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Dette notatet gir en oversikt pr.dato over de faglige
undersøkelsene som utføres. Innen botanikk og bunndyr
foreligger fagrapporter. Utdrag fra disse er medtatt.
Videre gis det en oversikt over informasjonstiltak som er
utført og det vises til populærfaglige fremstillinger.
Ennå gjenstår en del feltarbeid og bearbeidelse, slik at
sammenfattende konklusjoner ikke er utarbeidet.
Videre er medtatt et resyme av forhåndsuttalelsene innen
virkninger på natur og miljø samt de gitte konsesjonsvilkår.
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FORORD
Denne rapporten gir en oversikt av det foreliggende
fagmaterialet pr. dato innen FoU-programmet
"Etterundersøkelser" for prosjektet "Aurlandsvassdraget".
Oversikten er presentert i NVEs NOTAT-serie fordi materialet er
rent foreløpig. Det gjenstår ennå en del bearbeidelse av
resulatene og derfor foreligger det bare spredte konklusjoner.
Notatet er altså sammensatt av materiale på ulike stadier i
bearbeidelsesfasen. Det er derfor ikke lagt vekt på lay-outfasen og redigeringen bærer preg av at stoffet er satt sammen
fra ulike kilder og ikke er slutt redigert.
Det er medtatt utdrag fra allerede publisert rapport innen
botanikk, mens utdraget fra den ferskvannsbiologiske rapporten
er hentet fra et foreloppig manus.
Det er i dette notatet ikke tatt med oversikt over publiserte
foredrag og artikler. En slik oversikt vil foreligge senere.
Notatet er utarbeidet med forskningssjef Per Einar Faugli.
Avd.ing. Olianne Eikenæs og avd.ing. Anne Kroken har bistått
i arbeidet.

Oslo, 1. november 1991

Per Einar Faug
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DIVERSE FORHÅNDSUTTALELSER OM KONSEKVENSER AV UTBYGGINGEN
PÅ NATUR OG LANDSKAP

Et notat som bygger på:
K.O.Hillestad & G. Leirvang 1986. Samling av uttalelser og
meningsytringer om natur og landskap i forbindelse med
utbyggingen av Aurlandsvassdraget.
NVE-Vassdragsdirektoratet, intern rapport 513 s.

IMLIEDNII•G

Formåletmed arbeidethar vært å gjennamgåargumentene93M ble brukt
med tanke på å kartlegge
for og imot utbyggingav Aurlandsvassdraget
forventedevirkningerpå natur og miljø. Jeg har delt inn i avsnitt
etter hvilke deler av natur - miljø - friluftslivsam påvirkes. Inndelingen følger Oslo Lysverkersinndelingi sitt vedlegg 5 til konsesjcnssølmadm av 19.03.65am "reguleringensvirkning på de allmenne
med noen tillegintergsserog nåværendeforholdi reguleringsamrådet"
natur
begrepet
utenfor
gspunkter.Enkelte avsnitt faller muligens litt
fordi de i hvertfallindirektehar
men er tatt med likevel
og miljø,
betydning.

I forbindelsemed sitater står det oppført et tall i parentes.Dette
er henvisningtil sidetalli "Samlingav uttalelserogmalingsytxinrym:
av Aurlandsvassan natur og landskapi forbindelsemed utbyggingen
draget".
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TURISTNIERIWEN FRILUFTSLIV
De estetiskekvaliteterer spesieltknyttettil spørsmåletam turisme,
og hvilkenverdidalenvil ha i sliktøyemedetter
friluftsliv
De synligeinngreper mangeog listesi det følgende:
utbyggingen.
Damene - selvedammenog reguleringssonen
Elvene- helt ellerdelvistørrlegging
og den økte ferdseli anrådet
Veier- utseandemessig
- utseendetog plassering
Kraftledninger
tipper
brakkerigger,
"Rester" sporetteranleggsvirksamhet,
1.Dammene
er Nyhellervatn
(høyestereguleringshøyde)
De to størstereguleringene
Det førsteliggerhøyt aver havet (ca 1400m), og det
og Viddalsvatn.
andrehar tildelssværtbrattesider.Derfortenkte man seg at virkog Veslebotnningeneikke ble størsther. Derimpter Vestredalstjern
reguleringssaner.
vatn fleregangernevntsan vannmed friantradende
sammeren1966av
Såledessiesdet i en rapportfra undersøkelser
Dorothy Guy m.fl.

(31):

"Dødarealene

langs

de foran nevnte vann

og øyestølvatn
Vetlebotnvatn
vil gjøre den øvre del
(Vestredalstjern,
spesielt,men også far det alminneav dalenubrukeligi turistøyemed
ble ikke
behov for bellanse i naturen."øyestølvatn
ligenenneskes
regulert.

Elvene
delesi 2: Ee mangesmåelverog bekker
Elvenekan i dennesammenheng
san jo ble
og selveAurlandselven
sam er tørrlagti fjellamrådene
tilkjenten vissvannnergdei somerhalvåret.Når det gjelderden
Helge
er tilstrekkelig.
egentligan vannføringen
siste,er spørsmålet
Askviksier i BergensTidende21.02.69(105):"I følgeplanenevil en
søke å bevare dalen fra østerbøtil Vassbygdbortsettfra at vannførog turingen vil bli en brøkdelav hva den er nå. Fra et naturmessig
messigsynspunktvil ikkeen slikamputertdal ha storverdi".Blant
de mangesmåelverer kanskjeGrønaden det har ståttmest stridan
både fordiamrådetamkringSauavader betraktet9311 et attråktivt
og fordifossen i Grønalikefør utløpeti Aurlandselva
friluftsamråde
var et vakkertskue.
Velene
Veienekan antageligogså delesi 2: Anleggsveier og gjennamgangsveien
vil det naturlignok være stor forskjell.
Utseendemessig
Hol-Aurland.
I og med at selve Aurlandsdalen fra østerbø til Vassbygda ble spart
san var nest frenne i
var det ikke det utseerdenessige
for veibygging,
san
debatten,men den økte trafikk og den endrede kategori turister
fikk adgang til dalen. Oslo Lysverker hevdet 19.03.65 (10): "AurlandsVed utbyggirg
for fotturister.
bare vazt tilgjengelig
dalen har hittil
for alle turisvil dalen bli gjort tilgjergelig
av gjenncrigangsveien
turistav Vestlandets
for utvidelse
"åpnes ny nulighet
ter"
til bcyidet det åpnes en ny innfallsport
trafikk an vinteren,
fra Den Norske Turistforening
MDtargumentene kan bl.a.
fjellet".
pga.
og spesielt
vil pga.utbyggingen
11.10.66(62):"Aurlandsdalen
san ligger innenfor
gjernxxrgangsveien vazre tapt for det friluftsliv
(75):
"Videre sies det 11.01.67
arbeide cg interesseanråde.
D.N.T.
uten veiforbindForeningen antar at nettcpp disse hytters beliggenhet
er grunnfriluftsterreng
vakkert og verdifult
else og i et spesielt
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disse hytter har.
og den fortjeneste
for den store turisttrafikk
får en helt annen karakter." Spørsmålet blir vel
turisttrafikken
fotturiserstatter
i hvilken grad fotturismen bevares, an bilturismen
Axel Sømme
til syvende og sist er gledelig.
men og an denne erstatning
Finse-Aurland eller bil(117): "Verken fotturistruten
hevdet 08.10.69
turen fra Geiterygen til Vassbygda vil tai særlig attraktive."
laget

Kraftledninger
ser det
ble unngått i selve Aurlandsdalen,
Så lenge høyspentledning
Det er vel
ikke ut til å ha voldt så store bekymringer i turistøyemed.
er en del av utbygguten videre klart at kraftledningene
imidlertid
ingen sam synes svært godt i terrenget over store anråder og dermed må
vitkning.
antas å ha enviss
"Rester"
Mitt inntrykk er at tipper og andre rester stort sett ikke skapte
eller bilturismen
verken fotbrrismn
særlige problemer for turisnen,
tilfredsstillende.
så lenge behandlingen etterpå var
I~NIKASJON

OGBYGDEUIVIKLING

var en av
med regulerimen
Veiene san skulle bygges i forbindelse
En
til utbyggingen.
var så positive
grunnene til at Aurlandsfolket
tenkte da både på karrnunikasjcn ned anverdenen og inad i karrnunen. I
03.02.69 (101) står det: "Utviklingen viser klart at
Arbeiderbladet
men like
dette bygdesamfunnet kan dø ut uten noen fca-m for frednim,
næringsliv
klart er det at grunnlaget kan legges far et mer allsidig
Oslo Lysverker skrev
ressurser."
an Aurland får utnytte sine naturlige
i og til Aurland har vært en
19.03.65 (13): "Mangelen på bilveier
san etterGjennan det nett av anleggsveier
hindring for utviklingen.
vil dette forhold bli
hvert vil bli bygget fram til byggeplassene,
var vel havedfordelene
endret." Dette sarrnen med konsesjcnsavgiftene
ble
med kamunikasjcn
for Aurland karrnune. San problemer i forbindelse
på en del regulerte vann og økt isdannelse
det nevnt dårlige isforhold
ut fjorden til Undrekarmunikasjcnsforhold
på fjorden med vanskelige
dalen san følge.
FISM

- LAKSOGSJØØRREr

surrinerer virknimog ferskvannsfiske
for jakt, viltstell
Direktoratet
en for laks og sjøørret ved følgende setning i et brev av 07.11.67:
vil utvilscnrt føre til reguleringens
"Den reduserte samervannføringen
først og franst ved at fiskens cppgang i
skade på fisket,
største
nen også ved at produkutøvelse blir dårligere,
vassdraget og fiskets
var det også mange andre
I tillegg
blir dårligere."
sjcnsforholdene
punkt) tar utgangssiste
fra
(bortsett
aversikt
Følgende
manenter.
en del av
stadier i fiskens liv og presenterer
punkt i de forskjellige
de argurrenter san var fremne og men egne vurderinger.
Oppvandring fra sjøen
Gyting
Klekking
Oppvekstforhold
Utvandring
(i sjøen og elva)
Fiskemuligheter

7

Oppvandrinj
Oppvandringen fra sjøen er avhengig av temperatur og vannføring.
Trygve Berntzen skrev den 17.02.714232): "...og det for sjøørreten

trengs50 m /sek for gunstigappganj.
rninirman
san et absoltrtt
Dette betyr faktisk at man kan regnemed helt uholdbareoppgargsforen gang hvertfernte
hold i 4 års perioder,
og dårligeoppgangsfarhold
år." Trolig har også reduserte flarrtcpper star betydningfor oppgangen. NBL skrev11.03.66(150):"Detantasat det også herettervil bli
nødvendig å få en kunstig vårflam fnr å sette fart i fisken tådeved
cppgangfra sjøen og til nedgangfra Vassbygdvatnet."
-

(145):
Når det gjelder temperaturen skrev Erik Ræstad 19.01.66
det er fare for at selv små temperaturvariasjonerkalhainnvirkning

"...

på fiskensoppgangi elva.
Gyting

Gytimen har selvfølgelig

med faregående
nøye sanmenheng
punkt. Dersam
eller reduseres vil også gytingen påvirkes.
cppvarxkiryjen forsinkes
fra dette er det eksisbansan av egnedeanråder far gyting sam
Bortsett
at arealet
er avgjørende. Med redusert vannføring er det sannsynlig
sett blir dårligogså reduseres slik at gytingen totalt
gyteplasser
av dei
skrev 29.12.65(146):"Starparten
ere. Aurland Elveeigarlag
fell vekk." Ellers er det vel også trolig
at
naværandegyteplassane
tidspunktet.
kanskje spesiselt
tenperaturen påvirker gytingen,
Klekking
og frysingcmvinte=.
bli utsatt far tørrlegging
Gyteplassenekal
Fcw
Dette forhold tae tralig hellerbedreenn verreetterregulering.
noe sam vel har
det første er vannføringen lavere under gytingen,
ikke bair brukt.
medført at enkelte av de mest utsatte gyteplassene
og ferskvannsfisk
for jakt, viltstell
Videre Skrev Direktoratet
må en regnemed ikkevil få
" Den økede vintervannføring
07.11.67:
På lengre sikt vil den antakskadeligvirkningpå fisket.
nevneverdig
en
idet en unngår de ekstrent lave vannføringene
elig være en fordel,
av og til har i dag (nedtil 1-2 m?/sekellerenda lavere)med derav
ble satt i verk
Etter t Vangen kraftstasjon
følgende tørrlegginger."
(3 m /sek)høyere enn det normale for reguer ikke minstevannføringen
jevn og høyere enn de laveste vannførmen den er ihvertfall
leringen,
inger i uregulertelv.
Det
temperaturens innvirkning.
få en høyere temperatur. Dette vil
antas at elvevannet an vinterenvil
utvilsamt kunnegi tldligereklekking.Sven Sømmeskrev16.07.61
slik at rogn klekkes
(137): " Dette kan påvirke fiskens forplantning
tidligereog at yngelenblir ferdigtil å ta næringtil seg før elven
har utvikletden nawinjsfauna sam fiskenskal leve av."

Det storespørsmåler vel egentlig

Oppvekstforhold
betydningfor
Det er i fArsterekketo faktorersam er av avgjørende
av egnede
Det er for det første eksistensen
cppvekstfctrholdene.
og bunnstrømfathold
arealerfor yngel,dvs, arealerder vannføring,
substrat

passer

er det klart
krav. Ved vannftørimsreduksjcn
For det andre
og derned også oppvekstarealet.
Selvviktig for å skape gunstige cppvekstvilkår.

yngelens

reduseres
at elvearealet
er næringstilgarwjen

mellandissepunkteridet de narentfølgeliger det en nær sarmenheng
er san har betydningfor det førsteogså påvirkerdet andre.En faktor
er tempesam har vært særlig påpektnår det gjeldernæringsgrunnlaget
Oslo Lysverkerskrev19.03.65(13):" Etterreguleraturanpå,vannet.
taihøyereenn før.
i Aurlandselven
ringenvil vintertemperaturen
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i vassdraget,sam igjen fører
Dette antas å øke naringsproduksjonen
til gunstigereoppvekstvilkårfor yngel og smolt." Dette ble betvilt
av Norges Bondelag 11.03.66 (152): "Spørsmåletan hvorvidt den høyere
er mer
vintertemperaturvil øke næringsproduksjoneni vassdraget
sarffertemplavere
den
at
trolig
egentligmer
vel
er
enn tvilsam."Det
eratur har en større negativ virkningpå næringstilgangog prodUksjon.
Fra Terskelprosjektet,informasjonnr. 5 sakses følgende: "For ungfisk
av laks og ørret regner en med at vekstmulIghetengår mot 0 ved lavere
temperaturenn 7°C."
Et annet problem ble pekt på av konsulentenfor ferskvannsfisketi
Vest-Norge10.05.74:"Når Vangen kraftverkkjører, er det trolig at en
god del små og stor fisk vil følge driftsvannføringengjennam
snåfiskenvil trolig kamme uskadd ut i Aurlandsfjorden,
maskinene
men hervil flestepartenamkamme da de ikke er tilpessetsaltvann."
5.Utvandring
Mmenter vedrørendesmatifisering og utvandringhar vært lite påpekt.
Jeg kan vel komme med noen generellekamentarer: Vekst og størrelse
på fisken har betydningfor smoltifiseringen.Derforkanen si at
Når tidspunktet
punkt 4 ovenfor har nøye samenheng med utvandringen.
først er inne, er det vel særlig temperaturog vannføringsam har
betydning.Ved for lav vannførim og kanskje spesieltredusert
vårflan, kan tidspunktfor utvandringforskyves.Dette vil kunne ha
utvandrbetydningba.a. for smoltensoverlevelsei det enimmaTtrert
ing er gunstigereenn en sam spres over et lengre tidsram (med tanke
på predasjon).Norges Bondelag skrev 11.03.66 (150): " Det antas at
det også herettervil bli nødvendigå få en kunstIg vårflan for å
sette fart i fisken både ved oppgang fra sjøen og til nedgang fra
Vassbygdvatn.
6. Fiskemulighetene
Både redusertvannføringog lavere sammertemperaturvanskeliggjør
fisket i elva. Dette påvirker selvfølgeligfiskeresultatet.I Bergens
Tidende 11.01.70står det: "Det har vorte kjent at i beste fisketidi
vil elvi frå Vassbygdvatnog til fjorden få so lite vassføringat elvi
Storhaug skrev i et
langt på vegkan avskrivastsam fiskeelv."
notat 22.04.71: "Siste fisketurdenne sammeren (1969)var 19.-22.
august da tørrsammerenhadde ført til ekstremt lav vannfoimgpå 25
rri/sekog høy vanntemperaturpå 14°C. En har aldri slitt så meget for
få fisken til å ta fluen og vanlige fiskere - unnskyld uttrykketvil ikke så lettmakte det samme an elven bare er 25 ni/sek etter
utbyggingeni august." I tilleggvil redusertvanntanperaturvirke
inn. Konsulentenfor ferskvannsfisketi Vest-Norgeskrev i et brev
10.05.74: "Fluefisketsam er særlig attraktivti siste halvdel av juli
tur på 9°C. Blir
'
og ut fiskesesongen,krever trolig en
avtalen anbefalt,vil fluefiskettaisvært redusert.I eksempelet
avenfor (1966)ville vanntemperaturenvære nær marginalenfor fiske
også med annet redskap,kanskje unntatt mark sam er bannlyst."
Det er allerede før nevnt at tidspunktetfor oppgang sannsynligvisvil
kunne forskyves.Dette fører til at fisketideni elven forkortesog
fisketideni sjøen forlenges.Resultatetbair at noe av beskatningen
forflyttesfra elva til sjøen. Sven Sømme skrev 18.07.61 (137): "Under
fylling av magasinenekan den redusertevannføringmedføre at laks og
sjøørretblir forsinketi sin oppgang.Den blir da stående lengre tid
i sjøen enn normalt og blir der utsatt for en større beskatning,slik
at antalletoppvandrendefisk bair redusert."
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INNLANDSFISKET
Det er i det vesentligeto ting san påvirkes,nemliggytemuligheter
cg
næringstilgang.
Det generellebildetav vannene før utbygginger vann
i storhøyde,enkelteislagteutoversammeren.Der det var flskvar
bestandenetynne,men med fin fisk.Gytemulighetene
var antakelig
sværtbegrensetfor mangeav vannene. Kkwingstilgangen
var forholdsvis
liten,men likevelrikeligtil å underholdede noe tynnebestanderav
ørret.Antydedevirkningervil varierenoe fra vann til vann,men det
sannsynlige
er at bådegytemuligheter
og næringstIlgang
reduseres.
Et
arbeidsutvalg
i Hol uttalte(57):"Devann sam får den størstereguleringenkan en vel gå ut fra er totalskadd
når det gjelderfiske."Den
størstereguleringen
er Nyhellervatn
og Ftetheimdalsvatn.
Det førstnevnte danner sammenmed Øljenratnog Kongshellervatn
et stortmagaikke vil gå ned selvanprodDet ble antydetat totalproduksjcnen
med å
uksjanenpr. arealredUseres. Skadenbestårda i vanskeligheter
få tak i fisken,redusertfangst pr. innsats og ulempeneved at repro,
duksjonmmåholdes
oppe vedhjelp av utsettinger.
For elveneer det klartat der vannføringen
fiskeproduksjcnen
gå stetkttilbake.

er fjernetellerredusert

vil

JAKT
Når det gjelderjakter det i førsterekke villreinjakta
san har vært
fremmei debatten.HovedprOblemet
er neddemningav beitearealog
stenging av naturlige
trekkveier.
Fylkaamannen i Sogn og Fjordane
21.01.74(397):"Hovedproblemet
uttalte
i sambandmedregulerIngs-

endringaer stengingav den naturligetrekkveienfor reinmellan
Komshellervatnog Øljervatnsanvert sperraved amregulering
av
Nyhellervatn."
og
Videreheter det i en uttalelsefra Hca fjellstyre
27.09.73(398):"En er blittenigam sterktå
Hol innlandsfiskenand
fremholdeat ved den nye reguleringsplanen
blir fjelletdelt i to og
en kan sikkertregnemed at all villreinjakt
på sørsidaav reguleringsmagasinene
tair totaltødelagt."Spørsmålet
blir an reinenfinner
nye trekkveier

farbi

de neddemmede arealer.

vil føre til fleremEnneskeri fjellet.
BedredekamunBcasjcnsfortx:ad
Eetteble antattå ha en negativinnflytelse
på alle formerfor jakt.
Aurlandjcwdstyreskrev20.12.65(70):"Pågrunnav størreaktivitet
og ferdslai fjellet,særlegi anleggstida,
men og seinare,vil jakt1
am hausten,
Også redusert

særlegvillreinjakti,
vannførIng

verta

hellt

er nevnt san en faktor

øydelagd."
med nulig

betydning

Viltstellkcnsulenten
i Øst-Norgeskrev25.10.73
for viltproduksjcnen.
Riredalen,
Kleådalen,
med overføringstunnelen
(415)i forbindelse
Langedøla,Grq!na,
Vetlebotnvatn:
"...vil bidratil å tørrlegge aurådene langsmed/necienfor tunnelen. En tørrlegging
av affrådene svekker dan
generelt
san viltproduserende
anråder. Prosjektet
må antas å få konsekvenser san det vil bli meget vanskelig reen garYgå fastlegge
mer nøyaktig. "
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SETERDRIFrOGBEITEFDRHOLD
san ble påpekt
var noe av det positive
Virkningene på seterdriften
både av Oslo Lysverker og Aurland kanmune til tross for at 10 støler
og en del beitanark ble neddernt. Dette henger samen med nedgangen i
Oslo
i perioden før utbyggingen.
av beite- og setermråder
utnyttelsen
Lysverker skrev 19.03.65 (16): " En har grunn til å anta at når det
kammer istand, vil stølsdriften
vidt forgrenede nett av anleggsveier
utnyttes i større grad enn tidligere."
tas opp igjen og fjellbeitere
3 negative

manenter ble trukket

fram:

og
tørrlegging
Ndrges Bandelag 08.03.66 (56): "Den utstrakte
har
redUserte sammervassføring vil mdføre at de vassdrag sam hittil
ikke lenger vil gjøre det."
dannet naturlig gjerde far beitedyrene,
Aurland jordstyre 03.01.66 (69): "Nesten alle vatn vil verta
både ved cppdaining og nedtapping. Dette fører med seg ein
regulerte
svært ustabil vasstand med dei ulanper san følgjer med det t.d.
fåre for beitedyr 0.1. Ferdsla
langs strendene,
langs vatna kan verta hindra grunna høgare vasstand når vatna er
oppdemde."
03.01.66 (70): " Bekkjer og småelvar vil verte
3.Aurland jordstyre
eller
turrlagde an sameren med den fylgje at det kan verta vasslaust
largt etter vatn på stølane."
JORDBRUK
for jardbruket er det særlig
Av negative virkninger
reduserte sambarvannføring og dens betydning for

pekt på den

at den redNorges Bcndelag 08.03.66 (55): " Det ansees for sannsynlig
på strekningen
vil influere på
userte
nellan Vassbygden og sjøen. På den strekningen ovenfor Vassbygdvatn
vil
ansees det sikkert at reguleringen
hvor vassdraget tørrlegges,
." Oslo Lysverker skrev 10.02.65 (16): "
på
influere
En redusert sanmervannføring i hovedelven vil kunne føre til noe økede
forhold for dem san måtte
lengder på pumpeledninger og vanskeliggjorte
med punping av vann fra elven." Oslo
ha anlagt jordvanningsanlegg
"Reduksjcn av flantopeffekter:
Lysverker peker videre på to positive
idet mulighetene for
for jordbruket,
pene synæ å være fordelaktig
Videre vil faren for erosjon reduseres
blir redusert.
oversWeinelser
vil mange av
I tillegg
og dermed også behavet for elvefarbygninger."
og beiteforhold,
seterdrift
spesielt
manentene under andre avsnitt,
er at setningen:
gjelde jordbruket i høy grad. Totalinntrykket
under enhver ansten"Aurland Bcndelag regner med at j
(Norges Bcndelag
vil bli sterkt skadelidende" er noe overdrevet
digt
(56)).
08.03.66
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VANNFORSYN= OG KLOAKKFORHOLD
Knut Faagri
skrev10.10.66(27):"I og med at vannmengden
i hovedelven
minkerbetydelig,vil vassdragets
selvrensende
evnenedsettesganske
betydelig.Ikkeminstvil dettekcmmetil å gjeldeAurdalsvatn,
der
man vel må forutsetteat det fartsattvil vare bebyggelse."
ewnulf
Hodne skrev 17.12.71
(135):
"Det gjenstårlikevelå nevne ett (naturhar glimretmed sitt fraværi diskusjcnen
am
vernargument)
san hittil
Aurlandselven:
vannforurensningene
sanvil rammeamrådet med for
sterktredusertvannføring,
spesielti turisttida."
vannforsyning
til jardbrukog seterdrift,
er dette
cmtaltfør.Vannforsyning
til Vangener sikretgjennom
ndnstevannføringene.
Når det gjelder

HOTANIKKOG TORVGBOLOGI
12.-17.07.66
skxvv Ulf Hafsten
Etteret pollenanalytisk
feltarbeid
an et par torvmyrernær øvstebø:"De foreliggende
torvgeologiske
undersøkelser
er derfarav megetstorkulturhistorisk
interesse.
Cmrådetliggeri nærhetenav et planlagtlauftverkifjellog det er
neppetil å unngåat dissenaturhistoriske
dokumentvil bli dekketav
. Det ble også påvisten rekkeandre
steinmassene
fra
myr og tjernavsetninger
sam er av betydelignaturvitenskapelig
verdi.
Nordøstfor Viddalsseter
i Frad~alan
f.eks.
Dettemyramråde
vil bli satt
gjenninført."

under vann hvis

de fremlagte

reguleringsplaner

blir

er sarrlig
berørti elvenes og fossenes
De botaniske interesser
umiddelbare nærhet. Knut Fægri skrev 10.10.66
(26):
"Man må forutsette
at den umiddelbare fosserøyk-influerte
vegetasjcnen
vil endres dersan
hovedelven minsker vesentlig.
Dette vil sannsynligvis
i første angang
treffe
de overdådige nos-matter man finner langs elven." D. Guy og D.
ivbe skrev (30): "All den galleriskog
san idag står langs elven og
vannene vil forsvinne,
likeledes
den mer spesielle
flora i form av lav
og noser san holder til
i elvestrykene
i hele dalen."
En kanskje
(26):
"
innflytelse

noe ner perifer
virkning
er påpekt av Knut Pkgri 10.10.66
idet
dryppet fra kraftledningene
kan ha meget alvorlig
på vegetasjcnen."

og i
Videreer det vel klartat vegetasjonen
i reguleringsscnene
untiddelbar
nærhetav HRV vil kunneværepåvirketav reguleringen
selvaningen har påpektdette.Det sammegjelderi anrådermed
steintim veiskjawinger
osv,og i nærhetenav disse.
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BERGEN

AURLANDSDALENS
GEOLOGI
Nedenfor gis en oversikt over områdets geofaglige forhold bygd
på litteraturstudier. Denne vil inngå i en rapport om
utbyggingens konsekvenser for geofaglige forhold som er under
bearbeidelse av Noralf Rye og Per Einar Faugli.
Samtlige figurer i oversikten er hentet fra Bergstrøm (1975)
med unntak av fig. 2 som er fra Fareth (1969).

