avstander. Omtrent en fjerdedel av nedbørfeltet er bredekt og dette omfatter
bl.a. betydelige deler av Jostedalsbreen. Elvene spiller en stor rolle som
landskapsformende element, og de skaper mange steder spesielle geofaglige
formasjoner og seregne vegetasjonskompleks som er helt avhengige av
elvepavirkningen. Landskapet er tydelig preget av kvartartidens nedisninger,
f€.eks. med dalfører som har U-formet tverrsnitt, hengende sidedaler, botner og
dalbunnsforløp utformet med markerte terskler og trau (bassenger). I trauene
ligger det vann eller løsmasser. Disse løsmassene gir viktige informasjoner om
isavsmeltingen og om framstøt og tilbakesmelting av Jostedalsbreen etter
istiden. De mange hengende daler og markerte terskler gjør at stryk og fosser,
ofte nedskaret i mektige gjel, danner vesentlige landskapselement i omradet.
Isavsmeltingen etter 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 dodisavsetninger som 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 lettforvitrende svakhetssoner. 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 morenemateriale finnes også, og især i
hoyereliggende daler er det betydelige elveavsetninger, som i Bodalen, Erdalen
og Tverrelvdalen i Sunndalen. En del av disse er fremdeles mer og mindre aktive
gjennom materialtilførsel med 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. Næringstilgangen er 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 kilometerlange sammenhengnende urer. Over disse er liene oftest svært
bratte, og danner mange steder loddrette stup uten mulighet for jorddannelse
eller sluttet vegetasjon.

Høyfjellsområdene har for det meste svært sparsomme løsmaser unntatt i
dalbunnene, og blankskurt berg dominerer lier og topp-platåer. De fleste av
h@oyfjellsomradene er ogsa preget av langvarig snodekke, og breer dekker
betydelige areal. I Strynevassdraget utgjor breene 21 av nedborsfeltets
areal, mens breprosenteni Loenvassdraget er 29 (Østrem et.al 1969).
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Innen utbygningsområdet er det sterke klimagradienter, både fra oseaniske
fjordstrøk til den kontinentale Ottadalen, og fra lavland til høyfjell. De
topografiske forhold samt områdets nærhet til Jostedalsbreen medfører
dessuten at store lokalklimatiske forskjeller gjør seg gjeldene. Disse forhold
aisnoiles bl.a. av plantedekket, som er preget av stor variasjon, bade innen de
fleste enkeltområdene og i området som helhet. Et stort antall vegetasjonstyper
er påvist, og især i lavlandet spiller artsrike og kravfulle plantesamfunn en
betydelig rolle. Nær 600 ulike karplanter er funnet, og p.g.a. de mange
gradientene i området er nesten alle plantegeografiske elementer som finnes i
Norge representert.

Stryne- og Loenvassdragene er lite sure, og dette gir generelt positiv effekt
for mangfold og variasjon i dyrelivet i elvene. De fysiske forhold i
vassdragene medfører imidlertid sterke gradienter i faunasammensetning og
produktivitet fra rike biotoper i lavlandet til karrige biotoper i de
hoyereliggende strok.

I ornitologisk sammenheng er områdene totalt sett rike og varierte, men med
markante gradienter i lavlandet mellom skogs- og kulturmarksamfunn med ulike
arts- og individforekomster, samt store kontraster mellom lavland og høyfjell.
Mange ulike fuglesamfunn er representert, og totalt er 116 fuglearter
registrert innen nedbørfeltene, bl.a. 26 arter ande- og vadefugl. Direkte
knyttet til vassdragene er flere regionalt og nasjonalt sjeldne naturtyper, med
spesiell ogleller rik fuglefauna. Det forekommer flere lokaliteter av spesiell
dyregeografisk interesse. Fuglefaunaen i skogene er noe av det rikeste som er
registrert på Vestlandet.

3.2. Geofag

Breheimen/Stryn utgjor et helhetlig glasialgeologisk miljo der prosesser og
avsetninger fra isavsmeltningsperioden etter siste istid, fra "den lille istid"
(ca.1500-1920) 0g fram til i dag er særlig instruktive. Dette gir området stor
verdi, ikke minst i forsknings- og undervisningssammenheng. Det må antas å være
et nokkelomr3de for klarlegging av siste istids avsmeltningsforlop og
Jostedalsbreens historie.

Dalførene har klare, breeroderte former, med U-profil, hengende sidedaler,
terskler og bassenger. De aktive skraningsprosessene med tilhørende avsetninger
er i stor grad betinget av disse breeroderte dalformene med bratte sider.
Skråningsprosessene er svært virksomme i hele området. I tillegg til urer og
elvevifter er det en rekke eksempler på overgangsformer mellom skredmateriale
og vanntransportert materiale.

Prosesser og avsetninger knyttet til dalbreutloperne fra Jostedalsbreen er
likevel av særlig interesse. Vassdragene som drenerer de store dalbreene er
karakterisert ved stor materialtilførsel i et bredt spektrum av kornfraksjoner.
Dette gjenspeiles i velutviklete fluviale former. Få av formene nær breene er
berort av tekniske inngrep.

I tilknytning til dalbreutloperne er det morenemateriale, breelvmateriale og
bresjomateriale av ung alder, eller under dannelse. Selv om dagens forhold ikke
uten videre kan overføres til isavsmeltningstiden eller siste istid, er det
likevel mange paralleller.

Når det gjelder delområdenes spesielle kvaliteter bør en i Hjelledalen-
Videdalen trekke fram breelv- og elveterrassene fra Hjelle og oppover
Hjelledalen. Disse viser på en instruktiv måte endringene i havnivå og
havinfluerte vannivå under isavsmeltningen. Videre må framheves Skora-området
med Gleras gjel, og de øvrige erosjons- og akkumulasjonsformene etter breelver
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fra isavsmeltningstiden.

Glomsdalen er særlig velegnet for studium av forskjellige skredprosesser.
Skredaktiviteten har stor betydning som materialkilde for fluvial transport.
Skredvollen ved Nokkvatnet er meget instruktiv.

I Skjerdingsdalen/Grasdalen er også skredprosessene svært aktive. En uvanlig
stor og markert slukas gir viktig informasjon om isavsmeltningsforlopet. Like
ovenfor samlopet Skjerdingsdola/Grasd@la ligger en imponerende skredvoll med
vann i den tilhørende skredgropen. En meget markert sidemorene ved Skjerdings-
dalsatra er delvis ødelsgt ved masseuttak.

Også i Sunndalen er skråningsprosessene og deres avsetninger av interesse.
Sedimentene i Sygneskardvatna inneholder informasjoner om Jostedalsbreens
historie.

Det som først og fremst kjennetegner Erdalen, og som i stor grad skiller den
fra de andre dalførene, er de store bassengfyllingene. Øverst i dalen ligger
flere sandurfelt eller breelvsletter, der sanduren ved Storesatra har størst
faglig verdi. Denne sanduren er den største på Jostedalsbreens vestside, og
den som har stosrt interesse i Breheimen etter Fåbergstølssanduren i
Jostedalen. I området ved Vetledalssatra bor framheves en markert endemorene
som ligger på tvers av dalen. En lateralterrasse ved munningen av Vetledalen er
også av spesiell verdi. Erdalen er ellers instruktiv når det gjelder
skredavsetninger. Former og avsetninger fra isavsmeltningstiden "den lille
istid" og dagens akative prosesser gjor Erdalen til et interessant og velegnet
dalføre for forskning og undervisning.

I Bodalen er "den lille istids" morenelandskap foran Bodalsbreen av helt
spesiell karakter. De fleste moreneryggene er klare og markerte og den
spesielle formen er ikke kjent andre steder i landet. Kontrasten mellom
endemorenene og sidemorenene er utpreget, og smeltevannsdreneringen fra sidene
inn mot 8odalselvas lop er svart tydelig. Sedimentasjonsforholdene i
Sætrevatnet er også av spesiell interesse.

På bakgrunn av det foreliggende materialet og de foreliggende utbyggingsplaner
er det foretatt en geofaglig vurdering av inngrepene og deres faglige
konsekvenser. Vurderingen er lagt opp etter de kriterier og metoder som er
blitt utviklet gjennom det naturvitenskapelige vassdragsarbeid,(NOU 1983:42).

Ut fra de foreliggende planer for utbygging i Breheimen/Stryn, vil utbygging
bare etter "hoyt fall"-alternativet medfore farrest konfliktomrder.

Gleras vannforing vil bli redusert, men dette vil ha liten innvirkning på
Gleras gjel som formelement. Stryneelvas vannforing vil 5 endret avlopsregime.
Dette vil kunne medfore endringer i meandersystemet nedenfor Strynevatnet.

0mradet mellom Langvatnet og Vassvendetjornin vil bli direkte berort ved
neddemning. Dette området er faglig interessant fordi det illustrerer
avsetninger og prosesser som var virksomme under nedsmeltning av en stagnerende
bre.

Utbygging etter alternativet "lavt fall" vil medføre konflikt med flere
lokaliteter av faglig interesse.

Inngrepenei Bodalen vil fore til at bade det fluviale og kvartargeologiske
system, og samspillet mellom disse systemene blir ødelagt. Når det gjelder de
fluviale kvaliteter i de store vassdragenei Jostedalsbreregionen, er det
Loenvassdraget som har disse mest intakt. Bødalsområdet bør derfor forbli
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intakt, fri for inngrep.

De planlagte inngrepene i Erdalen vil særlig ramme sandurfeltene i øvre del av
dalføret, i det aktiviteten i sedimentasjonsbassengene vil 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 løsavsetninger er av spesiell
interesse når det gjelder forholdet mellom massebevegelse og fluvial transport.

I Grasdalen/Skjerdingsdalen er det særlig en del breelvavsetningeri bunnen av
Skjerdingsdalen som blir direkte berørt ved utbygging. Dette gjelder også en
skredvoll like ovenfor saml&pet mellom Skjerdingsdola og Grasdola.