BERGGRUNN
Bergartene i Aurlandsdalenkan deles inn i tre hovedenheter. Nederst
finner vi grunnfjell, over dette er det kaledonske metasedimenter,
vesentlig fyllitt og øverst ligger det skyvedekkebergarter. I øst ligger
lagene nærmest horisontale,mens de er foldet nedover mot nordvest.
Skyvedekkebergarter og fyllitt står fram som erosjonsrester.
I grunnfjellet dominerer biotittiske granitter og granodioritter.
Bergartene er massive eller med svak planstruktur i nordlig til
nordvestlig retning.

Fyllitten har vekslende sammensetning.Den dominerende
strøkretningener østlig til nordøstlig,dvs, at den omiag følger den
nordøstlige kaledonske hovedretningen.Det er tektoniske grenser
mellom grunnfjellet og fyllitten, og mellom fyllitten og det
overliggende skyvedekket.
Bergartene i Jotundekket er anorthositt, mangeritt, gabbro, gneis og
kvartsitt. Strøkretningen er vanligvis nordvest til vest-nordvest,
altså på tvers av strokretningentil de underliggendebergartene.
Sprekkesystemene i berggrunnen i dalføret går ofte normalt på
strøkretningen, men har også tildels vilkårlig orientering. De
betydeligste sprekkesystemenefinnes ved stolen Teigen. Her er
fyllitten voldsomt oppsprukket i flere retninger. Sprekkene er her
trolig flere titalls meter dype. Det ser ikke ut til å være store
forkastninger i området.
Når det gjelder de tre berggrunnenhetenesutbredelsegår det fram av
kartet (fig.1) at grunnfjell ligger i dagen i sør og sørøst. Dette er i
nordkanten av det store sør-norske grunnfjellsområdetsom i disse
trakter danner en undulerende overflate, det subkambriskepeneplan.
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Nord for denne grensen forsvinner grunnfjellsoverflateni dypet,
nedfoldet i den kaledonske foldningsgrøften. Den overliggende fyllitten
utgjør en temmelig sammenhengende,langstraktsone mellom
grunnfjellet og Jotundekket. Fyllitten befinner seg på begge sider av
Aurlandsdalensnedre partier,jfr. fig.1. Dalbunnen i denne delen av
dalføret er dypt nedskåret, og rekker derfor ned i det nedfoldete
grunnfjellet igjen.

TOPOGRAFI OG GEOMORFOLOGI
Aurlandsdalenskjærer seg dypt ned i en landblokkmed høyder på 13001800 m o.h. De bratte fjord- og dalsidene, opptil 1200 m høye, danner
skarp kontrast til de omkringliggendefjellplatåene. Hovedformene er
glasiale, men i fyllittområdene har dalene ofte fluvial karakter med
dypt nedskårne gjel.
Grensen mellom Jotundekket og fyllitten er ofte den mest markerte
bergartsgrensen i terrenget. Skyvedekket står da fram som brattkanter
over den underliggende fyllitten, som danner et mer flattliggende parti
(fig. 2). Jotundekkket utgjør de høyeste fjellområdene og de mest
resistente bergartstypene dominerer i de høyeste toppene. Det finnes
også eksempler på at grensen mellom Jotundekket og fyllitten
representerer en svak sone der erosjonen har fått virke relativt lett.
Mellom Aurland og Flåm har bergartsgrensenlangs fjorden virket som
en ledelinje for erosjonen.
Berggrunnsstrukturen er i stor grad avgjørende for fjord- og
dalretningene. Årsaken til den svingete formen på Aurlandsdalen er at
dalen er utformet i bergartstyper med varierende strukturretninger.
Grunnfjellsoverflaten representerer det subkambriske peneplan. Dette
er en nærmest plan erosjonsflate, som i dette området faller fra sørøst
mot nordvest, og går under Sognefjorden.Flere steder kan en se rester
etter dette peneplanet som hyller i terrenget.
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Paleisk

landskap

Mot slutten av eldste del av jordas nytid, teriær, var det en markert
landhevning i Skandinavia. Før dette var landoverflaten nedtært til
store, relativt flate områder nær havnivå. Dette flatlandet gikk dermed
over til å bli et høyland som består av et relativt jevnt fjellplatå med
grunne, vide daler. Et slikt landskap kalles gjerne paleisk (=gammel). De
trange og dype dalførene, slik vi ser dem idag, er senere blitt innskåret
i dette paleiske landskapet.
I områdene rundt østlige deler av Aurlandsdalener landblokkenminst
preget av erosjon. Fjellplatåene har derfor størst utbredelse i disse
høyfjellsområdene.I landskapet arter dette seg som en høytliggende,
småkuppert og jevnt undulerendeoverflate med bassenger og
forsenkninger, markert avgrenset fra de omkringliggendelave og
avrundete toppene. Platåområdenedanner vanligvisen skarp grense mot
de bratte sidene i de glasiale dalene. Over dette dominerende
platånivået rager det høyere platåformete fjell, bl.a. St. Hånosi
(1836), Blåskavlen (1809) og Storskavlen (1730).
Aurlandsfjordener en av de lengste fjordarmene til Sognefjorden.
Ahlmann (1919) mente at det dendrittiske mønsteret til Sognefjorden
og de tilstøtende daler og fjorder tyder på et fluvialt opphav. Høyden på
de gamle dalene øker fra erosjonsbasisytterst i Sognefjordenog
innover i landet. Rester av dette paleiske dalsystemet mente Ahlmann
(1901) å finne som dalterrasser (ca. 400-600 m o.h.) ytterst i
Aurlandsfjordenog videre østover langs begge sider av Sognefjorden.
etter slike
Indre deler av Aurlandsdalen har ikke rester
dalterrasser. Det er likevel nærliggende å tro at fjorden er utformet i
en paleisk dal. Ser en på overflaten,som på hver side heller svakt inn
mot fjorden før den brått blir avkuttet av de bratte fjordsidene, aner
en konturene av en moden, paleisk dal. I dette tertiære,paleiske
dalføret ble så fjordbassenget uterodert under kvartærperiodens
istider.
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I Aurlandsdalengjør de heterogene bergartene det vanskelig å
rekonstruere det paleiske dalsystemet. Bergartsgrensene følger i stor
grad kanten av dalen. Dette resulterer i topografiske variasjoner som
lett kan tolkes som dalhyller. Enkelte av sidedalene, som f.eks.
Furedalen og Langedalen, har i områdene opp mot høyfjells-platået
paleisk karakter, selv om de tydelig er remodellert av isen.

Yngre

landformer

Aurlandsfjordens bratte sider stuper over 1000 m ned under havnivå i
tillegg til de svære høydeforskjellene over fjordnivået. Dette skaper et
dramatisk relieff som står i sterk kontrast til den flate fjordbunnen og
det høytliggende, paleiske landskapet. I fjordsidene er det en rekke gjel
og ravinelignendeformer som munner hengende ut mot fjorden i ulike
nivå. Både disse landskapsformeneog selve fjordbassenget er utformet
under istidene, først og fremst ved is- og smeltevannserosjon.
Nedre del av Aurlandsdalen er karakterisert ved utpreget glasial form.
Kvammadalenog Låvidalen munner hengende ut i hoveddalen500-600 m
o.h., mens nedre deler av Stonndalenog Midjedalenhar skåret seg ned
til Aurlandsdalens nivå.
Midtre del av Aurlandsdalen,fra munningenav Stonndalen og til Nesbø,
skiller seg klart ut fra resten av dalføret. Ved Stonndalselven smalner
dalen inn samtidig som dalbunnensgradient blir større. Det runde Uprofilet fra nedre del av dalføret blir brått endret til et steilt V-profil.
Ved Sinjarheim har elven skåret seg ned i et en dypt gjel gjennom en
terskel i dalens lengderetning. Grensen mellom grunnfjell og fyllitt,
som går like nedenfor gårdene på Sinjarheim, har vært en medvirkende
årsak til dannelsen av trinnet. Fra Sinjarheim og sørøst-over går Aurlandsdalen i fyllitt, et forhold som gjenspeiles i dalmorfologien. Dalen
smalner enda mer og elven renner flere steder i trange gjel i dalbunnen.
Rester av terskler som stikker opp i dalbunnen er blitt særlig utsatt
for subglasial erosjon. Et eksempel på slike landform er "Vetlahelvete",

Ved Nesbø vider dalen seg ut og får tilbake det glasiale preget.
Bergartsgrensen mellom fyllitt og dekkebergarter går over Nesbøvatn,
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viser hvor mye bergartstypenehar å si for dalmorfologien.
og dette
I Aurlandsdalen er det en rekke lokaliteter med jettegryter. De fleste
finner en i fyllittsonen mellom Sinjarheim og Nesbo.
De største og best utviklede jettegrytene i Aurlandsdalen er
"Vetlahelvete" like nord for Berekvam (fig.3)."Vetlahelvete" består av
to store og dype jettegryter som er skåret ned i brattkanten av en 2025m høy nordvendtfjellvegg, og som sammen danner et 40-50m langt
og trangt gjel inn i veggen. Øst foMVetlahelvete",nærmere dalsiden,
er det et gjel med flere halve jettegryter i sidene.Dannelsen av
"Vetlahelvete" og gjelet må ha skjedd i et subglasialt dreneringssystem
i senglasial tid, da det var stor tilførsel av smeltevann.

LØSAVSETNINGER

Morenemateriale.

Bunnmoreneblir avsatt under breen, mens ablasjonsmorenedannes ved
at materiale på eller inne i breen blir avsatt etter hvert som isen
smelter ned. Morenerygger blir avsatt ved brefronten, eller langs sidene
av breen, enten ved breframstøt eller ved stillstand i brefrontens
posisjonen.
Generelt kan en si at morenematerialetligger samlet i dalene, mens
omkringliggende fjellområder er. mer eller mindre renskurte.
De høyereliggende områdene ble relativt tidlig isfrie mens breene enda
var dynamisk aktive. Dette førte til at det aller meste av
morenematerialet ble transportert ned til de lavere områdene der det r
enkelte dalfører ble avsatt tildels store morenemasser. Dalens
lengderetning i forhold til isbevegelsesretningenhar spilt en viktig
rolle for avsetningen. I daler som ligger mer eller mindre på tvers av
isbevegelsesretningener det ofte mektige moreneakkumulasjoner.
Eksempler på slike dalfører er Låvidalenog Langedalen. I nedre del av
Låvidalen, en sidedal til Aurlandsdalen,er det ved seismiske
undersøkelser målt over 30 m løsavsetninger,sannsynligvisfor det
meste bunnmorene. Øvre deler av Langedalen har flere ti-talls meter
ablasjonsmorene med småkuppert og blokkrik overflate.
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Morenerygger.

Langs brearmene som fyite Aurlandsdalen, Låvidalen, Stonndalen,
Furedaien, Kleådalen og Langedalen ble det under deglasiasjonsfasen
avsatt en rekke sidemorener. Disse sidemoreneryggenekan deles inn i
fire grupper, ved at de tilhører fire ulike brefronttrinn. Et fjordbretrinn
(Aurlandsfjordtrinnet) og tre dalbretrinn (Vangentrinnet, Loventrinnet
og Steinetrinnet). Det eldste trinnet (fjordbretrinnet) er eldre enn
preboreal tid, og tilhører trolig yngre Dryas. 'e-14 dateringer og
beregning av likevektslinjesenkingerindikerer preboreal alder på de tre
dalbretrinnene.
På sørsiden av Aurlandsdalen ligger det moreneryggersom tilhører
Aurlandsfjordtrinnet.Omlag fem km fra munningen ligger en mektig
sidemorene 1230-1260 m o.h. Andre mindre moreneryggeri området
vitner om bevegelser av brefronten. Sidemorenebeltet kan følges 500600 m på tvers av den bratte botnformeteTverradalen. I sørøst blir
morenebeltet borte inn mot den nakne dalsiden, men dukker opp igjen
omlag 1,5 km lenger sør, ved Tvinnande, men her i form av et tykt
morenedekke med en markert øvre grense 1250-1260 m o.h.
Denne grensesonenstrekker seg på tvers av Tvinnandebotnog blir
gradvis borte i sørøstlig retning mot Låvidalen. På østsiden av
Låvidalen, ved Storebotn, ligger det flere mindre, parallelle
morenerygger 1310-1330 m o.h. Disse korrespondererkanskje med
sidemoreneavsetningeneved Tvinnande og Tverradalen (fig. 4). På
nordsidenav Aurlandsdalener det ikke funnet sidemorener som kan
korrelleres med Aurlandsfjordtrinnet.Sidemorenene som er omtalt
ovenfor er altså avsatt langs en brearm i Aurlandsdalen relativt tidlig i
delglasiasjonsfasen (før preboreal). Siden det ikke er funnet
lateralmorener i fjordsidene til Aurlandsfjorden er det vanskelig å si
hvor langt ut i fjorden breen lå under dette trinnet.
Morenerygger som er avsatt under det eldste dalbretrinnet,
Vangentrinnet, finner vi hovedsakelig i Aurlandsdalen, men også i
Stonndalen (fig.4). Ved Totlandstøl, omlag fire km fra Vangen ligger
det to markerte morenerygger (600-610 m o.h.), som kan følges 75100 m. Ved Mjå, rett overfor Totland, ligger en mindre morenerygg
(300 m o.h.). Dette tyder på at Mjåmorenenble dannet i en sen fase av
Vangentrinnet. Videre innover i Aurlandsdalen er det ikke observert
sidemorener før på nordøstsidenav Grindsfjellet, på kanten ned mot
munningenav Stonndalen , der det ligger en blokkrik morenerygg 1000-
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1080 m o.h. På motsatt side av Stonndalenfaller sidemorenerned mot
Hovdungastøl(1100 m o.h.) både fra nordøstog sør. Like før disse
sidemorenenemøtes svinger de begge av mot vest og blir borte ut mot
stupet ca 1050 m o.h. Dette viser at Stonndalsbreenhar møtt
hovedbreeni Aurlansdalen,og at de to breene delvis har bøyd av for
hverandre (fig. 5). Fra Hovdungaog østover i Aurlandsdalenkan morenerygger følges oppover langs den bratte nordsidenav Hovdungafjellder
de gradvis blir borte 1380-1400 m o.h. Gjennomsnittsgradientenfor det
nesten kontinuerlige sidemorenebeltet fra Hovdunga til Hovdungafjell
er 110-120 m/km. Grunnen til den høye gradienten er at Aurlandsdalen
her gjør en 90-graders sving og utvider seg samtidig som dalbunnen
faller kraftig (90-100 m/km). Omlag tre km sør-sørøst for
Hovdungafjell ligger det samlet endel blokkholdig morenematerialet
1480-1490 m o.h., som trolig tihører den samme brerandsonen.På
nordsidenav Aurlandsdalener det utenom Totlandsmorenenebare
funnet rester av morenerygger1140-1150 m o.h. ved Eisingane, øst for
Vassbygdi.
Sidemorenene fra Loventrinneter avsatt av hovedbreen i Aurlandsdalen
(fig. 6). Ved Frivodl, sørøst for Vassbygdi, ligger markerte
moreneryggerfra 850 til 920 m o.h. før de blir borte i den vestlige,
bratte fjellsiden av Frivodisnosi,for så og dukke opp igjen 1050 m o.h.
Sør-sørøst for Frivodl kan markerte morenerygger følges kontinuerlig
sørover på en dalhylle tii Moldedal1330-1340 m o.h. Dette tilsvarer en
gjennomsnittligbregradient på over 100 m/km for området mellom
Frivoldsnosiog Moldedal. Videre sørover kan et bredt morenebelte med
enkelte tydelige rygger, følges i omtrent konstant høyde ,1310-134i m
o.h. ,langs vestsiden av Berdalen. Deretter stiger det svakt til 13601370 m o.h. I den bratte dalsiden ovenfor stølene på Orrasete, øst for
Vassbygdi , ligger det morenematerialemed en markert øvre kant 960970 m o.h. Nordvestfor Aushovdener en tydelig morenerygg,1040 m
o.h., som stiger mot toppen av Aushovden.Der deler den seg i flere
parallelle rygger, som demmer opp flere tjern 1150-1200 m o.h.
På vestsiden av Klufti blir sidemorenenborte 1260 m o.h. (fig. 4).
Sidemorenene mellom Orrasete og Klufti har en gjennomsnittsgradient
på 90-95m /km, og korresponderermed sidemorenerpå motsatt side av
dalen, ved Frivodlog Moldedal.
Det er få moreneryggersom kan korrelleresmed det yngste
dalbretrinnet,SteinetrinnetIfig.4). Ved Skori, seks km ovenfor
Vassbygdi, ligger en moreneryggsom kan følges et par hundre meter,
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930-940 m o.h. Ryggen ligger ca 200 m lavere enn sidemorenensom ble
avsatt ved Aushovden under Loventrinnet.Vest for munningen til
Langedalen (1350 m o.h.) faller en morenerygginn mot Langedalen mot
nord-nordøst,og blir borte ca 1320 m o.h. Dette viser at breoverflaten i
ytre deler av Langedalen hadde en fallende gradient innover dalen mot
nord-nordøst,noe som tyder på at tilførselen av is ned fra Langedalen
var stoppet opp eller var liten under Steinetrinnet. På østsiden av Langedalen eç Tnindrerester etter morenerygger 1330-1350 m o.h. Øvre
deler av Langedalen er karakterisert av mye ablasjonsmorenemed
småkuppert og blokkrik overflate. Ved Hellenutvatn ligger det spredte
morenerygger. Spesielt markert er en bueformet rygg foran utløpet til
vannet. Liahovdalen sør og sørøst for Hellenutvatn er dekket av blokkrik
bunnmorene som skiller seg tydelig ut fra den haugformete
ablasjonsmoreneni Langedalen. Dette tyder på at etter Loventrinnet har
breen i Langedalen tynnet ut og etterhvert stagnert på grunn av minkende istilførsel fra næringsområdenei øst. Da størstedelen av
Langedalen var blitt isfri, skjedde en reaktivering av breene. I
Liahovdalen fulgte breen dalen mot nordvest til Hellenuten, der den
delte seg i to. Den ene breutløperengikk på nordsidenav Hellenuten og
dannet flere sett randmorener, mens den andre utløperen gikk vestover
mot Langedalen . Det er mest sannsynligat randavsetningeneved
Hellenuten kan korrelleres med Steinetrinnet. På sørsiden av
Aurlandsdalen er det funnet lateralmorener tilhørende Steinetrinnet
bare ved Østerbø, der det ligger en del moreneryggersom kan følges
sørover til omlag 1380 m o.h.
Sør i Stemberdalen ligger det en blokkrik morenerygg 1070-1080 m
o.h., som viser at det har vært et lite breframstøt her etter
Steinetrinnet (fig. 4).

Breelvavsetninger.
De mest karakteristiske breelvavsetningene i Aurlandsdalområdet er
marine brerandavsetninger avsatt under Vangentrinnet, Loventrinnet og
Steinetrinnet. Andre typer breelvavsetninger i området er eskere,
slukåser, kames, sandurdelta og laterale terrasser.
Ved munningenav Aurlandsdalen,ved Vangen- Onstad, ligger det to
utstikkendeglasifluviaie rygger på hver side av dalen. Ryggene er
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oppbygd av vekslende lag grovt, til dels dårlig sortert materialett og
godt sortert sand og silt. Den nordlige ryggen
ovenfor Vangen er høyest og mektigst inne ved fjellsiden. Toppen, spm
er markert med en liten flate, er 110 m o.h. innerst ved fjellveggenNed
mot dalbunnen er det flere nivå som er tolket som strandlinjer.Ved
Onstad, på den andre siden av elven, er den utstikkenderyggenav langt
mindre dimensjon.Den når opptil 60 m o.h., men har ikke noe markert
toppflate. Formen på den opprinnelige frontavsetningenved VangenOnstad er vanskelig å rekonstruereut fra morfologieni dag. Ryggene k n
være mindre erosjonsresteretter en sammenhengenderygg på tvers av
dalen, eller de kan representere den opprinneligeformen, og være lett
modifisertav senere erosjon. Avsetningeneved Vangen-Onstad er
tolket til å være dannet lateralt ved fronten av breeen under
Vangentrinnet.
Ved Tvinnande og i Kvammedalenligger to slukåser over tykk
bunnmorene,noe som indikererat det lokalt kan ha vært en dynamisk
inIkaktiv breiunder Vangentrinnet.
Foran Vassbygdvatnetligger det ved Tæro- Loven en mektig frontterrasse, som elven senere har delt (fig. 7). Terrassene utgjør et
markert morfologisktrekk i dalbunnen. Høyeste punktet på avsetningen
er 114 m o.h., og representerermarin grense i Auriandsdalen.TæroLoven-terrassener hovedsakeligbygd opp av vekslende sand - og
gruslag med enkelte steinrike lag imellom. Skrålagene heller mellom 5mot vest-nordvest. I proksimale deler av terrassen er
20 °
oppbygningenmer komplisert med vekslende sedimentasjonsforholdog
forstyrring av sedimentstrukturene. Tæro-Loven terrassen er avsatt
ved brefronten under Loventrinnet(fig. 6).
Ved Steine, like ovenfor Vassbygdvatnet,er det bygd opp en terrasse
inn til fjellsiden, 107-108 m o.h. (fig. 8). Snitt i terrassen viser en
mot
oppbygningmed skrålag av sand og grus som faller 10-2d5
sørvest. Denne avsetningen er en brerandavsetningfra Steinetrinnet.
Ved munningenav Låvidalen i Vassbygdvatnetligger det en terrassert
vifte, bygd opp av grovt materiale opp til 108 m o.h. Dette stemmer
godt med frontterrassen ved Steine. Det ser ut for at disse to
avsetningene er dannet samtidig , og stadfester at det relative
havnivået under Steinetrinnetvar omlag 108 m o.h.
Markerte breelvavsetninger fra slutten av deglasisasjonsperioden,
etter Steinetrinnet, er observerWedBedle og sør i Stemberdalen. Ca .en
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km sør for turisthytten,på østsiden av Stemberdøla og bare 10 m over
dalbunnen, ligger det en smal terrasse som strekker seg 300-400 m
innover mot bunnen av Stemberdalen. Terrassen er trolig dannet
lateralt for en tynn islobe som såvidt nådde ned i Stemberdalen. Denne
terrassen kan korrelleres med den før omtalte blokkrike sidemorenen
sør for terrassen.
Ved Bedle er det avsatt et sandurdelta.Nedre del av deltaet er oppbygd
til datidens havnivå (102 m o.h.), mens de proksimaledelene er bygd opp
over havnivå til 121-122 m o.h. I dag finnes bare mindre rester av de
høyeste delene av sandurdeltaet.