I Sunndalen er det først og fremst magasinet i Sygneskardvatna som 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 karplantearter i
området. Dette er flere enn i noe annet tilsvarende stort område på Vestlandet.
Følgende floraelementer er 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 plante-
samfunnene, 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 representerti
de østlige fjellområdene. Flere av artene i alle elementene har eller er nær
sine yttergrenseri Stryn, og mange har svært isolerte utposter her. Det siste
gjelder især arter fra C.

Også lav- og mosefloraen er artsrik og vekslende med voksestedstype og område.
også her inngår flere plantegeografiske elementer.

Lite kravfulle og til dels artsfattige vegetasjonstyper spiller arealmessig
st@orst rolle. Men pa grunn av variasjonene i topografi, lokalklima, jordsmonn
og jordbrukspåvirkning opptrer oftest mange ulike plantesamfunn i intim
blanding, og gir vegetasjonsbildet et 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 blabarskoger er viktigst, men hoystaude- og bregneutforminger
finnes i alle nivåer. Skredfar er ofte dominert av treløs bregne- og høystaude-
vegetasjon. I subalpin sone er det betydelig forskjell mellom oseaniske
utforminger i vest og mer kontinentale typer i øst.

Især i lavlandet spiller artsrike og kravfulle plantesamfunn et betydelig
rolle. Av særlig interesse er edelløvskogene, de tørre, varme bergene og
rasmarkene på nordsiden av Strynevatnet og i solsidene av Hjelledalen og
Sunndalen. Sarlig de forste ("Floliene"), som er dominert av lind, horer til de
rikeste edelløvskogene i landet og er vernet som edellovskogsreservat.
Vegetasjonen her består av såvel oseaniske, nemorale, varmekjære og
kontinentale arter. Innslaget av frostømfintlige arter er bemerkelsesverdig
høyt til vare så langt inn i landet. Flere av artene fra hvert floraelement
har utposter innen området. Forekomsten her antas derfor å henge sammen med
helt spesielle klimaforhold, og er trolig svært følsom for selv små
klimaendringer.

Fjellvegetasjonen er gjennomgende fattig og lavproduktiv, men helt typisk for
regionen. Oen har et visst innslag av østlige arter og kontinentale heityper i
øst, mens vestområdene har et humid, oseanisk preg. Vierkratt spiller en viss
rolle i lavalpin sone.

Alle klimabetingete hoydesoner er godt representert i omradet. Dette fremg&r
særlig instruktivt i Hjelledalen-Videdalen-Strynefjellet, der det er kontinuer-
lige overganger fra varmekjær edelløvskog og torrbakkevegetasjon i lavlandet
til høyfjellets bredominerte landskap med meget sparsom vegetasjon.
Hovedtrekkene i denne gradienten forstyrres ikke av den foreslåtte reguler-
ingen.

Elvene spiller en stor rolle som landskapsformende element, og de skaper mange
steder svært spesielle vegetasjonskomplekser som er helt avhengige av elve-
pavirkningen. I det fuktige og kjolige klimaet her opptrer bl.a. fjellplanter
og oseaniske arter sammen, til dels langt utenfor sine "normale" utbredelses-
arealer. Især for lav og moser er dette derfor viktige voksestedstyper. Særlig
interessante er de store fassengene innerst i Hjelledalen (mellom Skora og
Videseter), i Sunndalen (Tverrelva) og ved Glomnesfossen, samt gjelene langs
Glera. En tilsvarende konsentrasjon av slike landskapstyper med deres spesielle
vegetasjon, finnes knapt bevart noe annet sted i landet. Alle de nevnte vil bli
odelagt ved en utbygging etter de foreliggende planene.

Morenelandskapet foran Bodalsbreen viser meget klart utformete suksesjonsserier
for vegetasjonsutvikling både på vindutsatte rygger og tørr og våt flat mark.
Mange fjellplanter er i undersøkelsesområdet strengt bundet til den ferske
morenejorda nær breene. Området huser også en del svært sjeldne arter. Det gir
viktig tilskudd til forståelsen av vårt lands vegetasjonshistorie, og er et
godt område for studier av vegetasjonsutvikling i breområder. Området blir
ødelagt ved den planlagte utbyggingen. Elveslettene i Tverrelvdalen, Erdalen og
Bodalen gir ogs3 gode eksempler pa ulike stadier av vegetasjonsutvikling i
isbrenere landskap. De to første er dels aktive, dels stabiliserte elvedeltaer
(sandurer), mens den siste er en helt stabilisert flommark. Disse får sterkt
redusert vannpåvirkning etter en eventuell regulering.

Myr spiller en ubetydelig rolle i undersokelsesomradet. Et unntak utgj@or
østsiden av nedre Sygneskardvatn, hvor det finnes en rekke organiske
avsetninger med til dels betydelig mektighet til å være så høyt til fjells.
Vegetasjonshistoriske undersokelser i  en av dem har vist at viktige data om
vegetasjonsutvikling og klimahistorie for områdene nærmest Jostedalsbreen
ligger lagret her.
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Resultatene viser 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 bredannelse ser ut til å ha startet for henimot 5000 år
siden. Området ved Sunndalsatra ble tatt i bruk ca. 6-700 e.Kr. Sammen med
andre data viser dette at vegetasjonen i stolsdalene i Strynevassdraget har
vært kulturpåvirket i over 1000 år.

Med sin store variasjon i landskap, elveutforminger 0g vegetasjonstyper er
Strynevassdraget et særdeles godt typevassdrag for indre Vestlandet.

Bide Bodalselva og Strynevassdraget er helt uten tekniske inngrep, og over
storparten av elvestrekningene uten forurensinger av noe slag. Med sin store
variasjon i elve-, landskaps- og vegetasjonstyper, egner de seg godt som
referansevassdrag.

Det er påvist store botaniske og landskapsøkologiske verdier i Stryne- og
Bodalselvas nedborfelt. mradet er et av de rikeste 0g mest varierte pa hele
Vestlandet. Mange av de viktigste forekomstene er knyttet til selve
elvelandskapet og betinget av de forhold som skapes av de store elvene. En del
av disse vil bli skadelidende ved ethvert reguleringsinngrep. Dette gjedler i
særlig grad de mest karakteristiske elvelandskapene, som fosser og gjel og
deres spesielle vegetasjon.

En utbygging av det "hoye fall" vil i det vesentlige ramme fossenger og gjel
langs Videdøla og Tverrelva i Sunndalen. Den lavproduktige, men karakteristiske
hoyfjellsdalbunnen rundt Langvatnet vil også gå tapt. Breelvdeltaet ved
Tverrelva vil tørrlegges og forsvinne som et aktivt landskapselement.

Ved utbygging av det "lave fallet" vil ogsa alle botaniske 0g landskapsmessige
verdier knyttet til Vided@lag tapt. gs& fossengen og gjelet ved Glomnes,
Gleras store gjel og det særegne morenelandskapet foran Bodalsbreen med dets
karakteristiske vegetasjon blir sterkt forstyrret eller helt ødelagt. Den
aktive breelvsletten i Erdalen vil miste sin drivkraft, 0g flommarksskogene i
Bødalen, Sunndalen og Hjelledalen vil også endres sterkt. Om en utbygging vil
ha noen virkning på de rike edelløvskogene langs Strynevatnet er usikkert, men
kan ikke utelukkes.

Oppdemmingen av Sygneskardvatna vil ødelegge de organiske avsetningene langs
østsiden av vannene, og bunnsedimentene i nedre Sygneskardvatan blir sterkt
forstyrret. De vegetasjonshistoriske undersøkelsene viser at dette er et
klimatisk sensitivt område. Viktig kildemateriale for bre- og vegetasjons-
utviklingen i områdene rundt Jostedalsbreen vil derfor gå tapt ved en
oppdemning.

Strynevassdraget 0g Bodalselva rangerer bade med hensyn pa enkeltforekomster,
mangfold og helhetsutforming botanisk over de gjenværende vassdragene i
landsdelen, også de som er foreslått vernet. Strynevassdraget utgjor et svært
godt typevassdrag for indre Vestlandet, og egner seg godt som referansevass-
drag. I botanisk og landskapsøkologisk sammenheng er vassdragene så verdifulle,
og har især så mange viktige forekomster og varierte naturtyper knyttet til
selve elvelandskapene, at de bør vernes mot alle inngrep. Ved en utbygging av
bade "hoyt" og "lavt fall" etter de foreliggende planene vil alle de store
verdiene knyttet til elvene gå tapt. Utbygging av "høyt fall alene vil også i
betydelig grad redusere vassdragets verdi som naturdokument. Men viktige
elementer langs Glomsdola, Skjerdingsdola 0g Glera, og i Sunndalen, Erdalen og
Bødalen vil bli spart. Dette alternativet imøtekommer derfor en del av de
viktigste vernebehovene.
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V 0

Både Strynevassdraget og Loenvassdraget er, med sin nære bretilknytning og dype
fjordsjøer i lavlandet, typiske vassdrag for de indre fjordstrøk i Sogn og
Fjordane.

Området er generelt nedbørfattigere enn 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 forsuringsskader pa bunndyr og fisk.

Ferskvannsfaunaen var 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). Fjarmygglarver dominerte, men
tetthetene av døgnfluelarver og steinfluelarver var også høye.

For auren i Hjelledola var fjarmygg, dognfluer, steinfluer og vrfluer de
viktigste næringsobjekter. De fire sistnevnte grupper var overrepresentert i
fiskemagene sammenlignet med bunndyrprøver og drivprøver fra samme lokalitet,
og ble således foretrukket av auren.

I naturvitenskapelig sammenheng 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/tilsilting i 0ppljosvatnet og Langvatnet. Bunndyrproduksjonen i disse
to magasinene vil nærmest bli totalskadd grunnet høye reguleringsamplityder og
erosjoner/bunnfrysing. På lengre sikt forventes krepsdyrene å øke i betydning
som fiskefode i Langvatnet etter en eventuell regulering.

Reguleringsplanene vil medføre totalskadd eller sterkt nedsatt
bunndyrproduksjon på en rekke elvestrekninger i 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 bunndyrproduksjonen å bli mindre, vesentlig som følge av
tapt produktivt areal. Biotopforbedrende tiltak 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@or en tilstrebe i 5  bukt
med forurensingskildene.