Bresjøavsetninger.
Bresjeavsetninger består av finkornet , sortert materiale (sand-silt),
avsatt i bredemte sjøer under rolige sedimentasjonsforhold.De
viktigste bresjøavsetningene i Aurlandsdalsområdet ligger ved
munningenav Midjedalen (Kvaolen) og nordvestfor Vassbygdvatnet,ved
Tæro-Loven.
,Knapten km fra munningenav Midjedalen,ved Kvaolen,er det en
markert terskel i lengdeprofilet. Elven har her skåret seg et dypt gjel.
Øst for dette er fjellterskelen dekket av flere titalls meter med
løsmasser. I et snitt nær elven består materialet av horisontale,
tildels forstyrrete, sand- og siltlag, bl.a. med mindre forkastninger.
Avsetningen ved Kvaolen er tolket til å være dannet lateralt for breen i
Aurlandsdalen. Under Loventrinnet har en istunge fra Aurladsdalsbreen
gått inn i Midjedalen og støtt på fjellterskelen ved Kvaolen. Isen har
ikke vært mektig nok til å forsere terskelen, og fronten har blitt
liggende inntil terskelen og avsatt morenematerialet. Da brefronten
trakk seg tilbake ble det dannet en liten sjø mellom brefronten og
fjellterskelen, der sand og silt ble avsatt.
I laterale deler av proksimalsidentil Tæro-Loven-terrassen er det en
flere meter tykk, godt sortert lagpakke av silt, med enkelte steiner og
og det
blokker. Det er en tydelig erosjonsdikkordansmellom silten
underliggende grusige materialet. Avsetningen av den lagdelte silten
kan ha skjedd in situ, eller den kan primært ha blitt avsatt i
Vassbygdvatnet og senere blitt transportert opp mot brefronten. Den
avgrensete utbredelsen av siltlaget inntil de laterale delene av
terrassen indikerer at sedimentasjonen har skjedd lokalt i en liten
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marginalsjø under en rolig periode av Loventrinnet.Steinene og
blokkene kan være droppet fra drivende isrester.

Elveavsetninger.

Elveavsetningene i Aurlandsdalsområdetframstår som elvesletter og
elvevifter, og er dannet under avsmeltingsperiodenetter Steinetrinnet.
Framfor munningen av Midjedalen er det avsatt en fluvial vifte med
rotpunktovenfor Veum, 110-115 m o.h. I overflaten er det store runde
blokker. Viften er trolig oppbygd hovedsakelig av utspylt materiale fra
lateralmorener ved Kvaolen.
Ved munningenav Tverradalselven,vest for Loventerrassen,er en
mektig blokkrik vifte avsatt. Viften er dannet ved at Tverradalselven og
andre bekker og småelver under flomperioderhar fått en veldig
transportkapasitet,og spylt med seg løsmaterialet. Ved munningen har
det groveste materialet blitt avsatt. Mesteparten av finmaterialet er
vasket bort.
Ovenfor Vassbygdvatnet, der Aurlandselven flyter rolig, er det i
dalbunnen rester etter gamle elvesletter 4 - 5 m over dagens elvenivå.
Disse elveslettene må ha blitt dannet i en tidligere periode med høyere
erosjonsbasis.

Marine

avsetninger.

Brerandavsetningenesom ble avsatt i havet under Vangentrinnet,
Loventrinnet og Steinetrinnet er omtalt under avsnittet om
breelvavsetninger. Selv om materialet er avsatt i et marint miljø, er
det transportert og avsatt av breelver, og er derfor gruppert som
breelvavsetninger.
Bl.a. ved brønnboringer det flere steder i nedre deler av Aurlandsdalen
funnet marin leire og silt under sand- og grusavsetninger.Det er slike
finkornige sedimenter som blir kalt marine avsetninger.
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Forvitringsmateriale.
Forvitringsmateriale i form av blokkmark finnes flere steder i
høyfjellet i områder over 1500 m o.h. Det er særlig i skifrige eller
sterkt oppsprukne jotunbergarter at frostforvitringen er stor. Det
ligger ofte flyttblokker sammen med forvitringsblokkene, men disse
skiller seg som regel ut ved at de er mindre skarpkantet,eller ved at de
består av fremmede bergarter.

Skredmateriale.
I de dypt nedskårne dalene er det flere steder store mengder talus ved
foten av de bratte dalsidene. Talusmaterialet,eller urene, består for det
meste av blokker og stein, men inneholderogså finere fraksjoner som
sand og grus. Det er en viss sortering i talusmaterialet. Det fineste
materialet ligger samlet ved rotpunktet av viftene, mens de største
blokkene som regel raser ned i dalbunnen.

REGIONAL GEOLOGISK TOLKING

I dette avsnittet blir den kvartætgeologiske utviklingen i området
skissert, og da hovedsakelig utviklingen under deglasisasjonsperioden.
Under maksimum av siste istid lå isskillet trolig øst for
hovedvannskillet.Under deglasisasjonenble isdraneringen mer og mer
influert av topografien, og isstrømmene konvergerte mot de dype
dalførene (fig. 9). Hovedisskillet i øst flyttet seg vestover mot
vannskillet, samtidig som et lokalt isskille utviklet seg i
fjellområdene nord for Aurlandsdalen. I sør dannet det seg et issentrum
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over Hallingskarvet, som trolig var aktivt helt til slutten av
avsmeltingen.
I Aurlandsområdetligger brerandavsetningersom indikerer at det under
deglasisasjonen har vært perioder med stillstand eller framstøt av
breene. Brerandavsetingene er inndelt i Aurlandsfjordtrinnet,Vangentrinnet, Loventrinnet og Steinetrinnet.
De spredte side- eller lateralmorenene som er observert i Tverradalen,
Tvinnande og Storebotn indikererat det har vært en periode med
stagnasjon eller mindre framstøt av breen på et relativt tidlig
tidspunkt under deglasisasjonenav Aurlandsområdet.Stagnasjonen kan
være et resultat av en kortvarig klimaforverring.Breen under
har trolig vært så mektig at den har nådd ut til
munningenav Aurlandsfjorden,kanskje enda lenger. En naturlig
brefrontposisjonkan være på terskelen ved Simlenes, der dybden øker
fra 400-450 m i Aurlandsfjordentil 900-950 m i Sognefjorden.
Gjennomsnittsgradientenpå breen fra lateralmorenene i Tverradalen
til en eventuell brefront ved Simlenes vil være 40-45 m/km.
Avsmeltningsperioden like etter fjordbrestadiet ser ut til å ha vært
preget av inaktive forhold, noe som de subglasialedødisavsetningenei
Kvammadalen og Tvinnande indikerer.
Under en tidlig fase av
har brefronten trolig ligget på
terskelen ved munningenav Aurlandsdalenog kalvet i fjorden (fig. 5).
Lateralmorener indikerer at istykkelsen ved munningen maksimalt kan
ha vært 400-500 m (fig. 10). Plasseringenav Vangen-Onstadavsetningen indikererat den er dannet i en sen fase av Vangentrinnet.
Det relative havnivået under Vangentrinneter vanskelig å bestemme
fordi frontavstningenved Vangen trolig ikke er bygget opp til havnivå.
Toppflaten på 110 m o.h. er trolig dannet på et senere stadium.
Etter Vangentrinnet trakk brefronten seg tilbake til utløpet av
Vassbygdvatnet, der frontterrassen ved Tæro-Loven ble avsatt opp til
et relativt havnivå på 114 m o.h., som er det høyeste observerte marine
nivå i Aurlandsdalen (fig. 6). Sedimentstudierav Tæro-Lovenavsetningen viser sterkt vekslende smeltevannføring og skiftende
smeltevannløp under avsetningen, samt at det har vært mindre
oscillasjonerav brefronten. De markerte og vel definerte
randmorenene som er korrellerbare med Tæro-Loven-terrassen
indikerer en klimatisk og dynamisk aktiv bre under Loventrinnet.
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Gradienten fra fronten til ulike steder på breoverflaten varierer
mellom 90 og 100 m/km, med unntak av 4ikeved frontoti aer $jradienten
trolig har vært større (fig. 10). C-14 dateringer (9790 +/- 160 år og
9590 +1-140 før nåtid) av materiale fra to myrer distalt for
Loventerrassen har gitt minimumsalderenfor Vangentrinnet, da
brefrontenlå ved munningenav dalen.
Det er få tydelige og sikre lateralmorener som korresponderermed
frontavsetningenved Steine. I nedre deler av Aurlandsdalen kan dette
skyldes at breranden lå i den bratteste delen av dalsiden , der
lateralmorenervanskelig kan bevares. I øvre deler av dalen ligger det
spredte lateralmorener som er yngre enn morenene fra Loventrinnet.
Det er nærliggende å tro at disse er dannet omtrent samtidig med
frontavsetningen på Steine. Gjennomsnittsgradientenpå breoverflaten
fra Steine til Skori og Børrefjell er henholdsvis 110 m/km og 85-90
km/m (fig. 10). Det relative havnivået under Steinetrinnet var 107-108
m o.h. ved Steine.
Etter Steinetrinnet smeltet brefronten raskt tilbake til Bedle (øst for
Vassbygdi), der Aurlandsdalen smalner av. Avsmeltingen nær fronten
avtok da sterkt fordi kalvingen nesten stoppet opp og overflaten av
breene ble mindre. Resultatet ble da at brefrontenble liggende i ro en
stund, og et sandurdeltable bygd opp. Nedre deler av sandurdeltaetble
bygd opp til datidens havnivå (ca. 102 m o.h.), mens proksimaledeler
nådde over havnivå (121-122 m o.h.). Det er få spor etter den videre
avsmeltingen i Aurlandsdalen.
Avsmeltingen i østlige fjellstrøk endret karakter da isdekket ble så
tynt at det løste seg opp i flere mer eller mindre stagnerende deler. Dé
siste isrestene ble liggende i forsenkingene der haugformetblokkrik
morene og en del subglasialefluviale akkumulasjonersom kames og
eskerei er avsatt.
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Fig. 7. Tæroterrassen (T) og Loventerrassen
nen ved Mjå, i bakgrunnen Vassbygdvatnet.
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Bakgrunn
Undersøkelser av endringer av breene i Aurlandselvas nedslagsfelt
har tre målsettinger:
Kvantifisere hvor mye breene har betydd for vannføringen i elva
i den aktuelle perioden.
Har reguleringen av Svartavatn fra 1975 influert på
Svartavassbreens front?
Er volumendringene like på breer med ulik eksponering og
beliggenhet?
Den opprinnelige oppgave var å undersøke hvorvidt reguleringen av
Svartavatn fra 1975 hadde påvirket Svartavassbreens front. Feltundersøkelser i 1988 viste at dette ikke kan ha vært tilfellet i
noen særlig grad og denne problemstillingen er derfor ikke behandlet videre. De aktuelle problemstillinger er derfor knyttet til de
evt. volumendringer som har funnet sted og hvilke klimatiske
årsaker som igjen ligger bak disse. Klimafaktorer som kan tenkes å
ha betydning, er først og fremst vindforhold som kan gi forskjeller i snøfordelingen, endringer i solstråling som vil kunne gi
forskjellig smelteintensitet på breer som er ulikt eksponert i
terrenget, dessuten endringer forårsaket av breenes ulike høydefordeling (mengde sommersnø, start/slutt på akkumulasjonssesongen). Vi har i 1989 valgt å konsentrere arbeidet omkring følgende
spørsmål :
- Hvordan er snøfordelingen på de utvalgte breer (Storskavlen,
Svartavassbreen, Vargebreen og Omnsbreen)?
- Hvor store volumendringer har funnet sted siden
1958?
Sistnevnte spørsmål ble forberedt ved en grundigere gjennomgang av
det foreliggende kartmateriale og flybildearkiv. Vi har så langt
konstatert at kartmaterialet basert på flybildene fra 1969 ikke er
tilstrekkelig nøyaktig i breområdene og at det er nødvendig med en
ny kartkonstruksjon basert på disse bildene. Det materiale som foreligger om Omnsbreen er godt nok til å kunne foreta volumberegninger for denne breen. Det er ingen flybildedekning etter 1969
som tillater kartkonstruksjon over de aktuelle breene, breoverflatens høyde høsten 1989 ble derfor besluttet oppmålt med utgangspunkt i de eksisterende trigonometriske punktene.
Arbeid

å Svartavassbreen i 1988

Svartavassbreen ble besøkt 27. september. Målsettingen var å måle
opp profiler over breen med presisjonsbarometer for å få et grunnlag til sammenlikning av volumendringer fra 1969 til 1988. Pga.
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tett
snøvær under besøket
ble det bare tatt to profiler
og den
dårlige sikten gjorde at profilenes posisjon er litt usikker. Brefronten ble fotografert og avstanden fra en varde til brekanten
ble målt opp (45 m).

Forl

i e resultater

Svartavassbreen synes ikke å ha blitt mindre i perioden 1969-88,
tvert imot er det flere indikatorer på at volumet har økt. Den
fjellryggen som i 1970 nesten delte breen i to deler var i 1988
omtrent helt dekket av breen igjen, men markerte seg som en lang
tverrsprekk. Beliggenheten av 1600 m-koten synes å være litt
lenger nede på breen i 1988 enn på kartet fra 1969. Dette betyr i
så fall også en heving av breoverflaten i dette området. Brefronten står fortsatt i vannkanten til dels som en bratt kant. Brefronten hviler imidlertid på fjell og er derfor neppe påvirket av
reguleringen av Svartavatn.
En sammenlikning av flybildene fra 1958 og 1970 viser at det i
denne perioden må ha vært et betydelig volumtap fra Svartavassbreen. Etter 1970 synes altså denne utviklingen å ha snudd. Det
kan nevnes at Hardangerjøkulen i perioden 1970-87 har økt sitt
volum med 2-3 m vannverdi.
Feltarbeid i 1989
Det ble, med utmerket hjelp fra Oslo Lysverker, foretatt snømålinger på de aktuelle breene 5.april. Tross store snømengder etter
den unormalt nedbørsrike vinteren bød det ikke på spesielle problemer å lokalisere sommeroverflaten fra 1988 selv med snødyp på 8
- 10 m. Følgende data kan oppsummeres :
BRE
Storskavlen
Svartavassbreen
Vargebreen
Omnsbreen

ANTALL MALEPUNKT
39
10
7
5

SNØDYP I METER
3.5
6.5
5.5
7.0

-

8.0
11.0
8.5
8.5

Målingene viste klart at Svartavassbreen hadde de største snømengdene denne vinteren. På Storskavlen var det relativt lite snø (3
-5 m) på toppen av breen, men adskillig mer i et belte lenger nede
på breen. Det kan ellers bemerkes at målingene på Omnsbreen er begrenset til det lille område hvor det fortsatt var breis i 1986.
Omnsbreen kan ellers ikke lenger karakteriseres som mer enn en
permanent snøfonn.
Innmåling av breoverflaten ble foretatt 3.september ved hjelp av
helikopter. En innleid landmåler fra A/S Geoteam ble benyttet,
forøvrig det samme firma som har hatt oppmålingsarbeidet for Aurlandsanlegget. Med helikopteret ble måleprismet flyttet rundt
til 32 punkter på Storskavlen og 25 punkter på Svartavassbreen og
koordinatene til disse punktene ble beregnet av landmåleren.De
store snømengdene fra vinteren og en relativt kjølig sommer medførte at breene fortsatt var helt snødekket 3.september. Det kan i
den forbindelse nevnes at Hardangerjøkulen hadde et overskudd i
sin massebalanse på 2.11 m vannverdi i 1989.
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Som tidligere nevnt kan ikke Oslo Lysverkers kart fra 1969-flyfotoene brukes som et sikkert utgangspunkt for beregning av evt.
volumendringer i perioden 1969 - 89. Det er likevel foretatt en
enkel sammenlikning av de innmålte punktene fra 3.9.89 med kartet
fra 1969. Denne sammenlikningen indikerer at det har funnet sted
en bet deli hevin av Svartavassbreens overflate, enkeltpunktene
ligger mellom + 2 og +15 meter. På Storskavlen ble det derimot
konstantert en bet deli senknin av breoverflaten. Enkeltverdiene
ligger her svært spredt, men de fleste verdiene ligger mellom -10
og -20 meter.
Snømålingene i april indikerer at Svartavassbreen, under de værforhold som var fremherskende sist vinter med sterk dominans av
vestavind, mottar betydelig mer snø enn Storskavlen. Det er neppe
grunn til å anta at den nedbør som faller direkte på breene skulle
variere særlig, i så fall burde det falle mest på Storskavlen som
ligger lenger vest og noe høyere. Forskjellene må derfor ha sin
årsak i mengden vindtransportert snø fra omliggende terreng.
Hvorfor Svartavassbreen blir spesielt "begunstiget" med denne
ekstra tilførte snøen gjenstår å analysere nærmere. Et sentralt
spørsmål blir i hvor stor grad denne vindtransporterte snøen vil
være avhengig av vindretning og vindstyrke. Dette spørsmålet vil
være viktig å få avklart for å kunne si noe om hvordan de aktuelle
breene vil reagere på evt. endringer i vindforholdene.
Videre arbeid
Ny kartkonstruksjon av Storskavlen og Svartavassbreen fra 1969bildene vil bli utført vinteren 1990, for Svartavassbreen også fra
1958-bildene. Etter dette kan mer eksakte volumberegninger foretas
og det kan foretas beregninger av endringer i vannføringen i de
brepåvirkete delfeltene. Problemkomplekset: vinddrevet snø - akkueffekten på massebalansen - virkninger av
mulasjon på breene
klimaendringer vil også bli diskutert videre.

Foredra

til Nordisk Hydrologisk Konferens i Kalmar, 29.7 - 1.8.1990

Tron Laumann og Arve M. Tvede
Norges Vassdrags- og energiverk
Hydrologisk avdeling

KLIMAENDRINGER OG BREVARIASJONER. BETYDNINGEN AV LOKALE ENDRINGER I
SNØFORDELING, SMELTEPROSESSER OG BREDYNAMIKK BELYST MED EKSEMPLER FRA
VESTLANDET

Abstract
Mase balance measurements carried out since 1963 on four glaciere in
Southern Norway indicate that the glaciers to the west of the main
water divide have increased in volume, whereas glaciers further east
have decreased. The paper starts with a discussion on the main climate
factors that control the mass balance. It is pointed out that the exposure of the surface and the dynamic condition of the glacier are
important to evaluate when analysing the area distribution of mass
balance changes.
Volume changes calculated from repeated mappings of the glaciers
during the last 20 - 30 years are presented. The glaciers are located
not far from each other, either on the Folgefonni penineula or in the
Aurland mountains (fig.1). They differ, however, in size and in their
dynamic condition. The results give large variations in volume changes
from one glacier to another and also within each glacier (fig.3-8).
Only one glacier (Svartavassbreen) has increased its volume all over
the surface, while on the other hand only one glacier (Omnsbreen) has
had an all-over decrease. The rest of the glaciers have decreased in
some parts and increased in other parts. On thoee glaciers there is a
strong correlation between the snow accumulation pattern and the
pattern of volume changes. It is concluded that the volume changes
found on these glaciers reflect a change in the snow accumulation .
This in turn must have been set off by more snow drifting from the
parts of the glacier exposed towards west and south, over to the
eastern and northern sides.
It is recommanded that glaciers chosen for long term studies of volume
changes should represent different exposures. Small ice caps would be
favourable. A more extensive analyse on the available wind data should
also be done.
Innledning
Det var allerede for 100 år siden kjent at mange brefronter varierer
etter et mønster som kan være styrt av endringer i værforholdene noen
år i forveien. Denne viten har vært forsøkt brukt bl.a. til å rekonstruere klimaet langt bakover i tiden ved å gå ut fra innlandsieene
frontvariasjoner. Det er imidlertid etterhvert dokumentert fra ulike
breområder over hele kloden at breene i en region ikke nødvendigvis
reagerer likt på endringer i værforholdene. At alle breer i det samme
fjellområde skulle endre seg fullstendig i takt må derfor heller
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ansees å være et unntak. Hovedregelen synes å være at hver enkelt bre
har eitt eget variasjonsmønster hvor klimaet bare er en (skjønt en
viktig) forklaringsvariabel. Hensikten med dette foredraget er,
gjennom ekeempler fra breområder i vest-Norge, å belyse slike lokale
variasjoner.
Målinger av massebalansen, dvs, de årlige netto volumendringer, er
foretatt etter samme metodikk på 4-8 breer i Sør-Norge siden 1963. I
tabell I er vist middelverdiene for massebalansen for 4 av disse
breene ordnet etter avetanden fra en nord-sørgående linje langs Vestlandskysten.
Tabell I.
Brenavn

Avstand fra
kystlinja, km
Midlere massebalanse 1963-89,
m vannverdi pr.år

Ålfotbreen

Nigardsbreen

Hardangerjøkulen

Hellstugubreen

35

110

125

150

0.40

0.35

0.12

-0.36

Ålfotbreen, Nigardsbreen og Hardangerjøkulen ligger alle vest for
hovedvannekillet, mens Hellstugubreen i Jotunheimen ligger 25 km øst
for dette. Massebalansemålingene siden 1963 indikerer altså at breene
vest for vannskillet har økt i volum og at økningen har vært størst
lengst i vest. øst for vannskillet synes derimot breene å ha avtatt
betydelig i volum.
De viktigste værfaktorene som påvirker breene massebalanse er:
sn fa
direkte å breen er vanligvis breens viktigste "inntektskilde". Sommersnøfall bidrar også til å holde albedoen høy.
vindtrans rt av sn kan skje både til og fra breen og er avhengig
av terrenget utenfor breen og breens eksposisjon og topografi.
kort o lan b 1 et strålin er den viktigste ablasjonsfaktoren på
norske breer (40-70 % av total ablasjon) og betyr relativt mest på
høytliggende breer.