I Strynevatnet/Stryneelva knytter det seg usikkerhet til omfanget av blakket
vann. Økt transport av slam vil kunne redusere bunndyrproduksjonen, spesielt i
Stryneelva.

Reguleringen ventes ikke å påvirke bunndyrproduksjonen i Lovatnet i vesentlig
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grad. Redusert vannforing i Loelva kan medfore noe tapt produktivt areal.

Skadene pa bunndyrsamfunnet i Hjelled@la 0g regulerte till@opselver vil bli
mindre dersom bare det hoye fallet bygges ut. Det vil fremdeles knytte seg
usikkerhet til omfanget av blakking i Strynevatnet og Stryneelva.

En verdivurdering av 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
ferskvannsbiologisk sammenheng.

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 våtmarkstilknyttede arter ble funnet, totalt 35, derav 19
hekkende. Vitmarksfaunaen mg karakteriseres som typisk for fjordstrok pa
Vestlandet, men med flere rikere forekomster. Enkelte spesielle våtmarkslokali-
teter 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/løvskog den rikeste
fuglefaunaen, mens høyest diversitet synes 5 forekommei 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/lavalpin heisamfunnene er karakteristiske for Vestlandet, men med
særpreget overgang til velutviklede rasmarksamfunn flere steder der ringtrost
er en karakterart. Lavalpin hei har generelt liten utstrekning i nedbør-
feltene.

Rovfuglbestanden i  vassdragene er vurdert til middels, men næringsforholdene
for smågnagerspesialistene var relativt svak (lite lemen/mus) i undersøkelses-
perioden.

Stryne- og Loenvassdragene har 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 sandurområdeti Erdalen, sterkt meandrerende elv
(Stryneelva) og estuar (Stryn) og delta (Loen); alle med sin karakteristiske og
tildels rike fuglefauna. Totalt sett vil sannsynligvis vassdragene fylle en
viktig type-funksjon innen den naturgeografiske region "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 indikatorerpa skogenes rikhet og tilstand, har Stryn/Bodalen de
høyeste verdier som er registrert på Vestlandet (sammenlignet med 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-års-
vernede vassdrag", vil en plassere Strynevassdraget i kategori 1; vassdrag som
har meget stor verneverdi (NOU 1983:42). Av de vassdrag som ble vurdert innen
vestlandsregionen (13stk.) settes bare Vossovassdraget foran og
StrynlLoenvassdragetpa linje med Flimsvassdraget, Morkrid og Jolstra.

Dersom de framsatte reguleringsplaner gjennomføres vil de få direkte negativ
effekt på forekomstene av mange fuglearter, særlig  i  hekketiden. Flere viktige
enkeltområder, eks. sandurfeltene i Erdalen, Sygneskardvatna og Langvatn vil
bli sterkt berørt, samt en rekke av elvene.
I tillegg vil fysiske inngrep i det terrestre miljø (særlig veianlegg) føre til
at rike skogsområder berøres/gjennomskjæres.

Sammenlignes de 2 forskjellige reguleringsalternativ, vil det lave fall få
storst negative effekter pa fuglefaunaen, men ogsa det hoye fall vil berore
vesentlige ornitologiske verdier. Typefunksjonen faller også bort.

(neste side): 0versiktsbilde fra 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 vannføringen i elva endres. 3

Normalvannforingen ved utlopet av Strynevatn oker fFra 29.7 m'/s ti1 33,0 m Is.
Dette kommer av at Bodalselva overfores.

Strynevatnet er en "fjordsjø" som ligger i et basseng, dannet ved breerosjon
under kvartærtidens nedisninger. Nedenfor Strynevatn er dalbunnen fylt med
løsmasser, og her har elven et meandrerende løp.

Størst botanisk verdi har liene med edelløvskog på nordsiden av Strynevatnet,
særlig i området vest for Flo. En rekke varmekjære arter og et
bemerkelsesverdig høyt innslag av frostømfintlige arter, gjør at vegetasjonen
her har en meget sjelden artssammensetning. Flere arter når her grensen for
sine respektive utbredelsesområder. Den spesielle vegetasjonen her antas bl.a.
å være avhengig av varmevekslingen med Strynevatnet. Endres denne i ugunstig
retning som følge av en eventuell utbygging, kan det lett føre til forringelse
av skogssystemet.

I brakkvannsvegetasjonen ved Stryneelvens utløp i fjorden, hvor det finnes
undervannsenger og strandenger, inngår en rekke arter som er sjeldne for
landsdelen. Selv om dette strandkomplekset er skadd av utbygging, utgjør det
som fremdeles er igjen en verdifull forekomst av denne type natur på
Vestlandet. Det er grunn til å regne med at denne spesielle vegetasjonen vil gå
tapt ved de endringer i avrenningsrytmen som en regulering av Strynevassdraget
vil medføre.

De nedre deler av vassdraget er svært produktive i fersvannsbiologisk sammen-
heng. Spesielt gjelder dette Stryneelvas utlop fra Strynevatnet. Reguleringen
vil, særlig i den første tiden, medføre økt blakking av Strynevatnet og
Stryneelva. Den totale effekten av tilsiltingen ventes å bli liten på
bunndyrproduksjonen. En del grupper, bl.a. nettspinnende vårfluelarver vil
sannsynligvis bli hemmet.

Stryneelven 0g Strynevatnet fungerer som raste- og overvintringsplass for en
rekke fuglearter, bl.a. sangsvane og stokkand. Tettheten av hekkende våt-
marksfugl langs Stryneelva er høy og reflekterer de gode næringsforholdene i
elva. Viktig hekkefunksjon har også elveosen ved Stryn, til tross de tekniske
inngrep her. Områdene rundt Strynevatn har varierte og rike skogsbiotoper med
særlig stort artsmangfold i edelløvskogene på nordsiden av vatnet. De planlagte
reguleringer vil i hovedsak kunne virke negativt på vannfuglfaunaen p.g.a.
reduksjon i næringstilgangen.

.2, Erdalen

Erdalselva med sidevassdrag (jf.foto), ialt 5 forskjellige inntak, tenkes
overført til Sygneskardvatna og Skåre kraftstasjon. Eksisterende vei til gården
Greidung er tenkt forsterket og stedvis omlagt, mens det bygges ny vei langs
østsiden av dalen videre opp til tverrslaget som ligger nederst i Vetledalen.
Total veilengde fra riksvei 15 til tverrslaget blir ca. 8 km. Steinmassene fra
tunneldriften fForeslas plassert i tipp ved tverrslaget. Mengden er ca. 250 000
m. Like nedenfor alle inntak blir elvene tørrlagt. Lenger nedoveri elva øker
restfeltet og det blir mer vann errerhvert. Ved utlopet i Strynevatnet vil
normalvannforingen bli 2,8 mls for utbygging.

Morene- og breelvavsetningenei Erdalen har stor verdi for
forståelsen av isavsmeltingen rundt 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 Erdalselven foregar det hyppige
dognlige og sesongmessige variasjoner i vannføring og materialtransport som
tydelig demonstrerer hvilke prosesser og avsetninger som er karakteristisk for
et brevassdrag. I dalførets øvre del ligger det således 5 sandurer
(breelvsletter), og sanduren ved Storsætra er den største aktive på
Jostedalsbreens vestside. 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 vegetasjonen på sandurflatene, hvor forskjellige
suksesjonsstadier som flompåvirket graorskog, vierkratt og mosedominerte
pionersamfunn er representert. Sandurområdene i Erdalen er meget instruktive
for hvordan den begynnende tilgroing av slike flater foregår. Ved en eventuell
utbygging etter lavt fall, vil disse kvalitetene forsvinne.

Sandurfelteti Erdalen er av spesiell ferskvannsøkologisk interesse ettersom
det danner en referanse til den større og mer aktive sanduren ved Fåbergstølen
i Jostedal. Den har saledes hoy verdi vedrorende suksesjonsforlopet av slike
sandurer. En eventuell regulering vil øke stabilitet og tilgroing av denne
lokaliteten. En reduksjon av vannføringen lenger nede i Erdalselva vil for-
sterke allerede eksisterende forurensingsproblemer.

Vinterstid fungerer den grunne elveosen i Erdalselven som overnattingssted for
stokkender. I oreskogen på sandurfeltene er det høye tettheter av fugl,
spesielt spurvefugler men også med gode bestander av flere vadefuglarter. Den
internasjonalt truete arten hvitryggspett forekommer i to skogbiotoper i
Erdalen. En regulering vil redusere neringstilgangen for 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 skredaktivitens betydning for
materialtransporten i elvene. Dette samspillet vil i særlig grad bli påvirket
ved en utbygging. Foran en rekke botnbreer oppover i dalsiden finnes
morenerygger, som på en instruktiv måte demonstrerer hvordan disse breene i
forholdsvis nyere tid har hatt en mektigere utbredelse.

Fossengen pa vestsiden av Glomnesfossen er av stor botanisk interesse. Her kan
en tydelig gradient av ulike gress og urtesamfunn observeres fra elvekanten
til kanten av oreskogen 25 munna. Utformingen av de enkelte samfunn henger
noye sammen med den fuktighetstilforsel de fir fra fossen. Ved en utbygning
etter lavt fall vil denne særmerkete vegetasjonen forsvinne og gro til med
ore- og furuskog. I de høyereliggende delene av Glomsdalen har vegetasjonen et
mer markert oseanisk preg enn i resten av Strynevassdraget. Det er ikke klart
om en utbygging vil medføre endringer i dette.

Bunndyrfaunaeni Glomsdola er karakteristisk for elver i området, med en til-
takende artsrikdom mot de lavereliggende deler. Nedstrøms planlagt overforings-
sted ventes bunndyrproduksjonen sterkt nedsatt grunnet tørrlegging/redusert
vannføring. Skadene vil avta nedover i elva ettersom tilsiget fra nedbør-
feltet oker.

Fuglelivet er typisk for regionens lavalpine lyngheier. I rasmark og urer i
øvre deler av dalføret, finnes en spesiell fuglefauna med steinskvett og
ringtrost som de vanligste artene. En regulering vil kunne redusere
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fuglefaunaens næringstilgang, spesielt om våren.

•. H elledalen Videdalen

Det er i Hjelledalen en mest får merke de tekniske inngrepi forbindelse med
utbygging av Strynevassdraget.

Skare kraftstasjon er tenkt lagt i fjell pa sorsiden av Videdola overst i
Hjelledalen. På nordsiden av Hjelledola vil det bli et riggområde, tippområde
og et friluftskoplingsanlegg hvorfra kraftlinjen skal gå ut. Ca. 4 km ovenfor
Videsater er det planlagt et tverrslag pa tillopstunnelen for 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 atkomsttunnelen for
Videsater kraftstasjon. Herfra skal det dessuten drives en rekke, tunneler og
sjakter. Storparten av tippmassene som 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. Utlopstunnelen tenkes drevet fra et tverrslag pa Folven. I alt
740 000 m tippmasser ma plasseres i omradet. Normpalvannforingen nederst i
Hjelledola antas redusert fra 14,1 nm'js ti1 3,8 m Is ved en utbygging etter
de gitte planene.

Nedre del av Hjelledalen har betydning for forståelsen av isavsmeltingen rundt
Strynevatnet.Bl.a demonstrerer markerte breelv- og elveterasser ved Hjelle og
i Hjelledalen endringenei havnivået under og etter avsmeltingsperioden. Mektige
fossegjel nedenfor Videsater, Glera, samt et torrlagt elvegjelet nordost for
Skora-gården har spesiell geologisk interesse både i forsknings- og
undervisningssammenheng.

I dalføret er alle de klimabetingete hoydesoner i vegetasjonen, fra edelløvskog
til hoyfjellsvegetasjon, representert på en særlig instruktiv måte. En regule-
ring etter høyt fall vil ødelegge de spesielle elvenære vegetasjonstyper mellom
Skora og Videseter, med store fossenger og andre sprutpåvirkete plantesamfunn.
Dette utgjør i dag verdifulle vegetasjonstyper i nasjonal sammenheng. En
regulering vil også medføre store miljøendringer i Glera, slik at den særegne
vegetasjonen her vil gå tapt, ved en regulering etter lavt fall.

De lavereliggende strøk i Hjelledola har en forholdsvis rik ferskvannsfauna,
dominert av fjærmygg, steinfluelarver og dognfluelarver. Vannforingsreduks jonen
i elva vil uten tiltak bli redusert med ca. 751. Den positive effekt minket
innhold av suspendert materiale og høyere temperatur forårsaker, vil ikke kunne
oppheve de negative effekter av det nedsatte produktive areal. Ferskvanns-
faunaen i Videdola var svært lik det som ble funnet i andre lokaliteter på
samme høydenivå. Elva blir sterkt berørt av reguleringen ettersom vannet tatt
inn på to nivåer.

I ornitologisk sammenheng peker særlig de rike skogbiotopene i Hjelledalen seg
ut. Her finnes bl.a. den regionalt sjeldne bokesangeren. Videdalen har rike
lavalpine fuglesamfunn, med høye tettheter av steinskvett, bergirisk, ringtrost
og strandsnipe. Tørrlegging av Videdola vil trolig endre fuglefaunaen gjennom
redusert næringstilførsel.

4.5.Lan vatn-området

Langvatnet (1086,7 m o.h.) foreslås regulert 48 m, herav 31,3 m ved oppdemning.
Det må bygges en 39 m høy fyllingsdam ved utløpet av vatnet mens senkningen
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skjer med tillopstunnelen til Videsæter kraftstasjon. Videre er det planlagt en
tillopstunnel fra Oppljosvatnet.

Mellom Langvatnet og Vassvendtjorni ligger avsetninger som på en instruktiv
måte viser hvilke prosesser som er virksomme når en stagnerende bre smelter
vertikalt ned. Randmorenene foran Tystigbreen, Mårådalsbreen og Raudeggbreen
demonstrerer godt disse breenes maksimalutbredelse i nyere tid. Området er
verdifullt For forst&elsen av isavsmeltingenp Strynefjell.

Vegetasjonen ved Langvatnet er lavproduktiv, men har en utforming som er
karakteristisk for slike terrengforhold, og den viser en meget instruktiv
vest-ost gradient. Dette vil ga tapt ved en regulering etter hoyt fall.

Produktiviteten av vatnet må betegnes normalt god for denne type sjøer. Dette
reflekteres bl.a. i en god aurepopulasjon. Vatnet har et relativt velutviklet
planktonsamfunn bestående av få arter. En generell fattig sammensetning av
arter/grupper preger også den øvrige ferskvannsfauna. Store reguleringsampli-
tyder, i kombinasjon med erosjon/tilsilting vil medføre nedsatt produktivitet
i vatnet.

Området har en interessant fuglefauna med en artssammensetning karakteristisk
for sentrale, sørnorske, alpine heiområder. Blant annet forekommer hekkende
temmincksnipe 0g lappspurv. Dette er langt vestenfor deres tidligere kjente
utbredelse. Neddemming av Langvatn vil fore til at hekkeplassene for disse
artene ødelegges samt at næringstilgangen for de øvrige fugleartene reduseres.

.6. 0 l osvatnet

ppljosvatnet (1143,3 m o.h.) foreslås senket 45 m og med en p3 1,7 m
oppdemning.

I området rundt vatnet er det lite løsmasser og vegetasjonen domineres
av snøleier og fattige heisamfunn. En regulering av Oppljosvatn vil ikke
berøre forhold som har botanisk eller geofaglig verdi.

Vatnet er lite produktivt og bærer preg av de karrige omgivelsene. Funn av
hoppekrepsen s små betegnes interessant, ettersom arten
her er registrert i kanten av sitt nordlige utbredelsesområde. De store
reguleringsgrensene vil medføre sterkt nedsatt produktivt areal, og
bunndyrproduksjonen vurderes totalskadd etter reguleringen.

Fuglefaunaen rundt vatnet må karakteriseres svært fattig, men karakteristisk
for seinavsmeltende lavproduktive fjellheier i lav/mellomalpin sone.

.7. Sk erdin sdalen Grasdalen

Elvene i de to dalene blir tatt inn på takrennen i ca. kote 700. Fra riksvei
15 Like ved Grasdalstunnelen må det bygges vei ca. 2 km inn til eet tverrslag
på overføringstunnelen i Skjerdingsdalen. Steinmassene fra tunneldriften
foreslas lagt i tipp i dalen pa ostsiden av Skjerdingsdola.

Løsmasseavsetninger av forskjellig type og form, gir viktig informasjon om
isavsmeltingsforlopetpa Strynefjellet. Breelv- og bresjoavsetninger i bunnen
av Skjerdingsdalen er en nøkkel til forståelsen av isavsmeltningen her og
sammenhengen med Hjelledalen. Av spesiell interesse er en mektig slukås i
Skjerdingsdalen(720 m o.h.), en stor sidemorene ved Skjerdingsdalsætra og en
skredvoll like nedenfor samløpet mellom Skjerdingsdøla og 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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Vegetasjonen i 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 forekommer lerkespore, som er et sjeldent, østlig innslag på
Vestlandet. Selv om en regulering etter lavt fall vil tørrlegge de to elvene,
vil dette neppe medføre noen verdiforringelse av vegetasjonen her. Derimot vil
det som nevnt føre til at Glera mister sitt særpreg.

Elvebiotopene er generelt lavproduktive. Reguleringen vil medføre tørrlegging/
redusert vannføring nedstrøms bekkeinntakene. Mest berørt blir Grasdola, som
tas inn pa to ulike hoydenivaer.

I Skjerdingsdalen finnes de høyeste tetthetene av sivspurv og blåstrupe innen
disse vassdragene. Den planlagte anleggsveien i  dalføret, vil berøre en
ornitologisk rik hoystaudebjorkeskog.

4,8, Sundalen

Det må bygges vei opp gjennom Sunndalen til Sygneskardvatna. Eksisterende vei
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
tillopstunnelen for Videsater kraftverk. Tillopstunnelen for nedre fall far et
tverrslag i Sunndalen like nedenfor Sygneskardvatna. Foruten i Sygneskardvatna
og Kupelva far tillopstunnelen inntak i 5 sideelver. Sygneskardvatna ligger 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 vannstanden til kote 690 (HRV).

Sunndalen viser på en instruktiv måte hvilke prosesser som er aktive i bratte
dalsider og langs brepavirkete vassdrag. I helhetsvurderingen av isavsmeltingen
rundt Strynevatnet er dalføret av faglig interesse. Løsavsetningene ved
Sunndalsætra har dessuten interesse for studiet av brevariasjoner etter
istiden.

Vegetasjonshistoriske undersøkelser ved nedre Sygneskardvatn har vist at
Sygneskardbreen trolig var helt vekksmeltet en periode etter siste istid, og at
ny bredannelse kan ha startet for omtrent 5000 år siden. Dette gjør at bunn-
sedimentenei nedre Sygneskardvatn og torvavsetningene i områdene omkring,
representerer et klimahistorisk kildemateriale av stor internasjonal interesse.
En regulering vil fore til at dette materialet gar tapt.

Vegetasjonen i Sunndalen er svært variert. Her finnes store partier med
bjørkeskog, furuskog og gråorskog, dessuten spiller edelløvskog og artsrike
engsamfunn en viktig rolle i de nedre partier.

En regulering etter høyt fall vil medføre at det delvis aktive sanduromradet i
Tverrelvskardet opphører som dynamisk system, og vegetasjonen her vil gro til
med lyng og vier. Ved Tverrelva ligger en stor og velutformet fosseeng, som
også vil bli ødelagt og gro til med skog. Ved en regulering etter lavt fall vil
oppdemmingen av Sygneskardvatna føre 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
velutviklet flommarkskog ga tapt på grunn av redusert vannføring.

Faunaen  i  magasinområdet ved Sygneskardvatna bærer preg av den nere bretil-
knytningen, men har etter forholdene en relativthøy artsrikdom.
Planktonsamfunnet består hovedsakelig av bunnlevende arter. 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 nedenforliggende elvestrekninger i Sunndalen har et større innslag av
arterlgrupper. Lav temperatur og høy slamtransport er vesentlige årsaker til at
Sunnd@la har lav produktivitet.