)conveksioner vanligvis den nest viktigste ablasjonsfaktoren, her
vil også vindforholdene ha stor betydning.

kondensasionbetyr mest på lavtliggende breer.
For en nærmere gjennomgang av faktorer som påvirker massebalansen
på norske breer henvises til Liestøl (1989). Figur 1 er hentet derfra.
Breens eksvosisioner også en viktig faktor som påvirker snøakkumulasjonen og smeltefaktorenes effektivitet. Sør- og vestvendte breer vil
kunne "tape" noe av snønedbøren ved vindtransport bort fra breflaten
dersom det blåser mye vind fra vestlig sektor. Tilsvarende kan nordog østvendte breer motta "ekstra" snm under slike værforhold. Et
eksempel på dette er den lille platåbreen Midtre Folgefonni (se
fig.5). Her var snoakkumulasjonen i middel ca 10% større på de nord-
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Energibalansen over en breflate (fra Liestøl, 1989).
The energy balance at the glacier surface (from Liestøl, 1989).

og østvendte sektorene enn på de sør- og vestvendte, Tvede (1972).
Breens dynamikk bestemmer hvordan endringer i massebalansen forplantes
nedover breen. En betegner ofte breene i skalaen fra "aktive" til
"passive" etter deres dynamiske karakter. Aktive breer vil pga. stor
ishastighet kunne transformere effekten av et smoverskudd fra de
høyere områdene raskt nedover til bretunga. Reaksjonstiden kan være
bare 3-4 år, som f.eks på Briksdalsbreen og Bondhusbreen. På aktive
breer vil derfor de volumandringer som klimaforholdene okaper, etterhvert utjevnes over hele breflaten og tilslutt avleses i brefronten.
Passive breer, derimot, har liten eller ingen isbevegelse og volumendringene jevnes bare sakte ut over breflaten. En skulle derfor vente
at passive breer i større grad enn aktive breer konserverer "avtrykket" som klimaendringer setter på breoverflaten. I Vest-Norge ser
det ut til at den store avsmeltingen i perioden 1930-60 forvandlet
tidligere mer aktive breer til passive, spesielt gjelder dette mindre
platåbreer i Langfjella. Karakteristisk for disse breene har vært en
nedsmelting som etadig avdekket nye nunatakker og etterhvert delte opp
breen i mindre biter.
Por de aktive breene vil også topografien under breen være av
betydning for ishastigheten, se f.eke Oerlemans (1989). En bre med et
jevnt fall reagerer raekere enn en bre hvor lengdeprofilet er
sammensatt av slake og bratte partier, selv om høydeforskjellen fra
høyeste punkt til brefronten er den samme.
Vi vil nå gå over til beskrivelsen av volumendringer på de breene som
er analysert nærmere.
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Metodikk
Vi har basert våre beregninger av volumendringer på sammenlikning av
brekart konstruert fra flybilder. Slike kart, i målestokk 1:10000
eller 1:20000, er etterhvert konetruert for et stort antall breer
Norge, en oversikt er gitt av østrem (1986). Over noen breer eksisterer det også kart som primært er konstruert for andre formål, vanligvis
til planlegging av vannkraftprosjekter. Det har viet seg at konstruksjon av sikre høydekurver på breene er betinget av brukbar kontrast
fra snøområdene på flybildene. Bilder tatt etter nysnøfall er oftest
umulige å bruke til kurvekonstruksjon.
Volumendringene mellom to kartkonstruksjoner kan beregnes på grunnlag
av profiler som trekkee over breflatene mellom faste fjellpunkter.
Vertikalendringene måles grafisk med 100 m avstand langs profilene og
verdiene i disse punktene avsettes igjen på brekartet. Ut fra enkeltpunktene trekkee så isolinjer gjennom punkter med lik vertikalendring
(i vannverdi) Isolinjekartet viser hvordan volumendringene er fordelt
over breflaten og middelverdien for hele breen og for forskjellige
sektorer eller høydenivåer kan beregnes ved planimetrering.
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Fig.2 Beliggenhetenav de breene som omtales.
Location of the glaciere mentioned in the text.

Konstruksjon av brekart, tegning av isolinjer og beregning av volumer
kan også gjøres ved hjelp av EDB-baserte terrengmodeller. Dette
hjelpemidlet har vi brukt på tre av breene.
De breene vi har undersøkt ligger i Aurlandsfjella og på Folgefonnhalvøya, beliggenheten er vist på fig.2. Alle ligger på eller vest for
hovedvannskillet.For hver bre presenteres et kart som viser breens
topografi og et kart med isolinjer for volumendringene.
Breer

å Fol efonnhalvø a

Bondhusbreen er en del av den store platåbreen Søndre Folgefonni.
Bondhusbreens dreneringsareal er ca.11 km2 og strekker seg fra 1640 m
o.h.ned til ca 500 m o.h, se fig.3. Bondhusbreens tunge er bratt og
smal og det er her målt hastigheter på 100-200 m/år. Bondhusbreen
har ellers vært et viktig studieobjekt for subglasial drenering da en
her har klart å fange inn avløpet i tunnelinntak under ca 170 m istykkelse (Hooke, Wold og Hagen, 1985). Bondhusbreen må definitivt
karakteriseres som en aktiv bre hvor brefronten reagerer på endringer
i massebalansen etter få år. Det er laget kart over Bondhusbreen
basert på flybilder i 1959 og i 1979, begge kartene kan regnes å være
av god kvalitet.
BONDHUSBREEN
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Bondhusbreen, en utløper fra Søndre Folgefonni. Kartet til venstre
viser overflaten i 1979, kartet til høyre viser breflatens høydeendring fra 1959 til 1979.
Bondhusbreen Glacier, an outlet from the ice-cap Søndre Folgefonni.
The left map shows the glacier surface in 1979, the right map shows
the vertical surface displacement from 1959 to 1979.
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Breoverflatens vertikale endringer fra 1959 til 1979 er vist i fig.3.
Endringene er ikke jevnt fordelt over breen, de har derimot mer et
preg av å fordele seg som bølger. En "bølgetopp" på +6m opptrer rundt
800-900 m-nivået, mens det rundt 1200-1300 m-nivået er en "bølgedal"
på -5m. Fra 1400 til 1550 m o.h. har det bare vært små endringer mens
det over 1600 m igjen har vært en høyning av breflaten opptil 6 m. Som
et middel for hele breen har det vært en volumøkning som tilevarer en
heving av overflaten med 0.9 m.
Det er naturlig å anta at økningen ved 800-900 m representerer responsen på flere år med positiv massebalanse på begynnelsen av 1960-tallet
og at bølgedalen ovenfor tilsvarende kommer fra underskuddsår rundt
1970. økningen på toppen av breen må da være fra årene rundt midten av
1970-tallet. Dynamikken i breen er altså allerede på god veg til å få
forflyttet massebalansevariasjonene i periode 1959-79 nedover breen.
I fig.4 er vist et lengdesnitt gjennom Bondhusbreen basert på målinger
av istykkelsen med radar. Store deler av breen er ca 200 m tykk og
fjellet under breen har et jevnt fall. Dette viser hvorfor denne breen
har en rask responstid.
Også lengdeprofilet for Gråbreen, ca 5 km nord for Bondhusbreen er
vist i fig. 4. Her er det en fjellterskel under bretunga som bidrar
til at denne breen reagerer mye tregere enn Bondhusbreen. I perioden
1959-89 har Gråbreens front trukket seg ca 400 m tilbake, mens
Bondhusbreen i samme periode har gått både litt frem og tilbake, men i
sum har vært stabil. En nærmere analyse av Gråbreen er gitt av Laumann
og Tvede(1989)
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Midtre Fol efonni er en liten platåbre med korte brearmer mot sør,
nordvest, nordøst og øst, se fig.5. Høyeste punkt er ca 1570 m o.h.
Breens massebalanse ble målt i 1970-71 (Tvede 1972). Brekart er konstruert etter flybilder fra 1959 og 1981. Resultatene er tidligere
publisert av østrem og Tvede (1986), hvor fig.5 er hentet fra. Figuren
viser at det i middel for denne perioden var en betydelig senkning av
breflaten. Endringene ble imidlertid heller ikke her jevnt fordelt. De
enkelte brearmene hadde disse verdiene:
Sørvendt

Vertikal endring
av breoverflaten
i m vannverdi

Nordvestvendt

-10.3

-15.2

Nordøstvendt

østvendt

Hele
breen

-4.9

-0.9

-9.6

De breområdene som får minst snø om vinteren sammenfaller med de områdene som har hatt størst minking og tilsvarende er områdene med
minst senkning de samme som får mest snø. Det kan derfor se ut som om
det er snøfordelingen om vinteren som sterkest påvirker massebalanseendringene på Midtre Folgefonni. østrem og Tvede analyserte også vinddata fra radiosondeometioninger. Disse indikerte at det hadde vært en
MIDTRE FOLGEFONNI
VERTICAL

SURFACE
FROM

DISPLACEMENT IN METRES
1959

TO

19131
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0
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Fig.5

Platåbreen Midtre Folgefonni. Kartet viser breflatene nivåendring
mellom 1959 og 1981 (fra østrem og Tvede, 1986).
The ice cap Midtre Folgefonni. The map shows the vertical displacement
of the surface from 1959 to 1981 (from østrem and Tvede, 1986).
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økning i frekvensen av sterk vind fra vestlig kant i vinterhalvåret
fra perioden 1951-59 til 1960-79.
Midtre Folgefonni må karakterieeres som en "semipassiv" bre, hvor de
sør- og nordvestvendte armene synes å ha svært lite bevegelse, de
nordøst- og østvendte er nok mer aktive. Volumendringene på fig.5 kan
vi derfor forvente vil bli konservert i.mange år.
Breer

Aur andsf'e la

I Aurlandelvas nedslagsfelt er det undersøkt tre breer, Storskavlen,
Svartavassbreen og Omnsbreen.
Omnsbreen har i mange år vært objekt for bre- og geomorfologiundersøkelser. Av spesiell interesse for breens massebalanse er arbeidene
til Meseel (1971) og Høgvard (1987). Vi har benyttet kart over Omnsbreen basert på flybilder fra 1969 og 1986 som ble laget til hovedfagsarbeidene. Resultatet er vist i fig.6. Omnebreen har minket så
sterkt på disse 17 årene at den i 1986 bare dekket ca 25 % av det
arealet den dekket i 1969 og bare 8 % av arealet breen hadde ved
århundreskiftetl Breflaten har i middel senket seg 4.4 m, men dette
tallet ville åpenbart ha vært større om Omnsbreen hadde vært tykkere i
1969. Dagens brerest ligger i en østvendt fjellskråning, i det området
hvor Messel målte de største snømengdene, det er klart at snofordelingsmønsteret også her har bestemt nedsmeltingsforløpet.
Messel mente at Omnsbreen allerede i slutten av 1960-årene var en
"død" bre som ikke ville overleve til år 2000. Det kan se ut som om
han får rettl
,

Is!

4-5

+1 0

t•

t."

o
•

500 m
500 m

Fig.6

Omnsbreens topografi i 1969 og breens utstrekning i 1969 og 1986 er
tegnet inn på venstre kart. Breflatens nivåendring i m mellom 1969 og
1986 er vist på høyre kart. Data fra Høgvard (1987).
The Omnsbreen Glacier. Surface topography and glacier area in 1969 and
1986 are shown on the left map and the vertical displacement in m is
shown on the right map. Data from Høgvard (1987).
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Storskavlen er den største breen i Aurlandefjella med et breareal på
ca 7 km2. Breen kan karakteriseres som en "halv" platåbre da det aller
meete av breen er orientert mot øst og bare en mindre del av toppområdet er orientert mot vest og nord. Ingen del av breen er sørvendt,
se ellers fig.7. Toppunktet ligger 1700 m o.h. og det laveste punktet
1430 m o.h. I forbindelee med Oslo Lysverkers kartlegging av Aurlandelvas nedelagsfelt ble det laget et kart basert på flybilder fra 1969.
Kontroller under feltarbeidet viste imidlertid at dette kartet ikke
var nøyaktig nok på Storskavlen. Vi måtte derfor få konstruert et nytt
brekart basert på 1969-bildene. I september 1989 ble 32 punkter,
spredt over hele breflaten, koordinatbeetemt fra fastpunkter utenfor
breen.
På grunnlag av diese punktene og fjellkotene fra 1969-kartet ble det
ved hjelp av en terrengmodell konstruert et kart som viser nivåendringene fra 1969 til 1989. Kartet er vist i fig.7. I middel har
Storskavlens overflate senket seg 4.2 m på 20 år, men en ser at også
på denne breen har minkningen vært ujevnt fordelt. Mest masse er forsvunnet fra den vest- og nordvendte, øverste delen av breen. Lenger
nedover på den østvendte delen er det områder hvor breen enten har
vært i likevekt eller hvor det har vært noe økning. I april 1989 ble
det tatt enømålinger på Storskavlen. Disse viser et fordelingsmønster
som sammenfaller godt med fordelingskartet i fig.7. De områdene av
breen som har mistet mest masse er de samme som hadde minst snøakkumulasjon og områdene som har vært i balanse eller har økt er områdene
med meet vintersnø, altså samme mønster som vi ser på Midtre Folgefonni.
Svartavassb een ligger ca 10 km øst for Storskavlen. Det er en liten
bre (areal ca 0.4 km2) som i sin helhet er nordøstvendt og ligger
mellom høyere fjelltopper. Høyeste punkt er 1660 m o.h. og breens
front går ned i Svartavatn som er 1441 m o.h. ved høyeste regulerte
vannstand.
Som beekrevet for Storskavlen ble det også for Svartavassbreen konstruert et nytt kart fra flybildene fra 1969. I september 1989 ble 25
punkter på breoverflaten koordinatbestemt. Ved hjelp av terrengmodellen ble det også for Svartavasebreen konstruert et kart som gir nivåendringene fra 1969 til 1989, se fig.8. Resultatet vieer at det har
funnet sted en betydelig hevinq av Svartavassbreens overflate. I
middel er hevingen 5.8 m, men denne er ikke jevnt fordelt. I et område
rundt 1550-koten har breen lagt på seg mer enn 10 m. Det kan bemerkes
at den fjellryggen som i 1969 var nær på å dele Svartavassbreen i en
øvre og en nedre del, var høsten 1989 blitt dekket av breen igjen, men
fjellryggen blir fortsatt markert som en lang sprekk på tvers av
breen.
De tre undersøkte breene i Aurlandefjella viser altså store individuelle forskjeller mht. volumendringer i perioden 1969-89. Omnsbreen har minket sterkt over hele breflaten og det meste av breen er
nå smeltet helt bort. På Storskavlen har det også vært et stort volumtap fra breens toppområde, mens den østvendte delen i middel har vært
omtrent uendret. Svartavassbreen har lagt på seg over hele breflaten,
tildels betydelig. Under snømålingene i april var det på denne breen
vi fant de største enømengdene (6.5-11 m). Både breene østvendte
orientering og terrenget rundt breen tilsier at det i vintre med
dominerende vestavind vil kunne samle seg spesielt mye enø på Svarta, vassbreen.
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Storskavlen i Aurlandsfjella. øverst et kart over breen fra 1969,
nederst et kart som viser breflatens nivåendring i m fra 1969 til 1989.
The Storskavlen Glacier in the Aurland Mountains. The upper map shows
the slacier surface in 1969, the lower map shows the vertical displacement from 1969 to 1989 in meters.

vi vil ikke gå nærmere inn på hvordan emelteprosessene evt. vil
variere mellom disse breene, men vieer her bare til den ulike høydefordelingen i fig.9. Dette kan gi noe av forklaringen på Omnebreens
raske nedemelting.
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Svartavassbreen i Aurlandsfjella. øverst et kart over breen fra 1969,
nederst et kart som viser breflatens nivåendring i m fra 1969 til 1989.
The Svartavaesbreen Glacier in the Aurland Mountains. The upper map
shows the glacier surface in 1969, the lower map shows the vertical
displacement from 1969 to 1989 in meters.
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Arealfordelingen i 50 m-intervaller for breene i Aurlandsfjella.
Hardangerjøkulen er tatt med for sammenlikningens skyld.
Area distribution curves for 50 m-intervals for the glaciers in the
Aurland Mountains. Hardangerjøkulen ice cap is also presented.

Diskusion
Volumendringene på de undersøkte breene iløpet av de siste 20-30 år
gir ingen entydig tendens. Breene ligger såvidt nære hverandre at vi
må kunne anta at de storstilte endringer i værforholdene vil være
omtrent de samme. Vi har funnet eksempler på breer som har hatt en
markert volumtap (Omnsbreen og sør- og vestsiden av Midtre Folgefonni), breer som har vært omtrent i balanse (Bondhusbreen, Hardangerjøkulen og østsiden av Storskavlen) og en bre har hatt en betydelig
volumøkning (Svartavassbreen). Dette gir altså grunnlag for å nyansere
oppfatningen om breenes volumendringer i forhold til hovedvannskillet.
Det er påvist at volumendringenes arealfordeling på de passive breene
synes å sammenfalle med snøfordelingen på breen. Vår hypotese er da at
de volumendringer vi har funnet, hovedsakelig er forårsaket av lokale
endringer i snøfordelingen. En analyse av snøakkumulasjonskartene for
1200 m-nivået i perioden 1969-1989, viser at både Midtre Folgefonni,
Hardangerjøkulen og Aurlandsfjella i middel har fått 20 % mer vinternedbør enn normalt (1931-60). Dette er også påvIst som en langsiktig
tendens for nedbøren på Vestlandet (Aune 1989). Dersom det kun er nedbøren som faller direkte på breflaten som bestemmer snøakkumulasjonen,
skulle vi forvente å finne emå varlasjoner fra bre til bre. Snøakkumulasjonsmålingene gjennom mange år har imidlertid vist at de vindtransporterte snømengdene er betydlige. Evt. endringer i vindforholdene vil derfor kunne få stor innvirkning på volumendringene på breene.

Som tidligere nevnt, indikerer radiosondedata at det har vært en
økning i frekvensen av eterk vind fra vestlig kant fra 1950- til 1960og 70- årene. Det vil derfor være av stor interesse å få analysert
nærmere hvordan vindforholdene i Vestlandets høyfjell evt. har endret
seg mht. retning og etyrke. Et problem er mangelen på representative
værstasjoner med lange homogene måleserier. Meteorologer har istedet
foreslått å se på data fra fyrstasjoner utenfor Vestlandet.
Klimasignalene fra de breene vi har undersøkt, indikerer en endring i
vindforholdene som har gitt økt vinternedbør og lokalt har gitt mer
snøtransport fra vest mot øst. Denne konkluejon er noe forskjellig fra
de konklusjoner som er gitt i Oerlemans og Hoogendoorn (1989). De har
analysert breer i Østerrike og finner at det er endringer i værforholdene om sommeren som her gir de største utelagene på massebalansen.
Hvordan kan så breene brukes som klimaindikatorer og hvilke kriterier
for utvelgelee av "representative" breer bør anvendes?
For å starte med det eiste punktet så stiller vi oss tvilende til om
det er mulig å velge ut en representativ bre for et større område. I
så fall vil det beste valget være en platåbre som har utløpere i flere
retninger . Om dette ikke er mulig, bør det velges ut mindre breer som
ligger ulikt eksponert innen samme fjellområdet. Det bør også gjøres
en forhåndsvurdering av breens dynamikk slik at en får med aktive
breer hvor endringer i massebalansen forholdsvis raskt gir synlige
utelag i brefronten. Videre må målinger av volumendringene dekke hele
breflaten, for å oppnå dette mener vi at kartlegginger med noen års
mellomrom er å anbefale. Er det først gjort en nøyaktig kartkonstruksjon, så er det senere lett å foreta rutinemessige innmålinger av det
nødvendige antall punkter på breen.
Samspillet mellom breer og klima har vist seg å være komplisert fordi
omtrent alle klimaparametre har innflytelse på sluttresultatet breens volumendring. Problemet ligger derfor ikke så mye i å konstantere om det har foregått en klimaendring, men å si noe sikkert om
hvilke klimaparametre som har endret seg.
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OMNSBREENS UTBREDELSE I 1969 (t.v.) OG I 1986
etter Høgvard (1987)
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VANNTEMPERATUR
I AURLANDSELVA
1965-89

ARVE M.

TVEDE

Bakgrunn
Vanntemperaturmålinger
i Aurlandsvassdraget
ble satt igang i mai 1965
i forbindelsemed de planleggingsarbeidene
for Aurlandsutbyggingensom
da var startet opp. Følgendemålestasjonerble satt i drift:
Stasjonsnr.29302 Skjershøleni Aurlandselva,ca. 3 km
nedenfor Vassbygdvatn.
Stasjonsnr.29303 Belle bru i Aurlandselva,ca. 2 km ovenfor
Vassbygdvatn.
Temperaturprofileri Vassbygdvatnfra overflatenned til
bunnen ( ca. 25 m ).
Alle målingene er utført med et kalibrertkvikksølvtermometer
som er
montert i en stålbeholder.Både målesteder,metodikk og observatør
( Olav Tokvam ) har vært de samme fra 1965 til 1989. Målehyppigheten
ble endret fra daglige målinger i perioden 1965 - 1973 til målinger to
ganger hver uke fra 1974. Alle målingeneer tatt om ettermiddagenog
representerervanligvisnoe ner døgnets normale maksimumsverdier.
Døgnmiddelverdienevil derfor som oftest ligge noe lavere enn de målte
verdiene.Alle elvetemperatureneer kontrollertog lagt inn på Hydrologisk avdelingsdatabase.Målingenefra Vassbygdvatner ennå ikke
lagt inn på databasenog omtales derfor ikke nermere.
Vanntemperaturserienefra Aurlandselvarepresenterernoen av de
lengste homogene serier av denne type i Norge. Det ble derimot ikke
satt igang referansemålingeri noen uregulertelv med sammenliknbare
hydrologiskeforhold.Dette er ønskelig for å kunne skille de endringer som skyldes kraftutbyggingenut fra endringersom skyldes klimatiske variasjoner.Det må derfor benyttesdata fra en nerliggendeverstasjon.StasjonenReimegrender valgt til dette formål, den ligger
560 m o h, ca 35 km sørvest for Aurland.
Vanntemperaturforholdene
i Aurlandselvaer tidligerebeskrevetav
Kanavin (1975),men rapportenbehandlervesentligvinterforholdene.
For Leerdalsvassdraget
har Hansen og Tvede (1985)presentertnoen
resultaterom vanntemperaturendringer
etter kraftutbyggingeni dette
vassdraget.
Aurlandsutb

in en

Anleggsarbeideneble startet i 1970 og utbyggingenvar ikke fullført
før i 1989 da det siste aggregateti Aurland I ble satt i drift. I
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fig. 1 er vist utbyggingsprosjektetsammen med målestedenefor vanntemperatur.Igangkjøringenav de ulike kraftstasjonerforegikk slik :
Aurland I

1.aggregati drift januar 1973
1975
_
høsten 1989
ft

- Aurland II

_
_

9,
1,

....

99

- Aurland III

ft

juli 1979
okt. 1979

„ _

sept. 1980

_ „ _
_

- Vangen

mai
1982
okt. 1982
mai
1983

okt. 1983

- Reppa
—

Basert på oppstartingstidenefor kraftverkeneer det naturlig å
analyserevanntemperaturdataene
etter følgendeperiodeinndeling:

1965 1972 Uregulerteforhold
-

1973 1979 Aurland I i drift, all vassføringut av
Vassbygdvatngår fortsatt i elveleiet.
-

1981 - 1988 Tilnermet full utbygging,Vangen kr.verk tar
bort det meste av vintervassføringenfra elva.
Resultater
Vanntemperatureneer presentertsom kurver i fig. 2 - 12. Det er i
alle figurene benyttet ukesmiddelverdiermed lineer interpolasjon i
de perioder det ikke er tatt daglige målinger.
Fig. 2 - 4 viser temperaturgangeni uregulert tilstand for 1966, 1967
og 1969. Arene 1966 og 1969 hadde relativtkalde vintre og varme
sommere mens 1967 hadde en mild vinter og en kald sommer. Dette gjenspeiler seg også i temperaturforløpetom sommeren.Verdiene fra august
1969 er forøvrig de høyeste som er målt i Aurlandselvamed enkeltverdier opp i 16°C. Men også før utbyggingvar Aurlandselvaen kald
elv om sommeren pga. den store mengde smeltevannsom kom i juni og
juli. Det er ellers verdt å merke seg at selv i kalde vintre var
temperaturenved Belle bru sjeldentpå frysepunktet.Dette indikerer
en viss innflytelsefra grunnvannstilsig.Ellers er den oppvarmende
virkningen av Vassbygdvatntydelig,dette gjør at vintertemperaturen
og høsttemperaturener vesentlighøyere nedenfor enn ovenfor vatnet.
På fig.5 og 6 er middelverdienevist for de tre utvalgte periodene for
hvert målested. Det ble en tydelig nedgang i temperaturenved Skjershølen fra midten av juli og ut septemberetterat Aurland I kom i drift
og denne nedgangen ble forsterketetterat Aurland II og III kom i
drift. I middel har sommertemperaturennedenfor Vassbygdvatnsunket
1-2.5°C.Dette er forårsaketav tappingenav kaldt dypvann fra fjellmagasinene.Dette vannet strømmer gjennom Vassbygdvatnog videre ut i
elva nedstrøms.Temperatureni avløpsvannetfra Aurland I er målt
siden 1975,i fig.10 - 12 er vist noen enkeltår,en ser at avløpsvannet sjeldent overstiger8°C selv i august. Også temperatureni
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april-maier blitt ca 1°C lavere etter kraftutbyggingen,dette skyldes
at kraftverketpå denne tiden kjører ut vann som tappes fra magasinenes øvre del. Dette er kaldt vann fordi magasinenefortsatter islagte. Samme virkningenble også observerti Lerdalselva.Vintertemperaturen nedenfor Vassbygdvatnsteg litt fra uregulert tilstand til
perioden 1973- 79, men etterat Vangen kr.verk kom i drift er temperaturen igjen blitt som under uregulerteforhold.
På strekningenmed redusertvannføring,ovenfor Vassbygdvatn,var det
bare små endringer fra uregulerteforhold til perioden 1973- 79. Men
etter 1981 ble det en økning på 1-2°C for perioden fra begynnelsenav
juni til midten av juli. Denne temperaturøkningen
er naturlig å forklare med den sterke reduksjoni mengden smeltevannsom ble tilført
elva etterat pumpekraftverkeneble satt i drift. Vintertemperaturen
synes ikke å ha endret seg merkbart.
Som tidligerenevnt må vi se også på evt. endringeri lufttemperaturen
mellom de aktuelleperiodene.Det er spesieltsommertemperaturensom
vil vere av interesse.Nedenforer satt opp middelverdierfra Reimegrend (°C ):
Periode

1965- 72
1973- 79
1981- 88

juni
11.2
10.3
10.8

juli
11.6
12.0
12.1

august

middel

11.8
11.2
10.9

11.5
11.2
11.3

Det er verdt å merke seg at juli-temperaturen
er gått litt opp, vanntemperatursenkningen
ved Skjershøleni juli kan derfor tenkes å ville
blitt enda større dersom luttemperaturenhadde vert uendret. I august
er imidlertidbildet det motsatte,med gradvis lavere lufttemperatur
etter utbygging.I middel for sommerenhar det bare vært ubetydelige
endringer i lufttemperaturen.
Oppsummering:
Kraftutbyggingensynes å ha medført en temperatursenkning
på
ca 1°C i april-maiog 1 - 2.5°C i juli, august og september
i AurlandselvanedenforVassbygdvatn.
I elva ovenfor Vassbygdvatner det konstanterten mindre
økning i temperatureni juni - juli etterat Aurland II og
III kom i drift.
Vinter- og høsttemperaturener bare ubetydeligendret.