I Sunndalen er skogsomrdene spesielt rike fuglebiotoper. Bokesangeren
forekommer pi flere lokaliteter. Dessuten er tettheten av strandsnipe,
fossekall, linerle og sivspurv hoy. Ved planlagt magasinomrade i Sygneskardet
er 6 arter vatmarksfugl registrert. Den totale tettheten av fugl  i  området er
høy. I skoggrense/vierbeltet ble det funnet 17 arter. Området har en god
bestand av lirype.

Magasinområder og elvereguleringer vil influere negativt på fuglefaunaen ved
redusert tilgang på næringsdyr. Bestander av elvetilknyttede arter vil bli
redusert.

4.9. BodalenlLoenvassdra et

Det planlegges en rekke ulike inngrep i Bødalen (jf. Foto).
Etter planen overføres vann fFra Bodalselva til Skåre kraftstasjon i
Hjelledalen. Feltene til Bodalselva overfores 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. Eksisterende vei
til Bodalssater vil bli utbedret, forsterket og forlgnget til breen.
Steinmassene fra tverrslaget i Bødalen, ca 240 000 m , er foreslått lagt i tipp
nedenfor tverrslaget.

Foran Bodalsbreen ligger et velutviklet morenelandskap, avsatt under og etter
breens maksimalutbredelse i nyere tid. Både endemorener og sidemorener har her
en form som ikke er kjent fra andre områder. Morenelandskapet har stor verdi
som glasialgeologisk referanseområde. I Sætrevatnet foregår en hurtig utbygging
av et sandurdelta. Mesteparten av dalbunnen mellom Sætrevatnet og Bødalsætra
utgjør et godt eksempel på en gjengrodd breelvslette som ikke lenger er aktiv.
I området mellom Huldrefossen og Lovatnet ligger en rekke breelvterasser og
slukaser, som er viktige for forståelsen av isavsmeltingen i dalføret.

Vegetasjonen bade pa og mellom moreneryggene foran Bodalsbreen illustrerer pa
en instruktiv måte hvordan plantedekket koloniserer områder som nylig er blitt
isfrie. Her finnes typiske suksesjonsstadier fra pionervegetasjon til skog.
Området har således stor verdi forståelsen av den eldste vegetasjonsutvikling
etter siste istid. P.g.a. den sterke breaktiviteten finnes det forholdsvis
mange næringskrevende arter her, som til dels er svært sjeldne. Flommarkskogen
nedover mot Bødalsætra har også stor botanisk interesse, ikke minst sett i
sammenheng med vegetasjonen på de mer aktive sanduromrdene i Breheimen/Stryn.
Særlig i de øvre deler er denne både artsrik og relativt upåvirket av den
sterke kulturpåvirkningen som gjør seg gjeldende i resten av dalføret.
Regulering vil medføre at vesentlige geotaglige og botaniske kvaliteter foran
Bodalsbreen og nedover dalforet gar tapt.

Bunndyrfaunaen i Bodalselva danner en skarp og instruktiv gradient fra de
karrige områdene ved Sætrevatnet til den produktive og rike lokaliteten ved
utløpet til Loenvatnet.

Aurebestanden i Lovatnet er av naturvitenskapelig interesse ettersom den er
en av de få kjente populasjoner som gyter på stillestående vann.
Loelva er, i likhet med Stryneelven, svært produktiv. Spesielt høyt var
innslaget av filtrerende dyrearter. Disse lever i stor grad av næringspartikler
produsert i Lovatnet.
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I Bodalselva vil tørrlegging/sterkt nedsatt vannføring gi merkbare effekter på
bunndyrproduksjonen. Permanent lavere vannføring vil her medføre noe tapt
produktivt areal.

I Bodalen er det pavist 6 arter vitmarksfugl. Bare Stryneelva hadde hoyere
tettheter av de undersøkte lokaliteter. Mellom moreneområdet foran Sætrevatnet
og Bodalssetra ligger det ornitologisk rike skogsbiotoper. Ved utlopet av
Loelva er dannet et delta. Dette har en annen karakter enn Stryneelvas
utlopsos. Totalt ble det funnet 9 arter hekkende våtmarksfugl her, med til
sammen 54-67 par. Bestanden av hekkende vadefugl er høyere på denne lokaliteten
enn i elveosen ved Stryn.

Fuglefaunaen i Bødalen vil bli redusert fordi næringstilgangen vil bli mindre
ved at elvene torrlegges. Loelvas og deltaets funksjon for fugl forventes bare
i mindre grad bli berørt.

(påfølgende sider): Oversiktsbilde fra Videdalen og Langvatn. På neste side er
inntegnet planalgt dam ved Langvatn, med ca. 30 m
regulering. Foto: Fjellanger-Widerøe A/S.
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5. VURDERING

Det fremlagte naturvitenskapelige materialet viser at Loen- og Strynevass-
dragene er blant de rikeste og mest varierte på Vestlandet. Når det gjelder
plante- og fuglearter er artsantallet innen nedborfeltene av de hoyeste som er
påvist i vassdrag på Vestlandet. Her er det en sjelden stor spennvidde av
naturtyper fra lavland til hoyfjell. Dette gjor at omrdets totale mangfold med
hensyn pa plantedekke, dyreliv og geofaglige formasjoner har meget stor verdi i
naturvitenskapelig sammenheng. Begge vassdragene inneholder de fleste elementer
som er karakteristiske for indre fjordstrøk på Vestlandet. De er derfor godt
egnet som typevassdrag for denne regionen. Vassdragene har også kvalitet som
referansevassdrag da de er uten større tekniske inngrep og er lite påvirket
av forurensing. Ut fra en naturvitenskapelige vurdering bør disse vassdragene
bli vurdert på ny i verneplansammenheng gjennom det planlagte arbeidet for
Verneplan IV for vassdrag (jfr. St.pp.89 1984-85).

I tillegg til områdets helhetlige verdi, finnes enkeltforekomster som har stor
faglig interesse, både nasjonalt og internasjonalt(se fig.4 og 5). Dette
gjelder spesielt naturtyper knyttet til elver, fosser og breer. De fleste
lokaliteter er så verdifulle at de bør forbli intakte. Blir det likevel gitt
konsesjon for inngrep, må de kartlegges og registreres (arkiveringsunder-
sokelse). Disse er angitt som type A.

Lokaliteter angitt 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 registrering av konsekvenser ved
inngrep er angitt som type C.

En regulering etter "hoyt fall" vil ha folgende konsekvenser for disse (fig.4%):
-Oen meget spesielle naturtypen med gjelene langs Glera vil gå tapt. Denne
kan ikke erstattes av andre tverrvitenskapelige vurdert. 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 breelvesletten i Tverrelvskaret vil gro til og miste sin
faglige verdi, type A.
-Biotoper for regionalt sjeldne fuglearter og en instruktiv vest-øst-
gradient i vegetasjonen ved Langvatnet vil ga tapt. Type A.
-Meandersystemet nedenfor Strynevatn vil få endret vannføring. Konsekvensene
av dette bør studeres, type C.
-0mrdet mellom langvatn og Vassvendetjornin blir direkte berørt ved
neddemming. Området illustrerer avsetninger og prosesser som var virksomme
under nedsmeltingen av en stagnerende bre. Lokaliteten vil gå tapt. Type B.

En regulering etter "lavt fall" vil i tillegg 2 olgende konsekvenser(fig.5):
-Fosseengene ved Glomnesfossen vil forsvinne. Fossenger er i dag en truet
naturtype på Vestlandet, type A.
-Breelvslettene i Erdalen vil bli inaktive og gro til. Systemet i dalen med
bre, vatn og elvesletter under aktiv utvikling forstyrres. Type A.
-Flommarkskogene i Erdalen, Bødalen og Sunndalen vil endre karakter og
dermed ga tapt. Type A.
-Bunnsedimentene i Nedre Sygneskardvatn vil bli fortyrret, type B.
-Glomsdalen b@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 forholdet mellom massebevegelse og
fluvial transport. Den fluviale utviklingen i dalen er helt styrt av dal-
sidens massebevegelse, type A.

-Morenelandskapet foran Bodalsbreen vil endre karakter, 0g miste mye av sin
naturvitenskapelige interesse, type A.
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-Bodalseteromr5det bor skanes for inngrep. Det er tverrvitenskapelig et
meget interessant område. Morenelandskapet foran Bødalsbreen er unikt, med
sine store markerte rygger og sik-sak-formede forlop. 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. Lopssystemet er sterkt forgrenet
og egner seg for studier for aktive prosesser.
Dalsidene er dominert av skredmateriale, særlig ur og utrast morene. Snø-
skred er hyppig  i  dalsidene. Morenelandskapet viser meget klart utformede
suksesjoner for vegetasjonsutvikling. Mange fjellplanter er her strengt
bundet til den faste morenejorda. Området huser også en del svært sjeldne
arter. Det gir viktig tilskudd til forståelsen av vårt lands vegetasjons-
historie. Elveslettene har etablert en stabilisert flommark. Omradet er
uten tekniske inngrep. Det er lett tilgjengelig og 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 Stryneelvas munning og for fuglelivet ved Loelvas utløp. Det er
videre også usikkert hvilke konsekvenser det vil bli på ferskvannsbiologiske
forhold i Strynevatn og Lovatn. Verdifulle kvartærgeologiske formasjoner vil
dessuten kunne bli berørt ved veibygging, massetak og annen anleggsdrift.
Likedan vil veier, tipper og kraftlinjetras¢er kunne berore de botanisk
og ornitologisk rike skogsområdene. Type C.

Som nevnt inneholder Loen- og Strynevassdragenes nedborfelter en rekke
forekomster og lokaliteter av naturvitenskapelig verdi 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 konsesjonsvilkår at det under
detaljplanlegging benyttes naturvitenskapelig ekspertise.

Som det fremgår i vedlegg er det aktuelt med en rekke konsesjonsbetingede
undersøkelser, hvis konsesjon blir gitt for utbygging. Undersøkelsene vil
omfatte kartlegging og registrering av faglige interessante lokaliteter som går
tapt (arkivmateriale sikres). 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 Strynevassdragene er
naturvitenskalpelig blant de rikeste og mest varierte på Vestlandet. De har
kvalitet som type- 0g referansevassdrag. Begge vassdragene bor vurderespa
ny i verneplanssammenheng gjennom det planlagte arbeidet med Verneplan IV
for vassdrag.

2. Hvis konsesjon gis for utbygging vil en regulering som bare omfatter
alternatiu "hoyt fall" vare a foretrekke ut fra de naturvitenskapelige
forhold.

3. Hvis det blir aktuelt å vurdere et utbygging også etter "lavt fall" vil en
be om at det vurderes om denne utbygging kan utføres uten at:

a) Dalforet innenfor Bodalseter berores.
b) Glomsdalen berøres.

Utbygging etter "lavt fall" er lite forenelig med de naturvitenskapelige
interesser.

• Ved enhver form for utbygging vil vi be om at det i konsesjonsvilkårene
medtas at:

a) det under detaljplanleggingen av inngrepene radsporres naturviten-
skapelige ekspertise.

b) gis midler til konsesjonsbetingede naturvitenskapelige undersøkelser
etter program fastsatt av utvalget, vedlegg.
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VEDL.EGG

De konsesjonsavgjørende undersøkelsene i Breheimen/Stryn har dokumentert at
området inneholder lokaliteter som har stor naturvitenskapelig verdi. Dette er
til dels unike områder som en ikke finner erstatningsområder til noe sted. Selv
om det er innsamlet et stort vitenskapelig materiale fra Breheimen/Stryn må
det likevel foretas tilleggsundersøkelser dersom konsesjon blir gitt. Det
gjelder spesielt å sikre naturvitenskapelig data som blir ødelagt ved en
regulering (arkiveringsundersokelse). Dessuten bør det i endel utvalgte områder
legges opp undersokelser med tanke pg 3 studere de okologiske virkninger av en
regulering (konsekvens- eller virkningsundersokelse). Disse legges opp slik at
man fors@ker3 f£astsla i hvor stor grad de berorte okosystemene er stabile for
utbyggingen, og hvorvidt disse økosystemene nærmer seg nye likevekts-tilstander
og eventuelt hvor raskt disse forandringer skjer.

Det foreliggende opplegget går over 3 år slik at det er mulig å få en oversikt
over de naturlige svingningene innen de undersøkte natursystemene. På bakgrunn
av dette vil en med mer sikkerhet kunne slå fast hvilke konsekvenser en
regulering har hatt dersom det blir foretatt etterundersøkelser (etter reguler-
ingen har virket i noen år). En slik etterundersøkelse bør inngå som
konsesjonsbetingelse.
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GEOFAG

Breheimen/Stryn er et nøkkelområde for forståelsen av en rekke kvartær-
geologiske og gecmorfologiske problemer. Her er brenere forhold og korte
avstander til hovedvannskillet mellom øst og vest. Ved regulering etter de
foreliggende planer vil viktig dokumentasjons- og forskningsmateriale kunne gå
tapt, sarlig nir det gjelder isavsmeltningsforlopet mot slutten av siste istid,
klimautviklingen fram til nyere tid (herunder Jostedalsbreens historie) og
dagens geomorfologiske prosesser, m.a. sammenhengen mellom elvers virksomhet og
skraningsprosesser. Inngrepene vil også medføre konsekvenser for områdets
aktive prosesser. som det forskningsmessig er interessant å studere.

Folgende undersokelser foreslas:

Det er behov for nærmere undersøkelser. tildels med utarbeidelse av kvartær-
geologiske kart med tanke pa valg av veitraser, endelig lokalisering av
steintipper og massetak til veianlegg. Hensikten med dette er å kunne unngå
lokaliteter og områder av spesiell geofaglig verdi (jfr. den gitte konklusjon).
0mradet ved Bodalssater - Bodalsbreen er spesielt aktuelt i denne forbindelse,
men flere andre områder er også av vesentlig interesse. Det kan være aktuelt å
foreslå alternative plasseringer.

Foran Bodalsbreen ligger et velutviklet morenelandskap avsatt under og etter
breens maksimalutbredelse i nyere tid. Både endemorener og sidemorener har her
en form som ikke er kjent fra andre områder. Morenelandskapet har stor verdi
som glasialgeologisk referanseomrade. I Sætrevatnet foregår en hurtig utbygging
av et sandurdelta. Mesteparten av dalbunnen mellom Sætrevatnet og Bodalssatra
utgjør et godt eksempel på en gjengrodd breelvslette som ikke lenger er aktiv.
Her er det saledes nodvendig med detaljundersokelser for $ Finne fram til minst
mulig skadelig lokalisering av vei, massetak, tipp og brakkeinstallasjoner.
Samlet arbeidsinnsats:0,7 årsverk.

2. Re ulerin sma asinene

Det bør gjennomføres mer detaljerte undersøkelseri de områder som planlegges
neddemt rundt Langvatnet og Sygneskardvatna.

Mellom Langvatnet og Vassvendtjørni ligger avsetninger som på en instruktiv
måte viser hvilke prosesser som er virksomme når en stagnerende bre smelter
vertikalt ned. Randmorene foran Tystigbreen, Mårådalsbreen og Raudeggbreen
demonstrerer godt disse breenes maksimalutbredelse i nyere tid. Området er
verdifullt for forst#elsen av isavsmeltingen pa Strynefjellet.

Vegetasjonshistoriske undersøkelser ved nedre Sygneskardvatn har vist at
Sygneskardbreen trolig var helt vekksmeltet en periode etter siste istid, og at
ny bredannelse kan ha startet for omtrent 5000 år siden. Dette gjør at
bunnsedimentene i nedre Sygneskardvatn og torvavsetningene i områdene omkring
representerer et klimahistorisk kildemateriale av stor internasjonal interesse.
En regulering vil føre til at dette materialet går tapt. Sedimentologiske
undersøkelser av bunnsedimentene, kombinert med vegetasjonshistoriske
undersøkelser, vil kunne gi svært verdifulle informasjoner om klimautviklingen
i postglasial tid og Jostedalsbreens historie (jfr. forslag om vegetasjons-
historiske undersokelser). Ved disse undersøkelsene er 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 breelvavsetningene i Erdalen har stor verdi for forståelsen av
isavsmeltingen rundt Strynevatnet. Bl.a. er det påvist forhold som kan tyde på
at breene ble reaktivisert ca 9000 år før nåtid, noe som tidligere ikke er
dokumentert pa Vestlandet. I Erdalselva foregar det hyppige dognlige og sesong-
messige variasjoner i vannføring og materialtransport som tydelig demonstrerer
hvilke prosesser og avsetninger som er karakteristjske for et brevassdrag. I
Erdalselvas nedborfelt pg 8 mn,er omtrent 25 km dekket av breer.

Foran Erdalsbreens front har det siden slutten av 1970 årene smeltet fram et
mindre vann. Grunnet sedimentasjonen her, har dette ført til redusert
materialtransport nedenfor vannet med det til følge at sandurutviklingen derfor
holder på å endre karakter. Dette kan en tydligst observere på sanduren mellom
Storesætra og Vetledalssatra som holder på å gro igjen. Det er av stor
interesse å få en nærmere dokumentasjon av samspillet mellom sedimentasjon i
det nylig framsmeltede vannet foran Erdalsbreen og elvenes transport- og
erosjonsforhold i de nedenforliggende sanduromrader. Denne meget interessante
naturlige utviklingen i samspillet mellom erosjon, transport og sedimentasjon
vil ikke senere kunne dokumenteres ved regulering av Erdalselva.

NVE har foretatt målinger av vannføring og slamkonsentrasjon i breelvene fra
Erdalsbreen og Vetledalsbreen mellom 1967 0g 1972. Det foreligger således en
del data om vannføring og materialtransport i breelven fra Erdalsbreen i
perioden fer vannet foran Erdalsbreens front smeltet fram. Det er således
ønskelig med en måleserie av sedimenttransporten nedstrøms det nylig
framsmeltede sedimentasjonsbassenget foran Erdalsbreen. Videre vil sedimento-
logiske undersøkelser på de storste sandurfeltene nedstroms elvens
inntaksområde før og etter regulering dokumentere endringer i sedimentasjons-
miljoet.
Samlet arbeidsinnsats: 0,5 arsverk.

• Materialtrans ort/massebeve else

Med bratte dalsider og tykke løsavsetninger er særlig Glomsdalen sterkt preget
av skred. Dalen er trang og velegnet til studier av skredaktivitetens betydning
for materialtransporten i elvene. Dette samspillet vil i særlig grad bli
påvirket ved en utbygging. Det er derfor behov for å få kartlagt dette
samspillet nærmere.

Deler av Erdalen, til dels ogs Skjerdingsdalen egner seg for studier av
sammenhengen her. Snøskred som går tvers over dalbunnen og elveløp innvirker
nodvendigvis gjensidig pa elvens arbeid. Det er nodvendig med registreringer
for og etter regulering.

I forbindelse med de konsesjonsavgjørende undersøkelsene og 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

Litostratigrafiske og vegetasjonshistoriske undersokelser av bestemte
registrerte organiske avsetninger kan gi viktig informasjon om Jostedalbreens
historie. Dette gjelder avsetninger i 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 forbindelse er det også aktuelt
med nærmere undersøkelser av enkelte solifluksjonstunger.
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Disse lokalitetene vil sannsynligvis måtte bli berørt ved reguleringen, særlig
i forbindelse med veianlegg. I samarbeid med vegetasjonshistorikere vil en her
kunne kartlegge tregrense- og glasiasjonsgrensevariasjonene i postglasial tid.
Samlet arbeidsinnsats: 0,4 årsverk.

De undersokelsene som her er foreslatt bor g3 over en 2-3 irs periode. Noen av
undersokelsene boroppfolges av etterundersskelser etter evt. regulering.

Ved regulering vil en del geomorfologiske elementer 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 forbindelse er det behov for å arkivere spesielt
interessante forhold ved hjelp av fotomontasjer, film o.l. Dette arkiverings-
arbeidet berører til dels fagfelter og geografiske områder 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.