Referanser
Kanavin, E.V., 1975: Hydrologiskeforhold i Aurlandsvassdragetom
vinteren.Utredningfor vassdragskjønnet.
Hansen, E. og Tvede, A.M., 1985 : Examplesof short and long term
variationsof the water temperaturesin rivers due to hydro
power plant operation.Paper presentedat the Third
InternationalSymposiumon RegulatedRivers, Edmonton 1985.

?

\.

••,.•

N'...

.4.~

,

ss

Flåm

Van

930

Liverdalsvatn

930

Viddalsvat

inungavatn

Tarven

1705

930

•

b\

0110101

0110~~1111111110

Auria

Sc I I c try,A
assbygd1

94. vw.

14?

leanana

(4.

•

.4 IVby

øø,

\lind

in

NorddaIsvatii‘

C,levavatn
• •••••

•4,.

1415

•

• . Skomabreen

1678

Hednedalsvatn

Storskavlen

1729

•
gavatn

*

amsvatn

eppva

store Kreklevatn
1477

-1307

,

ULVIK

URLAND/

storeVilievatn

jr.

1439

11
-

1591

4.

•

•

0SL°

Langavatn

atn

•

ampen?

L

2

111

3

4

Skm

I Aurland

Strandavatn

Volavatn

elljuvatn

Volanuttjørnane

HOL

I

I

Uregulert vann

Regulert vann- HRV

Kanal
Dam
Kraftstasjon
Vei veitunnel
Jembane
Turisthytte

Kraftverken•

AURLANIT•

LJERDAL

Vierbotnvatni
Geitryggvatn

•

• M111.1
• 1•111••
•

ONHIMMINDO

•

Målestokk

MR/i•

VffiredaIstjørnane

Rossdal.

,a • •.

areldts'-

=

Kraftledning
11111•1011111111111•U• Vanntunnel

Kongshell

•_

Nyheliervatn

Grina

•

store Uavatn

store
runnsvatn

.AURLAND
270 MW

elmn•va

4T-

Veslebo
vatn

1340

tlavatn

Niiiii

• 44.
nedr
-44
Millom =. 1450,5
•• wi>
vatn
435
_
Alvsvatn
Sv rtavatn •

44

nedre
Berdalsvatn

11/
1442

102

4.4
•
-Cr • •

Norddalshøgdi

AURLANDif !,
Aurd Isvat •
140
MW
I
,..
x
i
REPPA_90MW
....maninge
*
offleme

.

ibs
v I'

AURLAND I
450 MW 41•
•

Låvi

3q302,
&S
Vi
gkor5i

Hornsvatn

1909

Blåskavlen

Vassbygdvatnet

Selt ftvatn
••••••• • f,
Myrdalst.

•

n

VAN GEN %
35 MW

*^/s
4 /744•4

rlands
fjord

låmst.

I

Berekvam
Fretheimsdalsvat

•

60111

1440

Flenjaeggi

„‘ofinde

_v0

tis

••

Und

Skjerdal

SOGN OG FJORDANEFYLKE

•

54
iddeg
ATURDATA

( UKESM I DLER i

JON :

I

411I1S

29102
— 1:
Skjesehe len

2111401 —
lelle

:

•••••..

bru

t
FEE)

MAR

ADIII

Me

j M

JUL

AU3

SEP

OKT

NOV

DES

Fig. 2
Etterwiddae
TEmPERATURDATA

UKESM i DLER i

STASJON

29102

I

(9111

— 11

211801

Skjurehelen

Belle

—

:

bru

7,1
JAN

FliGa

MAR

AFR

MA I

JUN

JUL

Aus

SEP

OKT

NOv

DES

198•
eneiddag
PERATURDATA

LIKESM I OLER i

SJON

29102
s •arshøl

I

—

Fig. 3

NNIal
2.101

:

I.

n

I.

—

:

bru

I

N

FEI3

MAR

APR

MA I

JUN

JUL

AUG

SEP

;

OKT

NOV

DES

69

Fig. 4

Ettermidelag

TEMPERATURDATA
PERInnER:

CUKESMIOLER)
FOR STNR:
411165
— 411172:
49.0 — 1900:

55

29102 — 5 Skjurehilen
1/37111
— 11119:

/
\

0
SAN

Pge

MAR

APP

MAI

LIN

3UL

AUG

SFP

OKT

NOV

OES

Fig. 5

Ettermiddag

TEMPERATURDATA
PERIODER:

(UKESM1OLER)
FOR STNRt
ISISS— 4972:
1890 — 11100:

294106 —

5

Selleb

411110
— 1979:

til

9

\

N

•

'

0
JAN

Skjershølml

Belle

bru

Et

e

o
FES1

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

Fk

Ettersiddag

TEMPERATURDATA
(UKESM1DLER)
I PER1ODEN:
11111iS41172
MIDDELYERDIER
FOR
21111102—
5 ••••••••
2111505—5.•••""••

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

Fig. 7

56
iddag
RATURDATA
VERDIER

FEB

UKESM I OLER
FOR

MAR

PER

ODEN :

19•15-

19-19

28102I
Sk jeranalen

APR

MA 1

JUN

29306Belle

JUI-

Atie

SCP

I.-."bru

OKT

NOV

OES

Fig. 8

Etterwiddag
TEMPERATURDATA
MIDOELVERO

4 UKESM I OLER )

IER FOR

I PER I 00EN

211802-

i

4994-

1908
295011-

I

Belle

Skjerahelen

I
bru

0

0
JAN
Iiddag
J1KTURCIATA

29301
Aur 1and I

I

101110

1:

29102

-

11:

28101

Sk'aTeheilen

Belle

k

7\f

/
,./-

i
1 '

,

i
‘...

/

\

i

s-......

i

.---•

MAR

APR

MA I

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

Fig. 9
UKESM I OLER 1

KIN :

MD

FEP

acIP

MA t

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

Fig. 10

bru

Etterroiddag
TEMPIERA TURDAT A

57
t UKESM I DLER

S TAS JON :

I

41014

25E0 I — t
Aurland I

298043 —
Belle bru

219¥02 — I :
Skjæruhølen

/

'

""

\
•
•

•

'

JAN

FEB

MAR

APR

MA I

JUN

JUL

AUB

SEP

OKT

1994

NOV

DES

Fig. 1 1

Et tenaiddag
TEMPERATURDATA

UKESN I OLER )

STASJON

I

I SIS

20101
I I
Aurland I

29602
—
Skjarahølen

29101
Balle bru

r
0
JAN

Fall

MAR

APR

MAI

JUN

JUIL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

Fig. 12

S:

Endringer i flora og vegetasjon
som følge av vannkraftutbyggingen i Aurlandsdalen
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Arvid Odland
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3 Undersøkelsesområdet
3.1 Topografi
3.2 Undersøktefosser
3.3 Berggrunnsgeologi
3.4 Klima
3.5 Hovedtrekki vegetasjonen

ArvidOdland

Bergen,oktober 1990

Takk til Amfinn Skogen for kommentarer til floralisten og SyIvia
Peglarfor korrekturav engelsktekst.

Odd Vevle har velvilIlgststilt sinhovedfagsoppgavetil disposisjon
for undersøkelsen,og var også med i første fase for å gjenfinne
en del av lokalitetenesom skulleetterundersøkes.Hilary H. Birks
deltok under feltarbeidet I 1988, og har bestemt mosematerlale.
Astrl Botnen og Tor Tønsberg deltok under feltarbeidet 11988,
og har bestemtdet mesteav lavmaterialetfra profilene.

Feltarbeldeter utført somrene 1988-90.

Den forellggendeundersøkelsenble initiert av Vassdragsdirektoratet, og det har også dekket drIftsutglfteneog engasjementav
medarbeideri prosjektet.

Utbyggeren,Oslo lysverker,bekostet botaniske befaringer I området slikat en fikk et visstkjennskaptil naturforholdene i reguleringsornrådene.Senereble det under ledelseav professorKnut
Fægrlutført to hovedfagsoppgaverI botanikk i området for å beskriveforholdenefør regulering.

5 EndrInger I flora og vegetasjon ved fosser
5.1 Fossi Aurlandselva,860 m o.h. - Profil 1
5.1.1 Fosserøykmålinger
5.1.2 Vegetasjonenfør regulering
5.1.3 Vegetasjonenetter regulering
5.1.4 EndringerI ffora og vegetasjonetter regulering
5.2 FossnederstI Grøna, 900 m o.h.
5.2.1 Fosserøykmålinger
5.2.2 Vegetasjoneni elvebreddenfør regulering
5.2.3 Vegetasjoneni elvebreddenetter regulering
5.3 Endringeri frekvensenav fagermoser,torvmoser,
kreklingog blåbær i elvebredden
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2 Tidligere undersøkelser I Aurlandsdalen

4 Karplantefloraen I Aurlandsdalen
4.1 Plantegeografiskehovedtrekk
4.1.1 Kystplanter
4.1.2 Nemorale,seavestligearter
4.1.3 Varmekjære,sørøstligearter
4.1.4 Kontinentalearter
4.1.5 Fjellplanter
4.2 Forekomstav "sjeldnearter* før og etter regulering
4.3 Sammenlikningmed Flåmsvassdraget
og Undredalsvassdraget
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1 InnlednIng

Sett fra et naturfagligsynspunktmå en i ettertid kunne si at diskusJonenehadde stor verdI da utbygger og Vassdragsdirektoratet gjordeen stor Innsatsfor at Inngrepeneskullebli så skånsomme som mullg. Spesielt må en peke på at tunnelbyggingen i
stedetfor vei i selvedalføret i stor grad har skånet naturen. Også
en minstevannføringog små terskler I flate elvestrekningerhar
hatt positiveeffekter.

3
3
4

Referat
Abstract
forord

I forbindelsemed utbyggingsplanenei Aurlandsvassdragetble
det diskusjonermellom naturvitere og utbyggere angående
hvilke konsekvenserregulerIngenville få. Aurland var kjent som
et botaniskmeget rikt område, og en var redd for at utbyggingen i stor grad skulleforstyrreplantelrveti dalføret. Det var nok likevel fotturistenesom utgjorde det store flertallet av motstanderne mot utbyggIngenda de følte at naturopplevelsenevillereduseressterktved en utbyggingav vassdraget.
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7 EndrInger I flora og vegetasjon I og langs vassdragene
7.1 Vetlevatn
7.2 Nesbøvatn
7.3 Aurdalsvatn
7.4 Øyestølvatn

6 Vegetasjonsetablering på blottlagt mark
6.1 Steinfyllingeiog veiskjæringer
6.2 Vegetasjonsutviklingpå fluvialeavsetninger
6.2.1 Vegetasjonssoneringpå stablilsertfluvial
avsetningi låvidalen
6.2.2 Vegetasjonssoneringpå stabilisertfluvial
avsetningI Vetlevatn

5.4 Profil4
5.4.1 Vegetasjonenfør regulering
5.4.2 Vegetasjonenetter regulering
5.4.3 EndrIngeri profil 4
5.5 Endringeri mose-og lavsamfunnved noen fosser
5.5.1• Endringeri kryptogamfloraen
5.5.2 Endringeri kryptogamsamfunn

Hovedtrekkene i utbyggingen er vlst på flgur 3. De store magasinene ligger, med unntak av I Fretheimsdalen (930 m o.h.) Ihøyfiellet, over 1400 rn o.h. Det ornfattende vanntunnel-systemet medfører at både Aurlandselvi og mange av sideelvene får sterkt redusert vannføring nedenfor vanninntaket. Figur 4 viser vannføringen ved målestasjonen i Aurdalsvatn før reguleringen.

Det er foretatt oversIktsundersøkelser innen det meste av nedbørsfeltet for å gi en generell beskrivelse av flora og vegetasjon
området. Ved to lokaliteter hvor Odd Vevle hadde lagt ut profiler, er det foretatt mer detaljerte undersøkelser for å studere endringerl floraen.

Denne undersøkelsen tar sikte på å beskrive forandringer i flora
og vegetasjon i Aurlandsvassdraget basert på de forundersøkelsene som ble foretatt, og ellers andre registringer innen området.

I forbindelse med reguleringen av Churchill Falls, Labrador,
Canada, ble det satt i gang undersøkelser for å studere floraen i
fossesprutsonen i dette området (Brassard et al. 1971. Brassard
1972). Fossen ble regulert i 1972, men det er foreløpig ikke foretatt etterundersøkelser for å påvise endringer som følge av reguleringen (Brassardpers. rnedd.).

Fosserøykpåvirkete lokallteter utgjør meget spesielle naturtyper.
Envet at de kan Inneholde mange sjeldne og til dels truete arter,
spesielt kryptogamer. En rekke slike lokaliteter er gått tapt i
årenes løp og flere gjenværende er truet av utbygging. Men i
Norge, hvor de fleste av Nord-Europas fosser ligger, er det ikke
tidligere utført undersøkelser av konsekvenser på floraen etter
utbygging.

I Sverige er det utført flere større undersøkelser av effekter av
minsket vannføring
elver og gjengroing i strandsonen etter
vannsenkninger, se f.eks. Wassen (1966), Grelsson & Nilsson
(1980), Nilsson (1978, 1979, 1981), Grelsson (1981, 1986). Generelle oversikter over effekter og kunnskap om disseetter reguleringsinngrep er gitt av Sjews& Nilsson (1976) og Andersen &
Fremstad (1986).

Vassdragsreguleringersvirkninger på flora og vegetasjon er svært
lite undersøkt I Norge. Vi har relativt god kunnskap om arter og
vegetasjonstyper 1og langs vassdragene, men hvordan disse reagerer på reguleringsinngrep, og hva som skjer i en etableringsfase etter regulering i et vassdrag er lite kjent.

1 Innledning

6

i

Nordhagen (1973) har beskrevet økologi og utbredelse til rabarbra (Rheumrhapontkum) etter to funn av arten I Aurlandsdalen

Som en oppfølging av dette ble det satt i gang to hovedfagsoppgaver i området. Øvstedal (1969) undersøkte vegetasjonen på
urer og steintipper i Aurland. Det ble beskrevet vegetasjonsprofiler fra urer ved Almen, i Midjedalen og ved Vassbygdi. Hensikten
med dette var å få en innsikt i hvordan den naturlige vegetasjonsutviklingen på steintipper ville bli, og eventuelt komme med
forslag til behandling av tippene slik at tilveksten kunne gå fortere. Vevle (1970) undersøkte flora og vegetasjon ved noen av fossene i Aurlandsvassdraget. I alt 18 fosselokaliteter ble oppsøkt.
Det meste av arbeidet ble utført ved fossen nederst i Grøna, en
sideelv til hovedelva, en foss I Aurlandselva mellom Grøna og 0sterbø, og en foss i Aurlandselva ved Vestaforstølen. Undersøkelsen ble'vesentlig basert på analyser i fastprofiler i gradienter fra
fossene, og på synedrieanalyser av utvalgte arter. Det ble også
foretatt målinger av fosserøyknedbør I vegetasjonsprofilene.
Denne undersøkelsen har gitt et bra utgangspunkt for en mer
detaljert undersøkelse av virkningen av reguleringen.

I forbindelse med planene om vannkraftutbygging I Aurlandsdalen ble det 1samarbeid mellom Oslo lysverker og Botanisk institutt ved Universitetet i Bergen satt i gang botaniske registreringer i de delene av vassdraget som ville bli berørt. I Arsrapport
1966 Aurlandsdalen (Fægri et al. 1966) ble det påpekt en del
konfliktområder og skissertopplegg til videre undersøkelser. Speved fossene frarnhevet
som interessante
sielt ble vegetasjonen
(Ammann & Ammann 1966) og de påpekte at disse burde undersøkesgrundig før reguleringen.

Spangelo (1959) har i sitt hovedfagsarbeid undersøkt den kalkkrevende floraen på en rekke fjelltopper i området og undersøkt
relasjoner mellom flora og pH i humuslaget.

Den første som foretok omfattende botaniske registreringer
Aurlandsdalen var Blytt (1869). I løpet av turene til Sogn 1864,
1865 og 1867 ble Aurlandsdalen og fjellene omkring undersøkt.
Blytt (1869: 41) peker spesielt på den rike fjellfloraen som fantes
oppe i Aurlandsdalen, og forekomsten av varmekjære og kontinentale arter ellers i dalføret. Etter den tid har området vært mye
besøkt av botanikere, men det er ikke publisert noe sammenfattende om flora og vegetasjon i området.

2 Tidligere undersøkelser
Aurlandsdalen

nlina lonkreingsrapport015

Figur l
Aurlandselvas nedbørsfelt. Fosser
undersøktav Vevle (1970) er angitt.
Ekvidistanse500 m. - lbe Aurland
river catchment Waterfals investigated by Vevie (1970) are indicated.
Contourinterval 500 m.
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Nedslagsfeltet er 762 km2. Over 90 % av nedslagsfeltet ligger
over 900 m o.h. (tabell 1), og av dette består en stor del av høyfjellsområder over 1400 m o.h. Her ligger en rekke mindre breer,

Aurlandsvassdraget (figur 1) har sine kilder I fjellene nord for
Hallingskarvet og renner ut i Aurlandsfjorden vad tettstedet Aurlandsvangen. Det grenser I ser mot FlåmsVassdraget,i nord mot
Lærdalsvassdragetog i øst mot Hallingdalsvassdraget.

3.1 Topografi

3 Undersøkelsesområdet

nina lorskningvappoi 015
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Selve Aurlandsdalen er dypt nedskåret i dette fjellmassivet, og
den er derfor omgitt av bratte fjellsider. Aurlandsdalen som går i
østlig retning, har tre mindre sidedaler: Midjedalen som går i
nordlig retning og Stonndalen og låvidalen som går I sørlig retning. lavlandsområdene (under 300 m o.h.) strekker seg fra Aurlandsvangen inn til Almen i Aurlandsdalen. Herfra stiger terrenget brått opp til Sinjarheim (500 m o.h.).

som totalt dekker ca 0,5 % av nedslagsfeltet. De høyeste fjellene
er Store liahovden (176 m), Tarven (1703 m) og Alvsnosi (1708
m).

Nedbørsfelt km2
Catchment area in km2
Årsnedbørved havnivåi mm
PrecipitatIonat sealevel in mm
ÅrsnedbørI fjellet i mm
PrecipitationIn the mountainsin mm
Humididtet (Martonnesindeks)
Humidity (Martonnes aridityindex)
Mldlere julitemp. ved havnivå"C
Mean Julytemperatureat sea level°C
Midlere Januartemp.ved havnivå°C
Mean Januarytemperatureat sea level°C
AvrennIngved havnlvå(I/s/1m2)
Run-off at sea level(1/s/km2)
AvrenningI fjellet (1/s/km2)
Run-off In the mountains(Vs/km2)
Vannareal over 300 m o.h. I %
L.akearea above 300 m a.s.I. in %
Vannareal under 300 m o.h I %
lake area above 300 m a.s.l. In %
Breprosent
Area coveredby glaciersin %
Høyestefjell i m
Highest mountainin m
Arealprosentunder 300 rn o.h.
Area below 300 m a.s.l. In %
Arealprosentmellom 300-600 m o.h.
Area between 300 and 600 m a.s.l. in %
Arealprosentmellom600 og 900 m o.h.
Area between 600 and 900 m a.s.l. in %
Arealprosentover900 m o.h.
Area above 900 m a.s.l. In %
lotundekkets bergarter
Occurrenceof the lotun nappe
Grunnfjellsbergarter
Occurrenceof Precamprianbasement
Kambro-siluriskesedlmenter
Occurrenceof Cambro-Sllurianschlsts
40
16,0

60
3,5

49

16,0

-2,7

20

80

2,5

0

0,5

1765

3

6

7

84
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38

16,0

-2,5

20

60

3,5

0,3

0,5

1762

2

2

5

91

++

++

+++

'

1610

800

+++

83

6

8

3

1761

1,0

0

20

-2,5

1200

600

800

610

92

Undr.

279

Flåm

762

Aurl.

Tabell 1. Topografiske,klimatiske og geologiske forskjefiermellom Aurlandsvassdraget,
Flåmsvassdraget
og Undredalsvassdraget- Topographical,climaticaland geologicaldifferencesbetween Auriand, Fom and Undredal.

.Wna fonkningsrapportOIS

fosser

KlimaetI de indre delene av Sogner mer kontinentaltenn det en
ellers finner på Vestlandet. Interpolert mellom de nærliggende
stasjonenei lærdal, leikanger og Sogndalkan en anta en midlere julitemperatur på 16 °C og en januarmiddeltemperaturpå 2,5 C. Årsnedbøreni lavlandet ligger rundt 700 mm. Klimaforholdene varier sterkt med høyden over havet (Skaar 1976, Før-

3.4 Klima

Hovedtrekkenei berggrunnsgeologiener vist i figur 2. I de lavereliggendeområdene bestårberggrunnenav grunnfjellog domineresav granittiske til granodiorittiskebergarter. Her ligger lokalitetene M, 0, P, Q, R og S, seflgur 1. Bergartenei jotundekket
omfatter sure og intermediæregneisserog massivebergarter av
meget variabel sammensetningav amfibolittiskeog gabbroide
bergarter. På denne type berggrunnliggerlokaliteteneB, E, F, G,
H og I. Kambro-siluriskefyllitter har innen vassdragetsin største
utbredelse i fjellområdene. Her ligger lokalitetene D, 1, K, L, M
og N.

3.3 Berggrunnsgeologi

FørreguleringenundersøkteVevle (1970) følgendefosselokaliteter innenvassdraget,sefigur 1.
FossA - nedersti Grøna, 940 m o h.
FossB - i Aurlandselva,øst for 0sterbø, 880 m o.h.
FossC - i Aurlandselva,ved Vestaforstølen,950 m o.h.
FossD - i en liten elv som kommer fra Storfonn, 1280 m o.h..
FossE - i Grøna, 1000 m o.h.
FossF - i Grøna, 1100 m o.h., mellom Nosiog Sauavad.
FossG - i Langedalen,1000 m o.h.
FossH - i Langedalen,ved Langedalsstølen1150 m o.h.
FossI - Sleipå-fossi langedøla, 1300 m o.h.
FossJ - i Berdalselvived møtet med Aurlandselva,760 m o.h.
FossK - i Aurlandselviunder Bridlebrui,600 m o.h.
FossI - i Veiverdalselvived Sinjarheim,600 m o.h.
FossM - i Grovselvived Almen, 500 m o.h.
FossN - i Stonndalselvi,ved Reppa,800 m o.h.
Foss0 - i Stonndalen,mellom Vetledalen og Stunndalen
turisthytte,700 m o.h.
FossP
flere fosseri Stonndalselvimellom Stonndalenog
Vassbygdi,300 - 600 m o h.
FossQ - i låvidalen, 500 m o.h.
FossR - ved Fornastøli Kleåelvi,900 m o.h.

3.2 Undersøkte

elne loakningsrapporl 015

i vegetasjonen

Aurlandsdalener et utpreget løvskogsdal,der og furu (og gran)
har liten utbredelse, noe som er typisk for mange bratte vestlandsdaler.Gråor og bjørk er de treslagenesom danner det aller
meste av skogene. I de bratteste partiene i fjell- og dalsidene
finnesdet lite vegetasjon,vesentligenkelttrær på berghyllene.

Aurlandselvasnedbørsfelthar en variert vegetasjonsom spenner
fra varmekjære tørrbakker og edelløvskogerved Aurlandsvangen til Geiteryggenmed alpin snøleie-og rabbevegetasjon

3.5 Hovedtrekk

land 1979). Temperaturen synkermed ca 0,57 °C for hver 100
m økning av høyden i juli, og ca 0,44 °C i januar (Laaksonen
1976).

Figur 2
Forenklet geologisk kart over Aurland, erter Fareth (7969). Simplifiedgeologicalmap overAurland, after Fareth (1969)
1 = lotundekket (Thelotun Nappe)
2 = Grunnfjeli(Precambrianbasement)
3 = Kambro-siluriskefyllitter(Cambro-Silurianphyllites)
4 = Bergdalsdekket(TheBergdalenNappe)
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Tørrbakkene er en karakteristisk vegetasjonsutforming i de nedre
delene av Aurlandsdalen, De er nesten utelukkende funnet på
søreksponerte berg, knauser og rasmarker hvor det bare finnes
et tynt jordsrnonn. Vegetasjonen her preges av små urter og
grasarter som blomstrer tidlig på sommeren. De er på denne
tiden fargesprakende og dekorative, men senere på sommeren, i
turistsesongen, er de for det meste nedvisnet og grå. De mest
vanlige artere her er:
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Kart over Auriandsutbyggingen. - Map showing the Auriand river regulation.
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Bestander med edelløvskog finnes i den sarvendte dalsida fra
Aurlandsvangen og innover til Almen i Aurlandsdalen. På grunn
av de bratte dalsidene og kulturmarkene i dalbunnen er edelløvskogene fortrengt til smale border ved bergroten eller i urer og
bratte skorer. Hassel (Coiyius avellana) og ask (Fraxinusexcelsior)
er de mest utbredte artene, mens lind (Tilia cordata) og alm
(Ulmus glabra) forekommer mer spredt og sjelden bestandsdannende. Ved bergroten finnes ofte en frodig edeløvskogsvegetasjon. Her vokser blant annet hengeaks (Melica nutans), lundrapp
(Poa nemoralis), kransmynte (Satureja vulgaris), kantkonvall (Polygonatum odoratum), myske (Galium odoratum) og vårmarihand (Orchis mascula).

skogvikke Vicia sylvatica
fuglevikke Vicia cracca
gjerdevikke Vicia sepium
krustistel Carduus crispus
hundegras Dactylis glomerata
hundekveke Roegneria canina
mørk kongslys Verbascum thapsus
kratthumleblorn Geum urbanum
kransmynte Satureja vulgaris
burot Artemisia vulgaris
guIrnaure Gaiium venim
kvitmaure Galium boreafe
kung Origanum vulgare
rødknapp Knautia arvensis

PÅ lokaliteter med noe dypere jordsmonn finnes kratt av rosebusker (Rosa spp.), einer Liuniperus communis) og hassel (Corylus avellana). Ved Vassbygd vokser det også kratt med begerhagtorn (Crataegus calycina ssp. curvisepaia), På bergvegger og
berghyller i tilknytning til slik vegetasjon opptrer også søtvasal
(Sorbus rupicola), dvergmispel (Cotoneaster integerrimus) og
krossved (Viburnum opulus). Tørrbakkene er best utviklet og er
mest artsrike under 200 m o.h., men arter som tjæreblom, sølvmure, piggstarr og bakkemynte inngår i tørrbakker opp til 500
m o.k i de gunstigste områdene. I søreksponerte, tørre lier og
rasmarker finnes en relativt varmekjær vegetasjon opp til nær
800 m o.h. Vegetasjonen her er frodigere og mer heivokst enn i
rasmarkene. Karakteristiske arter er:

sandarve Arenaria serpyllifolia
stemorsblomst Viola tricolor
sølvmure Potentilla argentm
lodnebregne Woodsia ilvensis
smalkjempe Plantago lanceolata
sauesvingel Festuca ovina
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tyrihjelm Aconitum septentrionale
skogburkne Athyrium filix-femina
mjødurt Filipendula ulmaria
geitrams Epilobium angustifolium
vendelrot Valeriana sambucifolia
myskegras Milium effusum
setergråurt Gnaphalium norvegicum
taggbregne Polystichum lonchitis
kvann Angelica archangelica
fiellminneblorn Myosotis decumbens
fjellfiol Viola biflora

(5)

På høyere nivå (800-1100 m o.h.) finnes frodige høystaude- og
storbregnedominerte enger og bjørkeskoger. Karakteristiske
arter i et høyt og tett feltsjikt er:

I de moderat bratte dalsidene mellom 300 og 800 m o.h. er gråorskoger vanlige. Dissekan være svært frodige, ofte dominert av
bregnene strutseving (Matteuccia struthiopteris) og skogw:rkne
(Athyrium filix-femina).1 områder som har eller har vært påvirket
av beite eller slått, er sørvbunke (Deschampsia cespitosa) og
bringebær (Rubus idaeus) de viktigste artene. Slike utforrninger
er vidt utbredt i Midjedalen og Stonndalen. Gråorskogens utbredelse avtar gradvis med høyden, men spredte bestander er registrert opp til 850 m o.h. ovenfor Turrli og ved 860 m o.h. i Kleådalen. Ovenfor dette dominerer bjørka, men den er også vanlig
på lavere nivå, ofte sammen med gråor. Slike blandingsskoger er
ofte rike, spesielt I moderat bratte lier med et velutviklet jordsmonn. I høyder mellom 500 og 800 m o.h. opptrer krattfiol
(Viola mirabilis) ganske vanlig sammen med arter som hengeaks
(Melica nutans), skogfiol (Viola riviniana), jordbær (Fragaria
vesca), skogvikke (Vicia syivatica), fjelifiol (Viola biflora), tyriNelm
(Aconitum septentrionale) og trollbær (Actaea spicara).

Mellom Belle og Almen vokser flere steder en svært frodig gråorskog hvor det inngår edelløvskogsarter, spesielt alm og hassel.
Her dominerer mer fuktighetskrevende høystauder og bregner,
bl.a. skogsvinerot (Stachyssylvatica), krustistel (Carduus crispus),
storklokke (Campanula latifolia), brunrot (Scrophularia nodosa),
springfrø (impatiens noli-tangere), trollurt (Circaeaalpina), myske
(Galium odoratum) og skogsalat (Mycelis muralis).

På skrinn eller blokkrik mark er vegetasjonsdekket glissent og
usammenhengende, men likevel ofte artsrikt. På blokkrik mark,
f.eks. ved Vassbygdvatnet er myske (Galium odoratum), skogfiol
(Viola rWiniana) og hengeaks (Melica nutans) de viktigste artene i
bestander med hasselog alm.

Vegetasjonen i Aurlandsfjellene er for det meste meget rik. I
ulike fjellplantesamfunn kan det inngå kalkkrevende arter, ofte
som dominanter, På relativt tørre lokaliteter opptrer reinroseheier, oftest med Innslag av bergstarr (Carex rupestris), flekkmure
(Potentilla crantzii), rynkevier (Salix reticulata) og fiellsrnelle
(Sileneacaulis). På dyperejordsmonn, med noe tilgang på fuktighet er rike engsnøleier vanlige. Her opptrer arter som fjellrapp
(Fba alpina), bakkeserte (Gentianella campestris), setermjelt (Astragalus norvegicus), fjellfrøstjerne (Thalictrum alpinum), fjellfiol
(Viola biflora) og dvergjamne (Selaginella selagionides). På kalkrik, fuktig mark i høyfjellet (over 1400 m o.h.) opptrer flere
steder bestander med snøgras (Phippsia algida). Her inngår ellers
brearve (Cerastium cerastioides), høyfjellskarse (Cardamine bellidifiora), cfvergsoleie (Ranunculuspygmaeus), bekkesildre (Saxifraga rivularts), mjukrapp (R:la flexuosa) og fjellrapp (Poa alpina). På
mer avblåste rabber er rabbesiv (Juncus trifidus), buefrytie
(Luzula arcuata), aksfrytle (Luzula spicata), sauesvingel (Festuca
ovina) og stedvis svartaks (Trisetum spicatum) de viktigste
artene. Kalkkrevende atrer som fiellbakkesfierne (Erigeron borea/e), snebakkestjerne (Erigeron uniflorus), knoppsildre (Saxifraga
cernua), tuesildre (Saxifraga cespitosa) og fiellsmelle (Sitene
aculis) finnes her spredt.

Vierkratt finnes i Aurlandsdalen opp til over 1300 m o.h. i sørvendte fiellsIder. De blir skrinnere og mer lawokste med høyden,
og høystaudene utgår rundt 1200 m o.h. Over dette dominerer
vesentlig gras- og lyngarter feltsjiktet i vierkrattene. I fyllittområdene finnes endel svært rike vierkratt, hvor ofte myrtevier (Salix
myrsinites) er den dominerende arten. Feltsjiktet er lawokst og
artsrikt. Her inngår kalkkrevende fjellarter som knoppsildre (Saxifraga cernua), flekkmure (Potentilla crantzii), rynkevier (Safixreticulata), bakkesøte (Gentiana campestris), svartstarr (Carex
atrata), sotstarr (Carex atrofusca), hårstarr (Carex capillaris) og
jåblom (Parnassiapalustris).

liknende utforminger, men med et buskjkikt av vierarter er
vanlig mellom 900 og 1200 m o.h. lappvier (Satix lapponum),
sølvvier (Satix glauca) og ullvier (Safix lanata) er de vanligste
artene. Vierkrattene har størst utbredelse i områder med høy
jordfuktighet, og hvor det er mye snø og snøras om vinteren. I
tillegg til høystauder og storbregner (spesielt tyrihjelm (Aconitum
septentrionale) og fjellburkne (Athyrium distentifolium) inngår
ofte fuktighetskrevende arter som skogstjerneblom (Stellaria nemorum), fjellfiol (Viota biflora), kvitmjølke (Epilobium lactiflorum), setermjølke (Epitobium homemanni), kildemjølke (Epitobium alsinifolium), fjellpestrot (Petasites frigidus) og fjellstjerneblom (Stellaria calycantha).

i
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interessante registreringer er

hovedtrekk

Blechnum spicant
Carex tumidicarpa
Cardamine flexuosa
Danthonia decumbens

Dette er et meget lite antall kystplanter sammenlignet med det
en finner i dalfører lenger vest, og i tillegg er de alle meget sjeldne i området, bare funnet ett eller få steder.

bjønnkam
grønnstarr
skogkarse
knegras

Følgende arter har sin hovedutbredelse i de oseanisk påvirket
delene av Norge og kan regnes som kystplanter:

4.1.1 Kystplanter

Aurlandsdalen og fjellene omkring har lenge vært kjent som botanisk svært rike, noe som henger sammen med at berggrunnen
for en stor del utgjøres av kalkholdig fyllitt. I tillegg er de relativt
høye sommertemperaturene i dalbunnen gunstige for de varmekjære plantene. De relativt små nedbørsmengdene og de lave
vintertemperaturene gjør at de typiske kystplantene mangler
eller opptrer svært sparsomt, mens flere østlige, kontinentale
arter som ellers er sjeldne på Vestlandet finnes, Grovt sett kan
en inndele karplantefloraen i 5 grupper eller plantegeografiske
elementer etter deres utbredelsesmønsterlSkandinavia ellers.

4.1 Plantegeografiske

Nedenfor blir floraen diskutert i relasjon til plantegeografi og utbyggingens virkning på floraen,

Nyfunn, eller plantegeografisk
belagt ved herbariet i Bergen.

Aurlandsdalen er relativt godt floristisk undersøkt, uten at det er
publlsert noen sammenfattende liste over floraen i området. I
vedlegget er det satt sammen en liste over registrerte arter innen
nedbørsfeltet. Denne omfatter både arter registrert ved disse undersøkelsene,og en del tidligere registreringer. Det er ikke foretatt noen systematisk gjennomgang av herbariebelegg, og listen
er derfor trolig ikke fullstendig.

4 Karplantefioraen
Aurlandsdalen

nlna
forsknøngsrappod
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sprvestfige arter

sorastlIge

arter

kantkonvall Polygonatum odoratum
piggstarr Carex muncata
krattslirekne Polygonum dumetorum
vanlig tjæreblom Lychnis viscaria
kvitbergknapp Sedum album
bakkemynte Satureja acinos
kung Origanum vulgare
bakkekløver Trifolium medium
skoaskolm Lathyrus sylvestris
rødkjeks Torifisjaponica
prikkperikum Hypericum perforatum
mørk kongslys Verbascum nigrum
filtkongslys Verbascum thapsus
dvergmispel Cotoneaster integerrimus
redhyll Sambucus racemosa
lind Tilia cordata
hengebjørk Betula pendula
musehale Myosurus minimus
åkermåne Agrimonia eupatoria

Til denne gruppen hører arter som vokser på varrne og tarre lokaliteter. I Skandinavia har de en sørestlig utbredelse og opptrer
sjelden i vestlige, humide strøk. På Vestlandet har de sitt tyngdepunkt i indre fjordstrøk. De finnes ofte sammen med arter fra
den nemorale gruppen, men da i kanten av edelløvskogene eller
i åpne tørrbakker og berghyller. I motsetning til forrige gruppe
er de fleste av disse sjeldne på Vestlandet.

4.1.3 Varmekjaere,

laukurt Alliaria petiolata
vårmarihand Orchis mascula
myske Galium odoratum
begerhagtorn Crataegus calycina ssp curvisepala
hassel Corylus avellana
ask Fraxinus excelsior
alm Ulmus glabra
englodnegras Holcus lanatus

Til denne gruppen regnes arter som både utbredelsesmessig og
økologisk er nært knyttet til edelløvskogene og deres kantsoner.
Disseartene har en sørvestlig utbredelse i Skandinavia, begrenset til områder med høy sommertemperatur og relativt lang
vekstsesong. Disse opptrer ganske vanlig i varme søreksponerte
lier over det meste av Vestlandet. Hit regnes:

4.1.2 Nemorale,

nIna

arter

bleikmyrklegg Pedicularislapponica
reinmjelt Oxytropis lapponica
hengefrytle Luzula parviflora
fjellok Cystopteris montana
fiellnøkleblorn Botrychium boreale *
polarkarse Cardamine nymannii
setermjelt Astragalus alpinus
fiellsfierneblom Stellaria calycantha
blindurt Silene wahlbergella *
polarvier Salix polaris •
dvergsoleie Ranunculus pygmaeus

Fjellplantene omfatter en gruppe arter som har sin hovedutbredelse over skoggrensa. Denne gruppen er meget tallnk og omfatter de fleste av de ca 200 flellplantene som finnes Ser-Norge.
Spesielt interessant er den store utbredelsen av kalkkrevende fjellplanter og forekomsten av en rekke arter med en østlig utbredelse i Norge. Disseer alle mer eller mindre sjeldne i vestnorske fjell.
Som utpreget østlige eller nordastlige fjellplanter kan følgende
regnes (atrer merket er regnet som kalkkrevende) :

4.1.5 9ellplanter

huldregras Cinna latifolia
tysbast Daphne mezereum
krattfiol Viola mirabilis
småvass- soleie Ranunculus trichophyllus
vassreverumpe Alopecurus aequatis
berggull Erysimum hieracirfolium
sibirbjønnkjeks Heracleum sibiricum
tyrihjelm Aconitum septentrionale
handmarinøkkel Botrychium lanceolatum
takhaukeskjegg Crepis tectorum
hengepiggfrø Lappula deflexa

En del arter med en til dels ulik økologl har en østlig utbredelse i
Norge. Dette gir seg utslag i at de mangler eller har svært begrenset utbredelse på Vestlandet. De er her for det meste knyttet til de indre fjordstrøkene, spesielt Indre Sogn. lenger nord
landet går flere av dem ut til kysten.

4.1.4 Kontinentale

vårarve Cerastium semidecandrum
tofrøvikke Vicia hirsuta
nøstepiggknopp Sparganiurn glomeraturn

arter"

Ingen av karplantene som er registrert i Aurlandsvassdraget kan
regnes som spesielt sjeldne eller truet dersom en vurderer floraen ut fra landet som helhet (nasjonal sammenheng). En rekke
arter kan imidlertld regnes scm sjeldne i vestlandsrnålestokk. Det
vil si at de har relativt få forekornster på Vestlandet, mens de
andre landsdeler kan opptre relativt vanlig.

gi en entydig definisjon av begrepet 'sjeldne arter" er ikke
enkelt. Bruken av dette begrepet blir i mange tilfeller skjønnsrnessig og subjektiv, og avhengig av skalaen i den sammenhengen det blir brukt. En art kan f.eks, være sjelden i den aktuelle
regionen eller landsdelen, mens den er vanlig ellers i andre
landsdeler.

Forekomst av sjeldne arter innen et område blir ofte brukt som
et viktig kriterium i forbindelse med vernevurderinger (NOU
1983).

4.2 Forekomst av "sjeldne
før og etter regulering

reinrose Dryas octopetala *
rnyrtevier Salix myrsinites *
sotstarr Carex atrofusca •
kastanjesiv Juncus castaneus •
hårstarr Carex capillaris •
fjellrapp Poa alpina •
bergveronika Veronica fruticans *
fjellnøkleblom Primula scandinavia *

I tillegg til de kalkkrevende artene nevnt ovenfor finnes i tillegg
følgende relativt vanlig:

snømure Potentilla nivea *
gullmyrklegg Pedicularis oederi *
rabbetust Kobresia myosurokles*
finnmarkssiv Juncus arcticus
lappøyentrøst Euphrasia lapponica
fjellpestrot Petasites frigidus *
svartaks Trisetum spicatum
rypebunke Vahlodea atropurpurea
snøgras Phippsia algida *
fjellkveke Roegneria borealis *
dvergsnelle Equisetum vadegatum *
skoresildre Saxifraga adscendens *
agnorstarr Carex microglochin *
jervrapp Poa arctica
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Fjellkveke
Skogkarse
Firfdavikke
Tysbast
Vassreverumpe
Krattfiol
Fjellmarinøkkel
Søterot
Fjellok
Fjellpestrot
Vårerteknapp
Skogskdm
Polarvier
Gullmyrklegg
Blankstorkenebb
Fjellsnelle
Krattslirekne
Engnellik
Vårarve
Akermåne
Svartaks
Jervrapp
Snøgras
Rabbetust
Agnorstarr
Småvassoleie
Lgesteinfre
Finnmarkssiv
Skoresildre
Fuglereir
Hunldregras
Handmarinøkkel
Hestmarinøkkel
Blindurt
Snømure
lappøyentrøst
Hengefrytle
Musehale

Roegneria borealis
Cardamine flexuosa
Vicia tetrasperrna
Daphne mezereum
Alopecurus aequalis
Viola mirabilis
Botrychium boreale
Gentiana purpurea
Cystopteris montana
Petasites frigidus
Lathyrus vernus
lathyrus sylvestris
Salix polaris
Pedicularis oederi
Geranium lucidum
Equisetum variegatum
Polygonum dumetorum
Dianthus delthoides
Cerastium semidecandrum
Agrimonia eupatoria
Trisetum spicatum
Poa arctica
Phippsia algida
Kobresia rnyosuroldes
Carex microglochim
Ranunculus trichophyllus
lithospermum officinale
Juncus arcticus
Saxifraga adscendens
Neottia nidus-avis
Cinna latifolia
Botrychium lanceolatum
Botrychium multifidum
Silene wahlbergella
Potentilla nivea
Euphrasia lapponica
Luzula parviflora
MyoWrus minimus

Tabeil2 Registrering av `eldne' arter før (F) og etter (F)
reguleringen. - Occurrence of "rare* vascular plants before (F)
and after (E)the regulation,

I tabell 2 er listet opp en del arter som forekommer sparsomt på
Vestlandet, og de forekomstene som finnes er vesentlig knyttet
til indre fjordstrek, I tabellen inngår også arter som er registrert
fra området fra tidligere.

n1na

Ionkningsrappott
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I tabell 1 er sammenstilt en del topografiske, klimatiske og geologiske data fra nedslagsfeltene. Tabellen viser at det er en vesentlig forskjell I areal mellom vassdragene, men topografisk sett
er de relativt like, med det meste av arealet over 900 m o.h. Klirnatisk sett har de også store likhetstrekk, men innen Flåmsvassdraget finnes det områder med relativt høy årsnedbør (Myrdal)
Geologisk sett skiller Undredalsvassdraget seg markert fra de
andre med en berggrunn som vesentlig består av harde og sure
bergarter. I Aurland og Flåm finnes relatIvt store arealer med

Det kan i denne sammenhengen være av interesse å sammenstille data fra Aurlandsvassdraget med Flårnsvassdragetog Undredalsvassdraget som ligger geografisk meget nær hverandre, og
tilhører samme region. En skuile således forvente at de floristisk
sett er svært like.

Under vurderingen av vassdrag i forbindelse med verneplan III
for vassdrag (NOU 1983) var en av de viktige forutsetningene at
det skulle vernes representative vassdrag i samtlige av landets
naturgeografiske underregioner. Som grunnlag for utvelgelsen
av "typevassdrag" ble det valgt å bruke en modifisert utgave
•Naturgeografisk regioninndeling av Norden" (NU B 1977). Aurlandsvassdraget, Flåmsvassdraget og Undredalsvassdraget tilhører ifølge denne inndelingen underregionen 37e 'Sogn og Fjordanes indre fjordstrøk ". Flåmsvassdraget ble vurdert å ha stor
verdi som typevassdrag for denne regionen, mens Undredalsvassdragetsverdi som typevassdrag var relativt liten.

4.3 Sammenlikning
med
Flåmsvassdraget
og
Undredalsvassdraget

Tabellen viser at en rekke relativt sjeldne arter ikke er gjenfunnet
under disseundersøkelsene. Det er imidlertid ingen grunn til å begrunne dette som en konsekvens av reguleringens virkninger da
de fleste av artene ikke er knyttet til selvevassdraget. Det som er
mest interessant i denne sammenhengen er at vannplantene vassreverumpe (Alopecurus aequalis) og småvassoleie(Ranunculustdchophyllus)bare er registrert i vassdragetetter reguleringen. Stedvis kan nå disse opptre i relativt store mengder. Etableringen av
disse artene er trolig betinget av en redusert vannføring i Aurlandselva. På grunn av mindre vanngjennomstrømming blir nå
mer organisk materiale sedimentert i vatn og beskyttete steder i
selveelva. Dette gir bedre vekstmuligheter for arter som vassreverumpe og srnåvassoleie.Oppblomstring av vassreverumpe i regulerte elver er også beskrevet av Nilsson(1978: 233).

nIna
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2c x 100
a+ b

Dette vise, at det kan være relativt store forskjeller på floraen
vassdrag som geografisk ligger nær hverandre, og som tilhører
samme naturgeografiske region. Dersom en skulle vurdere den
rent botaniske verneverdien til Aurlandsvassdraget i relasjon til

Undredal skiller seg markert fra de andre. Dette henger vesentlig
sammen med at det finnes lite kalkholdige bergarter området
og at topografien er relativt ensartet, med bratte fjeIlsider helt
opp til fjellplatået som ligger rundt 1200 m o.h.