Etter de konsesjonsavgjørende undersøkelsene i 1983-8 har en fått god oversikt
over de botanaiske forholdene i reguleringsområdet. I endel av de planlagt
regulerte områdene tilfredsstiller det som er utført behovene for arkiverings-
undersekelser. Det er likevel i endel elter pavist botanisk interessante
forekomster som ma undersokes i detalj dersom konsesjon gis. Det bor utfores
arkiveringsundersøkelser i områder som blir pavirket/odelagt, og i enkelte
tilfeller vil disse bli lagt opp med tanke på senere etterundersøkelser for 3
dokumentere konsekvenser som følge av reguleringen.

Det er spesielt områdets nærhet til breer og de markerte klimagradientene som
gjor at det er av stor betydningå få arkivert botanisk materiale som blir
påvirket. Enkelte lokaliteter her er uerstattelige da det ikke finnes
tilsvarende noe annet sted. Botanisk er de derfor av både nasjonale og
internasjonal interesse.

De omradene det er av storst verdi j $ undersokt er folgende:

Stryneelya

Ved Stryneelvas utlop i fjorden finnes det undervannsenger og strandenger som
er brakkvannspåvirket. I disse inngår en rekke arter som er sjeldne for
landsdelen. Selv om dette strandkomplekset er skadd av utbygging, utgjor det
som er igjen en verdifull forekomst av denne type natur på Vestlandet. Det bør
her foretas en grundig registrering og utvelgelse av fastprofiler med tanke på
etterundersøkelser.
Feltarbeid: 5 dager.

Erdalen

Vegetasjonen på sandurflatene har stor botanisk verdi, ikke minst fordi de er
viktig supplement til Fåbergstølsgrandane. På grunn av at de økologiske
forholdene er noe annerledes her, finnes andre vegetasjonsforminger. Det må
foretas en arkivering av dagens vegetasjonsforhold og det må legges ut
fastprofiler med tanke på etterundersøkelser.
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Feltarbeid: 10 dager.

Glomsdalen

Fosseenga på vestsida av Glomnesfossen er av stor interesse. Her kan en markert
gradient av ulike plantesamfunn observeres fra elvekanten. Utformingen av de
enkelte samfunn hengernoye sammen med den fuktighetstilforsel de Fir ra
fossen. I dette området b•r det legges opp en fastprofil for å kunne påvise
endringer som følge av en regulering.

Langvatn

Vegetasjonen ved Langvatn er lavproduktiv, men den har en utforming som er
karakteristisk for slike terrengforhold. Oen viser dessuten en instruktiv
vest-øst gradient. I ostenden vil det nye, store vannet bety endringer i vekst-
klimaet som kan føre til forstyrrelser i den "følsonvne" overgangsonen mellom
lav- og mellomalpine samfunn. I dette området bfr det legges ut fastprofiler
for  å  kunne undersfke konsekvenser av en slik vannhevning. Det bfr dessuten
foretas en arkiveringsundersokelse i dette området.
Feltarbeid: 12 dager.

En regulering av sideelvene i Skjerdingsdalen vil lokalt medfere endrete
fuktighetsforhold i dalsidene. I et utvalgt omr&de bor det legges opp et
fastprofil som undersokes fer og etter regulering, med tanke pa 3 p&vise
konsekvenser av en regulering.
Feltarbeid: 6 dager.

Sunndalen

Det ber foretas grundige undersokelser av fossengene ved Tverrelva og flom-
markskogene i nedre del av Sunndalen hvor vegetasjonstypene er helt betinget av
den nåværende vannffring. Dessuten må de interessante breelvdeltaene i  evre  del
av Tverrelva og Kupeelva undersfkes og beskrives i detalj fer regulering. I
utvalgte områder må registreringene legges opp med tanke på etterundersøkelser.
Feltarbeid: 12 dager.

Badalen

Vegetasjonen både på og mellom moreneryggene foran Bodalsbreen illustrerer på
en instruktiv måte hvordan plantedekket koloniserer områder som nylig er blitt
isfrie. Her finnes typiske suksesjonsstadier ra pionervegetasjon til skog.
Området har således stor verdi for forståelsen av den eldste vegetasjons-
utviklingen etter siste istid. P.g.a. den sterke breaktiviteten finnes det
forholdsvis mange næringskrevende arter her som til dels er svært sjeldne.
Flonwnarkskogen nedover mot Bodalsatra har også stor botanisk interesse, ikke
minst sett i sammenheng med vegetasjonen på de mer aktive sandurområdene i
Breheimen/Stryn. Saarlig i de øvre deler av denne både artsrik og relativt
upåvirket av den sterke kulturpåvirkningen som gjør seg gjeldene i resten av
dalforet.
Feltarbeid: 10 dager.

Forekomsten av organiske avsetninger i Stryn er liten. Slik utbyggingsplanene
er utformet, er flere av de viktigste avsetningene i området truet. Det er
særlig to problemstillinger som disse inneholder informasjon om:
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A) Postglasial klimautvikling, særlig med tanke på å belyse Jostedalsbreens
alder.

B) Historisk utvikling av kulturpåvirket vegetasjon.

A:

Det er først og fremst viktig å få sikret materiale fra bunnsedimentene i Nedre
Sygneskardvatn, for disse blir forstyrret av utbyggingen. Undersokelser av en
torvavsetning på østsiden av vannet tyder på at de klimatiske forhold i
perioden 6500-5000BP var så gunstige, at den del av Jostedalsbreen som ligger
i  fjellområdet rundt Sygneskardsvatna har vært helt vekksmeltet.
Sedimentasjonen i Nedre Sygneskardvatn hadde da trolig høyere organisk innhold.
Etter hvert som fjellplatået ovenfor på ny begynte å bli bredekket, må den
uorganiske del av sedimentasjonen ha tiltatt. Da det evre bassenget alltid har
virket som en sedimentasjonsfelle, er det grunn til å regne med at
grovfraksjonen først og fremst er avsatt her. Det er derfor stor sannsynlighet
for at de organiske sedimentene fra varmetiden ligger inntakt, forseglet av et
lokk med finmateriale (leir og silt). Gjennom studier av sedimentenes
polleninnhold, kjemiske sammensetning og innhold av minerogent materiale,
kombinert med C -dateringer, vil det være mulig å datere den begynnende
postglasiale utvikling av denne del av Jostedalsbreen, og belyse de
klimaendringer som dette eventeult har hatt sammenheng med. Dette er
klimahistoriske data av stor internasjonal, faglig interesse.

En annen avsetning i utbyggingsområdet med betydning for dette problem-
komplekset, er en torvavsetning like utenfor 1750- morenen i Glomsdalen,
750 m o.h. Avsetningen har en mektighet på nesten 2 m. Det er svært sjelden å
finne slike avsetninger med en så marginal beliggenhet, og den må forventes$
inneholde viktig informasjon om klimautviklingen i forbindelse med fremveksten
av Jostedalsbreen.
Feltarbeid: 20 dager.

B:

Både på Storsætra i Erdalen og Skjerdingsdalssatra kommer veibygging til å
skade/&delegge sentralt beliggende avsetninger i disse dalfsrene. Disse har
viktig informasjon om utviklingen av det kulturlandskapet som preger den
vegetasjon som finnes her i dag. Dette er data som det vil være svært vanskelig
å innhente andre steder i dalførene, grunnet knappheten på egnete avsetninger i
omradet. Ved den planlagte tipp 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
kunnskapen om den vegetasjon som finnes her i dag. Den er også av stor
kulturhistorisk interesse. Sammen med de arkeologiske og botaniske data som
foreligger fra omradet, vil de foreslitte undersokelser kunne gi et godt
helhetsbilde av jordbruksutnyttelsen og bosetningshistorieni ovre del av
Stryn.
Feltarbeid: 20 dager.
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FERSKVANNSBIOLOGI

På basis av reguleringsplanene for Strynevassdraget ble det i 1983 - 1984
utfort konsesjonsavgjorende ferskvannsbiologiske undersfkelser i elver og vann
som ville bli berort av reguleringen (Fjellheim& Raddum 1984).

Både Strynevassdraget og Loenvassdraget er, med sin nare bretilknytning og de
dype fjordsjoenei lavlandet, typiske vassdrag for de indre fjordstrok i Sogn
og Fjordane. Biotoputvalagetm betegnes rikt. Ferskvannsfaunaen bar tydelig
preg av de fysiske forhold i vassdragene. Både dyreplankton og bunndyr viste
generelt en fattig artssammensetning. De nedre deler av vassdragene var
imidlertid produktive og hadde en rikere fauna.

Omridene har en hoy forskningsverdi for en rekke skologiske problemstillinger.
Spesielt må trekkes fram klimatiske gradienter og de klimatiske og fysiske
faktorers betydning for livssyklus hos vannlevende dyr. Videre har området,
grunnet generellt gunstig pH, hoy referanseverdi vedrorende forsurings-
problematikken. Sanden i Erdalen har eksempelvis høy referanseverdi som
eksempel i suksesjonsforlopet av slike sandurer. De store fjordsj@ene er ogsa
av forskningsmessig betydning. spesielt må trekkes framaurepopulasjonen i
Lovatnet som gyter på stillestående vann. Dette er tidligere bare kjent fra
noen få steder på vestlandet.

De foreliggende forslag til konsesjonsbetingete undersøkelser er i hovedsak
formet slik at de skal danne en basis for en virkningsunders•kelse av den
foreslåtte regulering. Det er viktig at de pagaende konsejonsbetingete
undersøkelsene i Jostedalen blir trukket inn, slik at de to undersøkelsene
delvis kan forsterke hverandre og delvis supplere hverandre.

De to undersfkelsene vil spesielt forsterke hverandre med hensyn til studiet av
dyreliv i klimatiske gradienter og vedrørende studiet av livssyklus hos
evertebrater i rennende vann.

Ved undersøkelsene i Strynevassdraget vil det bli lagt storre vekt på studier
av planktonfauna og littorale bunndyr i de høyereliggende magasiner enn
tilfelle har vært i Jostedola. Disse undersøkelsene vil gi et verdifullt
supplement til den generelle viten om dyrelivet i disse vannene og om den
foreslåtte reguleringens virkning på dette.

1. Zoo lanktonunders keler.

Det foreslås at de kvantitative zooplanktonundersøkelsene sammen med
hydrografiske registreringer konsentreres til Langvatn, men at det legges
kvalitative prøver også til ppljosvatnet. Sistnevnte vann inneholder
planktonelementer som er av naturvitenskapelig interesse i forståelsen av
planktoniske pionersamfunn. Det er særlig viktig å få belyst virkningene av de
hoye reguleringsamplitydene i magasinene. Samtidig er det zoogeografiske aspekt
av viktighet ettersom de to vannene vil bli fysisk forbundet med en tunnel.

Metodikk: Zooplanktonpr•ver må tas minst 5 ganger gjennom den isfrie perioden
gjennom 2 feltsesonger. Kvantitative prover tas med Schindlerfelle, kvalitative
prover tas med vertikale hovtrekk og littorale roteprøver/hovtrekk.

I tillegg vil det bli tatt malinger av 0,, temperatur og siktedyp i Langvatnet.
Feltarbeid pr. feltsesong: 15 dogn.
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I Langvatnet må det også samles inn kvalitative og kvantitative bunnprøver.
Ettersom zooplanktonets betydning som fiskenæring er forventetå øke, må det i
tillegg tas parallelle mageprøver fra fisk.

Metodikk: prøvene vil bli samlet inn parallelt med zooplanktonprovene.
Kvantitative prøver vil bli tatt med metodikk tilpasset substratet.I tillegg
vil det bli samlet inn kvalitative roteprøver fra littoralen. Fisk vil bli
samlet inn med garn.
Feltarbeid pr. feltsesong: 15 dogn.

I tillegg til de høyereliggende reguleringsmagasinene har vi valgt å
konsentrere de øvrige undersøkelser til elven fra Langvatnet og ned til
Strynevatnet. Denne elvestrekningen vil 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/påslipp av
minstevannforinger. Vi foreslår at det tas kvantitative bunnprøver fra
elvestasjoner på denne strekningen. De to nederste stasjonene, en ovenfor og en
nedenfor utløpet av Sunndola, er identisk med de områder som ble undersøkt
kvantitativt av OVF, og hvor kvantitative bunnprøver ble tatt ved de
konsesjonsavgjørende ferskvannsbiologiske undersøkelsene. Oen øverste stasjonen
for kvantitativ innsamling må legges til området ovenfor Videseter.
For å forsterke grunnlagsmaterialet vil det i tillegg bli samlet inn
kvalitative bunnprøver fra utvalgte steder langs gradienten.

Metodikk: Kvantitative prøver tas med en Surber samler, kvalitative prøver
ettter rotemetoden.

Omfang av feltarbeid pr. feltsesong:46 døgn.

I tillegg vil bunnprøver bli samlet inn kvantitative fra 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 undersøkelser gjelder at de kvantitative data må være så
omfattende at de kan danne grunnlag for beskriving av livssyklus, mengdeforhold
og produksjon på de ulike punktene.

Omfang av vitenskapelig og teknisk arbeid:

Zooplanktonundersøkelser:

Vitenskapelig (mnd.)
Teknisk (mnd.)

Bunndyrundersøkelser:

Vitenskapelig (mnd.)
Teknisk (mnd.)

1 • år
1
1

1. år
3

2

t

*

2. r
2
2

2. r
4
4

j 3. år
1

0

* 3. år
4
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Disse anslag må betraktes veiledende.

Framdriftsplan:
1. år

Feltarbeid
Teknisk bearbeiding
Vitenskapelig bearbeiding/
arkivering
Rapportering

2. Ar 3. ir

ORNITOLOGI

Etter oppdrag fra NVE ble det i 1983 0g 198 utfort konsesjonsavgjorende
ornitologiske undersøkelser i Strynevassdraget og Loenvassdraget (Håland m.fl.
1984), ut ifra de da foreliggende reguleringsplaner.

Vassdragene har en variert natur med forekomst av de fleste biotoptyper som
finnes i indre strek på Vestlandet. Vassdragene er imidlertid særpreget i
internasjonal sammenheng i og med at store brearealer forekommer innen
nedborfeltene.

Fuglefaunaen, med 116 påviste arter, varierer mye fra område til område og det
finnes særlig velutviklede gradienter fra rike lavlandssamfunn til fattigere
høyfjellsamfunn. Flere særpregede og naturvitenskapelig interessante
enkeltforekomster ble påvist, og flere områder med stort forskningspotensiale
knyttet til fugl og vassdrag står i fare for ødeleggelse dersom de foreliggende
planer settes i verk. En rekke data b@r derfor samles for en eventuell
utbygging.

Det presenterte opplegg for konsesjonsbetingede undersøkelser er lagt opp slik
at de vil kunne danne basis for virkningsundersøkelser i deler av
vassdragssystemene.

Undersøkelsene i de lavereliggende områdene bør gå over minst 2 r for å dekke
opp noe av den naturlige, årlige svingning i fuglepopulasjonene. I det
lavalpine studieområdet ved Langvatn bor opplegget forgå over minst 3 år da
populasjonsvingningene i slike biotoper vanligvis er større enn i lavlandet.
Hekkepopulasjonenes sterrelse og vertikale fordeling er ofte sterkt påvirket av
lokale klimatiske forhold og snøsmeltingens dynamikk. Langvatnomradet med den
meget markerte øst-vest gradienten er svært velegnet for å studere dette.
Samtidig huser området vestlige utløpere av faunaelementer fra de sentrale
sornorske, alpine omrader.

For kvantitativt kartlegging av 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
tidkrevende enn indexmetodene benyttet under de konsesjonsavgjørende
undersokelsene.

Foruten å framskaffe data om fuglesamfunnenes sammensetning er det nødvendig å
samle inn data vedrørende endel parametre som er spesiell for vassdragstypen og
som ikke kan innsamles etter en utbygging; hvilke, er nevnt under omtale av de
enkelte områder.

Folgende undersokelser foreslas:



--36-

Takseringene vil omfatte både elvetakseringer og takseringer av elvenare,
terrestre habitater. Vi beregner 4 takseringsområder i de elvenare,
terrestre habitater. Takseringsmetode: Kartering - 8 gjennomganger av hvert
felt. Elvetakseringene gjennomfores ganger og må dekke det meste av elve-
strekningen i det omtalte området for å få inn tilstrekkelig mange par av de
elvetilknyttede artene.
Feltarbeidet ma utfores gjennom 2 sesonger med 0 f£eltdogn pr. ir.

2. Lan vatnområdet.

Artssammensetning og fenologi i øst-vestgradienten studeres med 26 feltdøgn
pr. år. Undersøkelser må gå over 3 år.

Artssammensetning, fenologi og habitatutnyttelse undersokes. Reirhabitat i
flommarksskoger er av spesiell interesse (spesiell tilpassning). Området har
en annen faunasammensetning enn Fåbergstølsgrandane, bl.a. mer vadefugl,
men også forskjeller i spurvefuglsamfunnet. Data fra dette sandurfeltet vil
derfor vare et sars viktig supplement til de pagaende undersokelsene pi
Fbergst@lsgrandane.
Takseringer utføres gjennom 2 sesonger med 30 feltdogn pr. år.

• San svaneunders kelser.

Den overvintrende sangsvanepopulasjonene i Strynevassdraget er blant de
storste i fylket. Det er derfor viktig å innhente kunnskap om hvilke
næringsressurser svanene utnytter i  elvesystemet før en eventuell utbygging
finner sted. Svanene er fullstendig herbivore og det er muligheter for at de
akvatiske planteforekomster som finnes vil bli påvirket. hvilke
næringsplanter som utnyttes gjennom vinteren fram til vårtrekket starteri
april må kartlegges. At svanene har en god næringstilgang og er i god
kondisjon før trekket og hekkesesongen er avgjørende for en vellykket
hekkesuksess.
Feltarbeidet er beregnet til 28 dogn.

Framdriftsplan:
1. år 2. år 3. #r

Feltarbeid
Bearbeiding/
årsrapport/
sluttrapport

Budsjett:

Felt:
1. år
5 mndverk

Analyse/rapp: 3 mndverk

2. r
5 mndverk
3 mndverk

3. #r
1.2 mndverk
.0 mndverk
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BUDSJETT

Undersøkelsene bør gå over en 3-årsperiode. Dette på grunn av at en i virk-
ningsundersøkelsene må ha en beskrivelse av de naturlige svingningene i plante-
og dyreliv før en kan vurdere konsekvenser som følge av reguleringer.
Ved full utbygging vil dette gi følgende budsjett, kalkulert etter satser ved
Universitetet i 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 a kr 450
Reiser
Rapport
Sum

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 900.250

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

ornitologi
1,8 årsverk
Kost 0g losji 26 dogn
Reiser
Rapport
Sum

kr 676.410
72.000
49.000
25.000

kr 822.4%10

kr 579.780
101.700
59.500
25.000

kr 765.980

Kontaktutvalget/styringsgruppen
Sum "hoyt + lavt fall"

150,000
kr 3.769.90
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Dersom bare "høyt fall" alternativet vil undersøkelsene bli betydelig redusert.
En slik undersøkelse vil gi følgende budsjett:

Geologi
6 mnd. arbeid a kr 29.281 kr 175.686
Kost og losji 30 dogn a kr 4%50 13.500
Reiser 15.000
Rapport 5.000
Sum kr 209.186

Botanikk
6 mnd arbeid kr 175.686
Kost og losji 30 dogn 13.500
Reiser 15.000
Rapport 5.000
Sum kr 209.186

23 mnd arbeid kr 673.463
Kost og losji 150 dogn 67.500
Reiser 49.000
Rapport 15.000 kr 804.963

Ornitologi
17 mnd arbeid kr 497.777
Kost og losji 186 dogn 83.700
Reiser 50.000
Rapport 15,000
Sum kr 646.477

Kontaktutvalget/styringsgruppen 80, 000
Sum "hoyt fall" kr 1.949.812
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