Aurland og Flåm er i hovedtrekk ganske like floristisk, med nær
400 arter felles. Fjellfloraen, relativt stort innslag av termofile
sørøstlige arter og nordøstlige arter, samt et sparsomt innslag av
kystplanter er karakteristisk for begge vassdragene. Den største
forskjellen viser seg å være at myr- og fuktmarksarter er bedre
representert i Flåmsvassdraget, samt at det inngår noen flere
kystplanter. Dette skyldes nok både topografiske og klimatiske
forskjeller. De vestlige delene av Flåmsvassdragethar et mer oseansik preget klima, med høyere årsnedbør. Her er det blant
annet registrert smørtelg (Thelypteris limbospermal og kystmaure (Galium saxatile) som ikke finnes i Aurland. Tabell 3 viser
arter som bare er funnet i henholdsvis Aurland eller Flåm.

Aurland - Flåm 89,6 %
Aurland - Undredal 76,5 %
Undredal - Flåm 74,4 %

Dette gir følgende likhetsindekser:

der a og b er antall arter i de vassdragene som sammenliknes og
c er antall arter de har felles.

K

For å kvantifisere likheter og forskjeller mellom vassdragene er
Jaccards likhetsindeks beregnet ut fra følgende formel:

I Aurlandsvassdraget er det registrert ca 440 arter.

Floraen i Flåmsvassdragetvar svært artsrik (Odland 1981a) og
det ble derfor vurdert som botanisk meget verneverdig. Det ble
her registrert 503 arter karplanter. Undredalsvassdraget var mye
fattigere, og bare 300 arter karplanter ble registrert (Odland
1981b). Begge vassdragene ble varig vernet mot kraftutbygging.

kambro-siluriske bergarter som forvitrer lett og inneholder kalk.

Høstmarinøkkel
Kjertelvier
Engnellik
Musehale
Smøyassoleie
Tysbast
Rødkjeks
Stolt Henrik
Skogklever
Legesteinfrø
Gullmyrklegg
Nøstepiggknopp
Finnmarkssiv
Hengefrytle
Rabbetust
Jervrapp
Knegras
Smørtelg
Skredarve
Maigull
Vårerteknapp
Linmjølke
Skogjamne
Skavgras
Murburkne
Kalktelg
ørevier
Krypvier
Grannarve
Nyresoleie
Vanlig lerkespore
Snerublom

Botrychium multifidum
Salix glandulifera
Dianthus delthoides
Myosurus minimus
Ranunculus trichophyllus
Daphne mezereum
Torilis japonica
Chenopodium bonus-henricus x
Trifolium medium
Lithospermum officinale
Pedicularisoederi
Sparganium glomeratum
Juncus arcticus
luzula parviflora
Kobresla myosuroides
Poa arctica
Danthonia decumbens
Thelypteris Iimbosperma
Arenaria ncirvegica
Chrysosplenium alternifolium
lathyrus vernus
Epilobium davuricum
Diphasium complanatum
Equisetum hyemale
Asplenium ruta-muraria
Gymnocarpium robertianum
Salix aurita
S. repens
Minuartia stricta
Ranunculus auricomus
Corydalis intermedia
Draba nivalis

Aurland

(forts.)

Flåm

Tabell 3. Forskjeller i flora mellom Aurlandsvassdraget og
Flmsvassdraget. - Flonstical differences between Aurland and
Flåm.

Flåm og Undredal i dag, ville det bli et skjønnsspørsmål om hvilket at Aurland og Flårn som skulle ha størst verdi. Flåm er rikere
på arter, men i Aurland er det registrert flere relativt sjeldne arter
som ikke er funnet i Flåm. Innen Flåmsvassdragetfinnes det også
en rekke fosser, men vegetasjon og flora knyttet til disse er lite
kjent, og en sammenlikning er derfor ikke mulig.

Engkarse
Rognasal
Villin
Tusenblad
Furuvintergrønn
Olavsstake
Tranebær
Fjellflokk
Gåsefot
Bakkeminneblom
Dikeminneblom
Åkermynte
Hgøfjellsveronika
Kystmaure
Blankbakkestjerne
Myrsaulauk
Sivbiom
Smårørkvein
Mannasøtgras
Hjertegras
Breiull
Strengstarr
Sverdlilje
Srnalsoldogg
Kvitbladlyng

Tabell 3. forts.

Cardamine pratensis
Sorbus hybrida
Linum catharticum
Myriophyllum alterniflorum
Pyrola chlorantha
Moneses uniflora
Oxycoccus quadripetalus
Polernonium caeruleum
Asperugo procumbens
Myosotis ramosissima
M. cespitosa
Mentha arvensis
Veronica pumila
Galium saxatile
Erigeron politum
Triglochin palustre
Scheuchzena palustris
Calamagrostis stricta
Glyceria fluitans
Briza media
Eriophorum latifolium
Carex chordorrhiza
ris pseudacorus
Drosera anglica
Andromeda polifolia

Flåm

loisknngsrappor1015

Aurland

nin.

Vevle (1970) undersøkte også vanntemperaturen i Aurlandselva
(ved (oss A i Grøna). Dette viste at vanntemperaturen i perioden
5.7 -2.8.1967 varierte mellom 2.8 og 5.0 °C.

Etter reguleringen er vannføringen i elvene sterkt redusert eller
nær 0. I selve Audandselva er det pålegg om en minstevannføring om sommeren, og denne ligger rundt 2 m3/s ved Aurdalsvatn. Grøna og Langedøla er nesten helt tørrlagte under elveinntakene som ligger ved ca 1000 m o.h.

Aurdalsvatnet får tilførsel fra tre hovedelver, Langedøla, Grøna
og Stodmerdøla. Nedslagsfeltene til disse utgjør henholdsvis ca
25 %, 25% og 50% av det totale nedslagsfeltet til Aurdalsvatn.
En kan grovt regne at vannføringen i hver av disse elvene tilsvarer den samme prosentvise andelen av vannføringen ved Aurdalsvatn.

Vannføringen i elva er en avgjørende faktor for fossenes størrelse. I et nedslagsfelt hvor store arealer ligger i høyfjellet, blir det
store variasjoner i vannføringen på grunn av snøakkumulering
og snøsmelting. Middelvannføringen ved utløpet av Aurdalsvatn
for perioden 1952-76 er vist i flgur 4. Denne viser at middelvannføringen fra november til april lå under 5 m3/s, mens den i
juni var 65 m3/s.

I en del utvalgte områder ble det før regulering lagt ut vegetasjonsprofiler i gradienter fra sterkt til mindre sterkt fossesprutpåvirkete områder. I tilknytning til disse ble det også i perioder målt
mengden av fosserøyknedbør innen disse gradientene.

Vegetasjonsøkologisk sett utgjør fossene helt ekstreme biotoper,
og ikke uventet er det her utviklet vegetasjonstyper som ellers
ikke finnes. De faktorene som virker på vegetasjonen kan grovt
inndeles i de hydrologiske: vannstandsvekslinger, erosjon, sedimentasjon, erosjonsvirkning av sterk fossesprut og is om vinteren. Av mer indirekte faktorer inngår klimatiske faktorer som
nedbør, vanntemperatur, vind og tåke. Hver av disse faktorene
påvirker vegetasjonen, men deres effekt varierer avhengig av avstanden fra elva/fossen. I slike lokaliteter finner en derfor sterke
gradienter i vegetasjon og flora.

5 Endringer i flora og
vegetasjon ved fosser
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Oppover en raskjegle, ca 40 m fra fossen analyserte Vevle (1970)
et profil. 1rn x 1m-ruter ble analysert kontinuerlig i 25 m, fra elvekanten og oppover raskjegla. Dekningen av artene ble angitt
prosent. Langs dette profilet ble det også foretatt målinger av
fossenvyknedbør (figur 5 og 6).

FossB, transekt 22 hos Vevle (1970)

5.1 Foss i Aurlandselva,
- Profil 1

Figur 4
Vannføringen (midlere-, maksimums- og minimumsverdier) i
Aurlandselva ved Aurdalsvatn. - Mean, maximum and minimum
discharge in the Aurland river at the Aurdalsvatn water gauge.
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Det ble foretatt målingerav fosserøyki to perioderi 1968: 3-11
august (A) og 27-30 august (A1). Midlere vannføringi disseperiodene var henholdsvis33,0 + 2,1 m3/sog 22,9 + 1.5 m31s.Disse
verdiene lå nær middelvannføringenfor periodenjuni-september
(33,4 + 16,0 m3/s), men langt under middelvannføringeni juni
(48,9 m3/s). Det er ikke mulig ut fra bare dissemålingene å gi
eksakte verdier for hvor mye fosserøyknedbørsom falt ned på
de ulike delene av profilet gjennom året, men de gir grunnlag

Ved fossen faller Aurlandselva fritt ca 20 m ned i en fossehøl
som ligger omgitt av bratte fjellvegger. Forvitringog erosjon har
erodert en stor hule i fjeliet sør for elva.

5.1.1 Fosseraykmållnger

18
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Artenes dekning og fordeling i profilet før reguleringer vist i
tabell 4. De 4 nederste rutene var sterkt påvirket av elyeero-

På grunn av at det er pålegg om minstevannføringi elva, er det
fortsatt en vissfosserøyki området.

fer regulerIng

5.1.2 Vegetasjonsforholdene

I perioden27 juli til 2 august 1988 ble det ogsåforetatt målinger
av fosserøyknedbørlangsprofilet. Fire målere ble etablert: Måler
1 inne i ovennevntehule, ca 10 m fra fossen(ble ikke målt før regulering).Måler 2 ved rute 4 i profilet (samme sted som måler 8
hosVevle).Måler 3 ved rute 8 I profilet (sammestedsom måler 7
hosVevle), og måler 4 i rute 19 (samme sted som måler 5b hos
Vevle). Figur 5 viserat det har vært en meget stor reduksjoni
fosserøyknedbøri forhold til før regulering.I rute 4 ble det i 1988
bare målt 0,2 mm nedbør pr. døgn, og fra rute 8 og oppover
profileter det nå sågodt som ingen fosserøyknedbør.

19

sjon, og her vokste bare epilitiskekryptogamer,vesentligBlindia
acuta, Placyntium cf. pannariellum, og Brachytheciurn plumosum. Først i rute 5 opptrådte karplantersom stjernesildre(Saxlfraga stellaris), bekkesildre (5. rivularis) og kildemjølke(Epilobium alsinifoloium). Fra rute 8 og innover i profilet ble vegetasjonsdekket, spesielt burinskiktet, gradvis tettere. Vanligst var
Hylocomiumpyrenaicum, H. splendens, Gimacium dendroides,
og Sphagnum nemorum. Ved rute 14-15 var det en markert
grense. Ovenfor denne inngikk subalpine høystaudeartersom
tyrihjelm (Aconitum seprentrionale), fjellkvann (Angelica archangelica), skogstorkenebb(Geranium sylvaticum), fjellminneblom (Myosotis decumbens) og gullris (Solidago virgaurea).
Glattmarikåpe (Akhemilla glabra) hadde stor dekning i rutene
mellom 15 og 19, noe som trolig var betinget av at det her kom
ned en liten bekk.

Figur 6
Detaljkart over lokaliseringen av profil 1. Ringene angir målestasjoner for fosserøyknedbør. - Detailed map of the posirion of transect 1.
The circles indicate stations for measurements of spray precipitation.

^ h»

Resultateneer vist i flgur 5. Det var en meget markert minskning i fossereryknedbøren
med økende avstandfra fossen.Figuren viser store forskjelleri fosserøykI de to periodene, men hovedtrekkene i kurveneer noenlundelike.

for noen omtrentlige berekninger.Ved vannføringerrundt middelet for Junifalt det ca 4 mm/døgn ved måler Sa, mens det ved
måler 8 falt 70-80 mrrildøgn. Dette utgjør grovt regnet et årlig
nedbørstilskuddved måler 5a på ca 800-1000 mm, og ved måler
8 ca 15 000 mm. Ved småvannføringervar forskjellenbetydelig
mindre.

Figur 5
Profil 1 i Aurfandselva. Figuren viser midlere verdier for fosserøyknedbør i perioder før (A og Al) og etter (B) reguleringen sommeren
1988. - Transect 1 in the Aurland river. The figure shom mffin values for spray precipitation in periods before (A and Al) and after (B)
the regulation during summer 1988.
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Hygrohypnum alpinum
lecanora lacustris
Scapaniasp.
Blindiaacuta
Placopslsgelida
Placyntlumcf. pannariellum
Stereocaulon conlophyllum
Brachytheclumplumosum
Calliergonsarmentosum
Bryumsp.
Hylocomiumpyrenalcum
Hylocomlum splendens
Climaclum dendroides
Stellarianemorum
Saxifragastellaris
Saxifragarivularis
Epllobiumalsinifolium
Poa nernoralis
Cerastiumcerastoides
Cerastiumalpinum
Saxifraganivalis
FestucavivIpara
Rumex acetosa
Poa alpina var. vivIpara
Saxifargacernua
Thelypterisphegopteris
Aulacomnium palustre
Poa pratensis
Campanula rotundifolia
Alchemillaglabra
Valerianasambucifolla
Sphagnum nemorum
Dicranum bonjeani
DeschampsiaalpIna
Stellarlacalycantha
Sedum rosea
Viola palustris
Selaginellaselaglnoides
Oxyria digyna
Carex bigelowli
Festucarubra

Rute nr. - Quadrat no

2

3
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5
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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Tabell 4. Artenes fordeling og dekning i profil 1 før regulering.Artenes dekning er angitt i prosent. - The distributionand cover of
specieswithin transect 1 before the regulation.Coverisgivenin percentage.
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etter regulering

1
3
4
5

Vegetasjonsforholdenelangs profilet etter reguleringener vist i
tabell 5. Figur 5 viser at de nederste4 rutene i profilet i en viss
grader påvirketav fosserøykogsåetter reguleringen.Mosene Brachytheciumplumosumog Blindiaacuta er vanligepå steineneher.
I tillegg inngår det en rekke rnakro- og mikrolav. Karplanterog
bladmosergjør segogsågjeldende fra rute 2. Hylocomiumsplendensdanneret relativttett bunnskikt,men fra rute 18 er Fleurozium schreberidenviktigstearten. Frarute 5 er det et gjevntøkende
antall av moser og karplanter. De vanligsteer rosenrot (Sedum
rosea),vendelrot(Valerianasambucifolia),hengeving(Thelypteris

5.1.3 Vegetasjonsforholdene

Rhytidiadelphussquarrosus
Aconitum septentrionale
Geum rivale
Geranium sylvaticum
Phleumalpinum
Myosotis decumbens
Polygonum viviparum
Cirsiumhelenioides
Solidagovirgaurea
Pleuroziumschreberi
Racomitriumlanuginosum
Epilobiumpalustre
Potentilla crantzii
Veronica alpina
Alchemillaalpina
Anthoxanthum odoratum
Calamagrostispurpurea
Vacciniumvitis-idaea

Cystopterisfragilis
Saxifragaoppositifolia
Deschampsiaflexuosa
Ranunculusacris
Deschampsiacespitosa
Angelica archangelica
Cerastiumfontanum
Agrostiscanina
Saussureaalpina

Rute nr. - Quadrat no

Tabell 4. forts.
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I flora og vegetasjon

etter reguiering
Figur 7 viser hovedtrekkene i endringene i vegetasjonog flora
etter reguleringen. Den sonen som før reguleringen ble dominert av hygrofile moser og karplanter (rute 6-15) er forsvunnet
og erstattet av mer tørketålende arter, samt mye reinlav-arter
(Cladoniaspp.) som tidligereikke fantes.

5.1.4 Endringer

phegopteris), gullris(Soliciagovirgaurea),enghumleblorn(Geum
rivale), flekkmure (Potentilla crantzii), sølvbunke (Deschampspa
cespitosa)ogtyrihjelm(Aconitumseptentrionale)

8

Cladonia squamosa
Cladonia gracilis
Dicranoweisia crispula
Cladonia mitis
Pannaria pezlzoldes
Cladonia acuminata
Cladonia furcata
Saccomorpha icmalea

Placyanthlum sp.
Brachythecium plumosum
Blindia acuta
Verrucaria laevata
Polyblastia cruenta
Thelidium sp.
Porpidia sp.
Porpidia pseudomelinodes
Lepraria sp.
Stereocaulon coniophyllum
Cladonla sp.
Cladonia coccifera
Cladonia subulata
Vestergrenopsis cf. isidata
Cladonia stricta
lecidea sp.
Peltigera leucophlebia
Baeomyces rufus
Pannaria praeterrnissa
Peltigera sp.
Cladonia uncialis
Ciadonia pyxidata
Pogonatum urnigerum
Sedum rosea
Saxifraga cernua
Saxifraga cespitosa
Lepraria neglecta
PlacopsIs gelida
Cladonia amaurocraea
Cladonia rangiferina
Rhytidium rugosum
Racornitrium canescens coll.
Hylocomlum spiendens

Rute nr. - Quadrat no
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4

5

6

7
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The distribution and cover of speci-
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Tabell 5. Artenes fordeling og dekning langs profil 1 etter reguleringen. Dekning er angitt i %.
es within transect 1 after the regulation. Cover of the species is given in precentage.
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Clirnacium dendroides
Saxifraga nivalis
Oxyria digyna
Deschampsia flexuosa
Drepanocladus uncinatus
Tritornaria quinquedentata
Dicranum cf. bonjeani
Hylocomium pyrenaicum
Paraleucobryum enerve
Racornitrium tanuginosum
Aulacomnium palustre
Festuca ovina
Cladonia cyanopes
Cladonia macrophyllades
Rhizocarpon geographicum
Cladonia macrochlorophaea
Dicranum scopariurn
Peltigera canina
Polytrichum alpinum
Pleurozium schreberi
Festuca vivipara
Rumex acetosa
Cystopteris fragilis
Angelica archangelica
Campanula rotundifolia
Stereocaulon a1pinum
Cladonla pleurota
Hieracium sp.
Valeriana sambucifolia
Thelypteris phegopteris
Agrostis capillaris
Arabis alpina
Rhytidiade1phus squarrosus
Solidago virgaurea
Geurn rivale
Alchemilla vulgaris
Potentilla crantzii
Ranunculus acrls
Gymnocarpium dryopteris
Deschampsia cespitosa
luzula multiflora
Luzula frlgida

Rute nr. - Quadrat no
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Tabell 6 gir en oversikt over endringer i frekvens og midlere
dekning av artene langs profilet før og etter reguleringen. Tabellen viser at det her har skjedd store floristiske endringer, både
kvalitativt og kvantitativt. Mikrolav og Cadonia-arter har ekspandert meget sterkt. Også en del mer tørketålende moser som Racomitrium canescens,Dicranum scoparium,Pfeuroziumschreberi, Polytrichumalpinum, Pogonatum urnigerum, Dicranoweissia
crispula, og Rhytidiumnfflosum har ekspandert. Av karplanter
har sauesvingel (Festucaovina), seterfrytle (Luzulafrigida), engfrytle (Luzula rnuftiflora), engkvein (Agrostis capillaris), bjørk
(Betulapubescens),rasenrot (Sedum rosea),og blåklokke (Carnpanula rotundifolia)blitt vanligere.

Cladonia arbuscula
lecanora sp.
Saussureaalpina
Erigeron borealis
Aconitum septentrionale
Peltigera rufescens
Epilobium hornemannii
Viola plaustrls
Polygonum viviparum
Barbiolphozia barbata
Carex atrata
Betula pubescens
Cirslum helenloldes
Polytrichum juniperinurn
Alchemilla alpina
Calamagrostis purpurea
Rubus idaeus
Stellaria nemorum
Mnium marginatum
Brachythecium salebrosum
PlagiomnIum affine

Luzula spicata
Poa nemoralis
Stellaria calycantha
Myosotis decumbens
Geranium sylvaticum
Anthoxanthum adoratum
Peltlgera spurla

Rute nr. - Quadrat no
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For en mer inngående beskrivelse og diskusjon av endringene i
profilet henvises til Odland et al. (i trykk).

En rekke fuktighetskrevende moser og karplanter har forsvunnet
eller har blitt sterkt redusert etter reguleringen. Det gjelder f eks.
kildemjølke (Epilobiumalsinifolium), rødsvingel (Festucarubra),
bekkesildre (Saxifragarivularis),fjellbunke (Descharnpsiaalpina),
fjellstjerneblorn (Stellariacalycantha),kvann (Angelicaarchangefica),Climadum dendrokies,Blindiaacuta, og myrfiol (Vfola Palustris).
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Angellca archangeka
Fpiloblum palustre
Festucarubra
Agrostlscanina
Festuca ovina
Cladonla spp.
PeltIgera spp.
Dkranowelssla crlspula
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5

32 33 30 26
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Sphagnum nemorum
Calllergon sarmentosum
Saxlfraga spp.
Deschampsla alpIna

7

Figur 7
Hovedtrekkenei vegetasjonsforandringeni profil 1. En del karakteristiske arter langs profilen er angitt. - Main
vegetation changes within
transect 1 after the reguktion. Some characteristic species within the transect
are indicated.

Hørde av vegetasjonen (cm) 0 0 +2 +3 0 +5 +4+15 +5 0 +15+10+10+20+30+10
0+30+40+40 +30+70+90+30+10
He ght of vegetation layer
Antall karplanter. 0 +1 +3 +5 +1 0 +3 +5 +3 +3 +4 -3 -2 -2 -4 +2 +3 +4 +5 -2 -5 -5 0 -2 +3
No of vascular plants
Antall mosearter -1 0
+9 +7 +2 +4
0 -3 -20
0 -2 +1 +2 +1 +1 +1 -2 0 +1 +3 +1 +2 +3 +6
No of bryophytes
Antall lav - No of lichens:
+13+16+19+19+27+29+14+15+10+13
+9 +8+11 +9 +11 +4 +5
0 +4 +7 +6+11+11+12
0

Forandringer - Changes:

Høyde av vegetasjonen (cm) 0 0 2 3 5 10
Height of vegetation layer
Antall karplanter o
' 3 5 6 10
No of vascular plants
Antall mosearter 2
4
2 11 14
9
No of bryophytes
Antall lav - No of lichens:
16 19 20 21 28 31

1

3

0

o

30 30 35 40 22

o

o

2

30 30 35 40 22

Etter regulering - After the regulation:

Høyde av vegetasjonen (cm)
Height of vegetation layer
Antall karplanter
No of vascular plants:
Antall mosearter No of bryophytes:
Antall lav - No of lichens:

Før regulering - Before regulation:

Helling mot fossen
Slope towards the waterfall
Helling - Slope

8

BlIndla acuta
BrachythecIum
plumosum
Cladonla spp.

Placyntlum sp.
Blindla acuta
Brachythecium
Placyntlum sp.
81Indla acuta
Brachytheclum
plumosum

Rute nr. - Quadrat no

Etter regulering
After regulering

Får regulering Before regulation

=>fosserøyk
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Cladonla pyxidata
Festucaovina
Cladonla coccifera
Peltigera leucophlebia
Cladonia gracilis
Cladonia rangiferina
Racomitrium canescens
Peltigera canIna
Vestergrenopsis cf. isidata
Cladonia subulata
Dicranum scoparium
Cladonla acuminata
Baeomysesrufus
Polytrichum alpinum
Lecidea sp.
Rhizocarpon geographicum
lepraria sp.
Lepraria neglecta
Pogonatum urnigerum
Verrucaria sp 3.
Rhizocarpon sp.
Porpelia melilodes
Peltigera sp.
Cladonia arbuscula
Barbilophozia barbata
luzula spicata
Aspicilia sp.
Cladonia furcata
Polyblastia cruenta
lecanora polytropa
luzula frigida
Luzula multiflora
Cladonia squamosa
Dicranoweisia crispula
Verrucaria sp 4.

1968
n = 25

26

21
17
16
16
15
13
11
10
10
11
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
(forts.)

1.2
4.4
1.0
1,0
1.0
1.0
3.7
1.0
1.0
1.0
1.9
1.0
1.0
1.6
1.0
1.0
1.0
1.0
3.1
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.0
1.0
1.0
1.0

1988
n 25

Tabell 6. Endringer frekvensenav arter i profil 1 etter reguleringen. P angir antall forekomsterog D midlere dekning rutene arten finnesi). - Changesin fioristicalcomposition
within transect 1 after the regulation. P number of quadratsin which the speciesoccur,
and D = mean cover (wherepresent).
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Saccomorpha icmalea
Porpelia sp.
Cladonia stricta
C.ladoniaamaurocraea
Cladonia mitis
Cladonia macrophyllodes
Agrostis capillaris
Pannaria pezizoides
Rhytidium rugosum
Tritomara quinquedentata
Porpidia crustulata
Pannaria sp.
Peltigera spuria
Arabis alpina
Betula pubescens
Cladonia cyanopes
Cladonia phyllifora
Stereocaulon spathuliferum
Cladonia pleurota
Gymnocarpium dryopteris
Paraleucobryum enerve
Cladonia merochlorophaea
Cladonia uncialis
Drepanocladus uncinatus
EpilobIum hornernannii
Erigeron boreale
Hieracium sp.
leproloma voauxii
Mnium stellare
Pettigera rufescens
Plagiomnium affine
Polytrichum juniperinum
Polysporina lapponica
Rhizocarpum polycarpum
Rubus idaeus
Saxifraga cespitosa
Verrucaria laevata
Brachythecium sa!ebrosum
Carex atrata
Porpldia superba

Tabell 6. forts.
1968
n = 25

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

5
5
4
4
4
4
4
4
3
3

3
5
5
5
5
4

(forts )

1.0
1.8
1.0
1.0
1.0
1.0
8.4
1.0
1.3
1.0
1.0
1.0
1.0
1.3
4.3
1.0
1.0
1.0
1.0
3.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10.5
1.0
3.0
1.0
1.0
1.0

1988
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Saxifraga cotyledon
Polyblastlacupularis
Sphagnum sp.
Rhytidiadelphus triquetrus
Stereocaulon tomentosum
Thamnolla vermiculata
Thelldlum sp.
Thelidium aeneovinosum
Thelidium sp.
Umbilicaria torrefacta
Verrucaria sp 1.
Verrucaria sp 2.
Arthroraphis sp.
Aspicilia leucophyrna
Bartsia alpIna
Bartramia ithyphylla
Plasiapuslila
Cetraria islandica
Cladonia cariosa
Cladonla chlorophaea
Cladonia ayptocholropha
Cladonla ecmocyna
Collema sp.
Polyblastla sp.
Cornicularia aculeata
Comicularia muricata
Drepanocladus sentnerii
Ephebe lanata
Gnaphalium sylvaticum
Grirnmia sp.
Gyalidia fritzii
Massalongia carnosa
Poa glauca
Racornitrium lanuginosum
Campanula rotundifolia
Aconitum septentrionale
Pieurozium schreberi
Sedum rosea
Solidago virgaurea
Ranunculus acris

Tabeil 6. forts.

5
8
7
6
12
6
9

1.0
5.0
8.8
2.0
1.0
1.0

12.6

1968
n = 25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
15
11
11
24
14
13
(forts )

1.0
1.0
1.0
10
10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10
1.0
1.0
1.0
1.0
5.0
1.0
1.0
3.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
6.4
1.7
17.2
19.2
4.6
11.5
3.5

1988
n = 25
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Anthoxanthurn odoratum
Oxyria digyna
Cystopteris fragilis
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Hykxomium pyrenaicum
Hylocomium splendens
Lecanora sp.
Myosotis decumbens
Calarnagrostis purpurea
Aulacomnium palustre
Alchemilla alpina
Placopsisgelida
Stellaria nemorum
Poa alpina
Veronica alpina
Festuca vivipafa
Brachythecium plurnosum
Stereocaulon coniophyllum
Thelypteris phegopteris
Valeriana sambucifolia
Poa nernoralis
Alchemilla glabra
Polygonum viviparum
Potentilla crantzii
Rhytidiadelphus squarrosus
Rumex acetosa
Saussureaalpina
Saxifraga cernua
Saxifraga nivalis
Dicranum cf. bonjeani
Viola palustris
Cirsium helenioides
Stellaria calycahtha
Placyntium sp.
Blindia acuta
Angelica archangehca
Climacium dendroides
Carex bigelowii

Tabell 6. forts.

2
1
1
10
5
1
10
20
21
2
3
4
11
1
3
3
2
1
17
9
13
13
15
15
15
2
5
9
17
5
3
7
7
7,
7
9
10
12
12
20
1

1.0
1.0
1.0
4.1
1.0
1.0
6.8
6.0
9.9
1.0
1.0
1,0
3.5
1.0
1,0
2.3
1.0
1.0
2.2
10.6
2.0
1.3
3.1
1.3
8.0
1.0
1.0
8.3
2.2
1.0
1.0
1.0
3.6
1.0
2.1
2.4
6.0
8.8
10.3
3.7
1.0

1968
n = 25

6
5
4
12
7
2
11
16
22
5
5
4
9
2
3
2
1
1
11
6
13
12
19
9
12
2
9
7
17
11
7
5
3
3
2
2
1
6
3
12

(forts.)

1.2
1.8
1.5
8.7
2.4
2.0
3.4
2.8
23.5
1.0
1.0
1.5
4.8
5.5
1.0
2.0
1.0
5.0
5.0
18.7
1.3
7.0
7.9
12.3
1.6
1.0
22
2.3
4.5
12.4
1.3
1.0
10
1.3
3.5
1.0
1.0
6.8
2.7
1.7

1988
n = 25

i Grøna, 900

1
1
2
2
2
3
4
4
4
4
5
5
5
6
7
8
8
13
14

5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
46
1
10
2.1
2.0
1.0
3.3

1968
n = 25

stationswhere sprayprecipitationhave been measured.

Flgur 8
Kart over fossennederst i Grøna hvor profil 2, 3 og 4 samt frekav Mnium spp., Sphagnum spp., Empetrum
vensundersøkelsene
herrnaphroditurn, og Vaccinium rnyrtillus er utført. Sirkleneangir
målestasjonerfor fossemyknedbør.- Map showing the position
of transect2, 3 and 4, and the site in which the frequencyof
Mnium spp., Sphagnum spp., Empetrum hermaphroditum and
Vaccinium rryrtillus have been investigated.The circlesinckate

Ved elvebredden sør for fossen nederst i Grøna var det en sterk
gradient i fosserøykpåvirkningen. Her ble det lagt ut vegetasjonsprofiler for å undersøke variasjonen i floraen i relasjon til gradienten i fosserøyk (fIgur 8, 10).

FossA hos Vevle (1970)

5.2 Foss nederst
m o.h.

Cerastium cerastoides
Saxifraga oppositifolia
Hygrohypnum alpinum
Phleum alpinum
Selaginella selaginoides
Scapaniasp.
Sphagnum nernorum
Cerastium alpinum
Epilobium palustre
Poa pratensis
Saxifraga stellarls
Cerastium cerastioldes
Calliergon sarmentosum
Deschampsiaalpina
Agrostis canina
Bryum sp.
Saxifraga rivularis
Festucarubra
Epilobium alsinifolium

Tabell 6. forts.
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I •hrsbredden

for riegukrIng

Vegetasjonen I skråningen ned mot elva var en lav- og moserik
engvegetasjon, noe fuktigere enn oppå sætervollen. Viktige
arter var gullris (Solidagovirgaurea), fjellsvæve (Hieracium alpinurn), gulaks (Anthoxanthum ock)ratum), smyle (Deschampsia
flexuosa),sølvbunke (D. cespitosa),fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum), blåbær (Vacdnium myrtillus),blokkebær (Vaccinium uliginosum),engsyre (Rumex acetosa), harerug (Polygonum
viviparum),setergråurt (Gnaphaltumnorvegicum), engsoleie (Ranunculusacris),Nephmma arcticum, Hylocomiumsplendens,og
Pleurozium schreberi. Til forskjell fra i vegetasjonen oppe på
sletta ingikk fiere arter som krever høy og jevn tilgang på fuktighet. Det gjelder arter som fjellfiol (Violabiflora), srnåtveblad (Lis-

5.2.2 Verg.tasjormn

Etter reguleringen har foss A vært helt tørr, unntatt i ekstrerne
tilfeller med mye regn eller sterk snøsmelting (f.eks. i 1989 og
1990).

Fosserøyken ble målt i et snitt lagt normalt på hovedretningen
for fosserøyken. Det ble satt ut 8 målebeger som ble avlest hvert
døgn i måleperiodene. Plasseringen av målebegerne er vist i
figur 10. Det ble gjort målinger i flere perioder i 1967 og 1968.
Fosserøyknedbøren varierte sterkt avhengig av værforhold og
vannføring. Hovedtrekkene i fordelingen langs transektet var inidlertid relativt konstant. Maksimum nedbør låg mellom Måler
3a og 2b. I periodene 14-15.7, 27-29.7 og 30.7-2.8.1967 var
den en midlere vannføring i Grøna på 20,9 + 3,3 m3/s. I perioden 28.7-2.8. 1968 var vannføringen 13,6 + 0,5 m3/s. Disse verdiene representerte vannføringer både under og over rridlet for
juni og juli. Midlere vannføring i perioden juni-september var
11,3 m3/s. Variasjonen i fosserøyknedbør var mye mindre innen
dette profilet enn ved foss B. Ved en middels juni-vannføring falt
det mindre enn 3 mm nedbør/døgn i de distale delene av profilet, mens det i maksimumsområdet falt ca 5 mm/døgn. På årsbasis utgjorde dette henholdsvis ca 100-200 mm og 500-600 mm
(figur 9).

5.2.1 Fosseraykmålinger

Ved fossen drev fosserøyken over Aurlandselva og innover det
som var en setervoll på Heimste Vestaforstølen. Aurlandselva har
skåret seg inn i de avsetningene som setra ligger på. Elvebredden vis-a-vis foss A er en 6-9 m nokså bratt (25-30°) skråning,
som er svakt buet langs elva. Den er eksponert mot nord og mot
fossen. Avstanden til fossen er ca 80 m (se figur 8).
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31

1 2

5

6

7

8 9 10

Fosserøyknedbør
mm/døgn

3 4

middelfull

middelIunl

14.07.15.07.1967
27.07-29.07.1967
30.07-02.07.1967

Marikåpearter (Akhemilla vulgariscoll.) dannet en markert sone
nederst i skråningen. Nedenfor dette beltet dominerte evjesoleie
(Ranunculusreprans) og mosen Marchantia polyrnorpha.På steiner ute i vatnet vokste Schistidiumagassizi.

tera cordata), samt kryptogamene Sphagnum spp. Rhizomnium
spp., Bazzaniatricrenata,og Plagiopusoederi.

Flgur 9
Forholdet mellom vannføring i Grena og målt fosserøyklangs
profil 2 og 3. - Relation between dischargein the river Grerna
and the measured amount of spray precipitation within transects2 and 3.
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Profil3 ble lagt parallelt med profil 2, 2 m ovenfor i sammeskråning. Startpunkt var ved måler 1b, og analysen sluttet mellom
måler 3a og 3b.

Det ble lagt ut 2 lInjeprofileri dènne skråningen, parallelt med
Aurlandselva.Ved disseundersøkelseneble profilet markert med
en snor (målband). Denne tenkes projisertnormalt ned mot underlaget,og for hver 20 cm ble 'dekning" av artene som skjæres av projeksjonen vurdert etter en prosentskala. Bare hver
tredje 20 cm er analysert,slikat det er 60 cm mellom hvertanalysesegment.Profilet ble lagt 1,3 m fra claværende vannIvå.
Startpunktvar 3 m vest for og noe nedenfor nedbørsmålerlb.
Endepunktet lå mellom måler 3b og 4. De hyppigsteartene i
snittet var harerug (Polygonumviviparum),musøre (Salixherbacea), engsoleie(Ranunculusacris)og Drepanocladusuncinatus.

Forskjellenemellom profilene skyldtesneppe forskjelleri fosserøyknedbør,men heller at profil 2 ble tilført mer sigevannfra de
høyereliggendedelene av elvebredden.

Floristiskvar det forskjeller mellom disse profilene. En rekke
mose- og lavarter, Hylocomium splendens,H. umbratum, Nephroma arcticum, Cetraria islandica, Pleurozium schreberi, og
karplanter som gullris (Solidago virgaurea, smyle (Deschampsia
flexuosa), fjellsvæve (Hieracium alpinum), fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum), skogstorkenebb(Geranium sylvaticum),
og småtveblad(Listera cordata) ble vesentlig funnet i profil 3,
øversti skråningen.I profil 2 fantes det en rekke hygrofilemosearter som Marchantia polymorpha, Anthelia julacea, Racomitrium faxiculare, som ikke ble registrerti profil 3.

Flgur 10
Målt fosserøyknedbørlangsprofil 2 og 3 i tre perioder somrene 1967-68. - Measured amount of sprayprecipitationalong transects2
and 3 during three periodsin 1967-68.
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Tabell 8 viserfrekvensenav artene i profil 3 før og etter reguleringen. I dette profilet har Drepanocladusuncinatus,Hylocomium splendens, Cetraria islandica, musøre (Salix herbacea) og
gullris(Solidagovirgaurea)høy frekvensbåde før og etter reguleringen. Fjellfiol(Viola biflora) og fuktighetskrevendemoser har
gått sterkt tilbake. Sterkestøkning har Lophoziaventricosa,Orthocaulisfloerkii, Elarbilophoziabarbata og harerug (Polygonum
viviparum)hatt.

Et påfallende trekk er at snøleiearterhar blitt betydeligvanligere
i profilet. Det gjelder f.eks. musøre (Salixherbacea),dvergmjølke
(Epilobiumanagallidifolium),dverggråurt(Gnaphaliumsupinum),
fjellrnarikåpe(Alchemilla alpina) og lavene Cladonia ecmocyna
og Nephroma arcticum.

Blåbær (Vacciniummyrtillus),smyle (Deschampsiaflexuosa),øyentrøst (Euphrasia spp.) og laven Cetraria islandica har både
størredekningog frekvens.

guleringen. lavarter og mer tørketålende arter har naturlig nok
også hatt stor økning.

Tritomaria quinquedentata
Salixspp.
Marchantia polymorpha
Racomitriumheterostichum
Poaalpina
Viola biflora
Andraea obovata
Taraxacumsp.
Anthelia julacea
Rhizomniumpseudopunctatum
Massalongeacarnosa
Racomitriumfasciculare
Oxyriadigyna
PsoromahypnoruM
Mnium serratum

34.2
22.8
22.8
17.7
17.7
16.5
15.2
12.7
12.7
12.7
11.4
10.1
7.6
7.6
5.1

F%
4.9
4.2
7.7
3.9
10.7
8.8
5.7
5.5
8.3
2.8
6.2
24.0
8.3
1.0
1.0

1968
n = 79

(forts )

1988
n = 34
F%

Tabell 7. Forskjelleri frekvensog dekning av arter i profil 2 før og etter regulering F % angir frekvensenlangsprofilen, og D midlere dekning de segmentenede finnes).- Changes
in species frequencyand cover within transect2 after the regulation. F% = frequencyin
percentage, and D = mffin coverin percentage(where present).

Tabell 7 viserfrekvensenav artene i profil 2 før og etter reguleringen. Viktige arter både før og etter reguleringen er mosene
Drepanocladusunclnatusog Polytrichumalpinurn, samt harerug
(Polygonumviviparum)og musøre (Salixherbacea). Størst tilbakegang har mosene Tritomanaquinquedentata, Marchantia polymorpha,Racomitriumheterostichum,Andraea obovata, Anthelia julacea og Rhizomniumpseudopunctatum, samt karplantene
fjellrapp(Poa alpina), fjellfiol (Viola biflora), og løvetann (Taraxacum spp.), hatt. levermosene Barbilophoziabarbata, Orthocaulis
floerkii, og Lophoziaventricosahar blirt mye vanligere etter re-

I tilleggtil tørrleggingenav Grøna har det også skjeddandre endringer i naturen i dette området. I hovedelva, nedenfor samløpet med Grøna, er det bygget en liten terskel som har hevet
vannstandenmellom 30 og 40 cm i forhold til normalvannstanden før reguleringen.I elvebredden hvor profilene ble lagt, har
det blitt gravd, noe som har ødelagt de vestligedelene av profilene. Bare ca 20 m av profilene kunne analyserespå grunn av
dette.

5.2.3 Vegetasjonen

flift•

Ranuncutus acris
Rhytidiadelphus squarrosus
Dicranoweissia crispula
Bleparostoma trichophyllum
Brachythecium sp.
Cladonia coccifera
luzula sp.
Oligotrichum hercynicum
Rumex acetosa
Pyrola minor
Hylocomium pyrenaicum
Drepanocladus uncinatus
Hylocomium splendens
Kiaeria starkei
Alchemllla alpina
Anthoxanthum odoratum
Barbilophozia Fycopodioides
Cladonia bacillaris

Sedum rosea
Veronica alpina
lescuraea patens
Nephrorna arcticum
Alchemilla subcrenata
Phitonotis tomenteHa
Bartrarnia ithyphylla
Polytrichum commune
Sphagnum glrgensohnli
Carex blgelowil
Montia fontana
Climacium dendroldes
limmia australis
Calliergon stramlneum
Descharnpsiaalpina
Ditrichum flexicaule
Gyrnnomitrium condnnum
Plectecolea obovata
Polytrichum sexangulare
Scapania sp.
Nephroma expallidum
Sibbaldia procumbens

Tabelf 7. forts.

7.5
4.0
1.0
6.7
8.3
1.0
1.0
1.0
1.0
5.0
5.0
5.5
1.0
1.0
10.0
1.0
10.0
10.0
1.0
1.0
1.0
5.0

5.9
3.3
4.6
1.0
4.0
1.0
5.0
5.0
10.0
1.0
5.0
15.1
11.5
2,0
3.0
3.0
1.0
9.0

5.1
5.1
3.8
3.8
3.8
3.8
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

27.8
10.1
16.5
2.5
7.6
6.3
3.8
1.3
3.8
1.3
6.3
60.8
16.5
11.4
2.5
2.5
7.6
7.6

34

0

F%

1968
n 79

8.8
2.9
2,9
2.9
2.9
2.9
8.8
2.9
2.9
5.9
2.9
50.0
29.0
14.7
26.5
14.7
41.2
32.4
(forts.)

6.7
5.0
35.0
1.0
5.0
1.0
5.0
5.0
15.0
8.0
1.0
14,7
23,5
8,2
20.0
10.0
11.5
6.8

1988
n = 34
F%
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Selaginella selaginoides
Cladonia pyxidata
Huperzia selago
Agrostis stolonifera
Cladonia bellidiflora
ladonia merochlorophaea
Epilobium anagallidifohum
Racomitrium canescens
Salix glauca
Campanula rotundifolia
Cladonia furcata
Viola palustris
Vaccinium uhginosum
Festucaovina
Cladonia ecmocyna
Pleurozium schreberi
Betula pubescens
Hieracium alpinum
Dicranum scoparium
Phleum alpinum
Empetrum hermaphroditum
Gnaphalium supinum
Nephroma arcticum
lophozia ventficosa
Orthocaulis floerkei
Barbilophozla barbata

Deschampsia cespitosa
Peltigera sp.
Pogonatum urnigerum
Cladonia urnigerum
Pohlia sp.
Gnaphalium norvegicum
Polytrichum alpinum
Polygonum viviparum
Hepaticae indet.
Cetraria islandica
Salix herbacea
Euphrasia sp,
Deschampsia flexuosa
Solidago virgaurea
Vaccinium myrtillus

Tabell 7. forts.

12.7
7.6
2.5
8.9
8.9
10.1
24.1
45.6
6.3
1.3
64.6
7,6
15.2
1.3
1.3

F%

0
13.0
1.7
5.5
1.0
1.0
6.3
1.9
7.4
2.8
10.0
16.6
5.2
2.8
5.0
5.0

1968
n 79

2.9
2.9
2.9
2.9
2.9
5.9
5.9
8.8
11.8
11.8
11.8
11.8
14.7
14.7
17.6
20.6
20.6
23.5
26.5
29.0
29.0
32.4
38.2
41.2
55.9
55.9

26.5
23.5
11.8
17.6
26.5
41.2
58.9
88.2
55.9
47.1
91.2
55.9
82.4
26.5
70.6

5.0
15.0
5.0
20.0
10.0
5.5
10.0
5.0
12.8
6.3
4.0
5.0
12.2
5.2
3.7
7.1
3.3
12.6
6.1
5.5
12.1
9.2
9.8
24.3
43.9
9.4

14.0
13.8
13,8
10.8
14.4
9.6
8.6
8.6
12.5
20.7
25.2
8.5
17.0
7.8
26.7

1988
n 34
F%

TritomariaquInquedentata
Viola biflora
HepaticaeIndet.
Racomitriumheterostichum
Rhizomniumpseudopunctatum
Peltigerasp.
Sphagnumgirgensohnii
Andraea obcNata
DIcranoweissiacrispula
Ranunculusacris
Hylocorniumpyrenakum
Psorornahypnorum
Rhytidladelphussquarrosus
Salixlapponum
BleparostomatrichophylIum
Huperzlaselago
Akhemilla murbeckiana
Taraxacumsp.
Vacciniumuliginosum
Salixlanata
Deschampsiaalpirta
Lescuraeapatens
Listeracordata
luzula sp.
Poaalpina
Carex bigelowii
Conostomumtetragonum
Oligotrichumhercynicum
Andraea rupestris
Polytrichumcornmune
Solorinacrocea
Sphaerophorussp.
Geraniurnsylvaticum
Gymnomitriumconcinnum

61.5
28.8
25.0
19.2
19.2
17.3
15.4
15.4
15.4
13.5
13.5
9.6
9.6
5.8
5.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.3
1.3

F%

1968
n = 52

4.6
5.7
5.8
3.8
6.5
1.0
6.4
1.0
2.1
5.1
5.0
2.8
1.0
10
1.0
5.0
3.0
5.0
3.0
10.5
5.0
1.0
5.0
5.0
20.0
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
10.0
1.0
5.0
30.0

D

(forts.)

1988
n= 9
F%

Tabell 8. Forskjelleri frekvensen av arter innert profil 3 for og etter utbyggingen. F % angir
frekvensen av artene langs profilet, D midlere dekning (der arten finnes). - Change in speciesfrequencyand cover within transect 3 after the regulation. F% = frequency in percentage, and D = mean coverin percentage(where present).
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Cladonia furcata
Cladonia macrochlorophaea
Deschampsia cespitosa
Gnaphalium norvegicum
Gnaphalium supinum
Huperzia selago
Phleum alpinum
Pyrola rninor
Ptiiumciliare
Campanula rotundifolia
Cladonia coccifera
Cladonia gracilis
Salix glauca
Cladonia pyxidata
Festucaovina
Betula pubescens
Lophozia ventricosa
Orthocaulis floerkei
Barbilophozia barbata
Polygonum viviparum

Nephroma arcticum
Drepanodadus uncinatus
Kiaeha starkei
Euphrasia sp.
Rurnex acetosa
Alchemilla alpina
Hieraclum alpinum
Barbilophozia lycopodioides
Pleurozium scherberi
Hylocomium splendens
Salix herbacea
Empetrum hermaphroditum
Cetraria islandica
Cladonia rangiferina
Cladonia bacillaris
Deschampsia fiexuosa
Solidago virgaurea
Dicranum scoparium
Polytrichum alpinum
Vaccinium myrtillus

Tabell 8. forts.

48.1
53.8
11.5
5,8
3.8
5.8
5.8
3.8
5.8
65.4
55.8
11.5
25.0
13.5
26.9
36.5
25.0
1.9
50.0
9.6

F%

D
11.2
48
1.0
5.3
5.0
5.0
5.0
1.0
1.0
24.7
15.5
5.0
3.8
2.9
1.6
12.6
5.8
1.0
3.6
7.0

1968
n 52

11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
22.2
22.2
22.2
22.2
44.4
44.4
44.4
55.6
66.7
66.7
77.8

11.1
33.3
11.1
11.1
11.1
11.1
22.2
22.2
33.3
88.9
77.8
44.4
55.6
77.8
77.8
66.7
44.4
55.6
100.0
100.0

5.0
1.0
25.0
10.0
10.0
20.0
5.0
15.0
1.0
5.0
3.0
3.0
37.5
7.8
5.3
7.8
'41.0
30.0
12.5
10.7

10.0
11.7
5.0
5.0
5.0
15.0
12.5
5.0
6.7
18.8
18.6
36.3
19.0
8.7
5.9
11.0
17.5
9.0
12.8
22.9

1988
n 9
F%
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Mnium

I et profil langs nedbørsgradienten ble frekvensen av fagermoser
og torvmoser angitt ved å telle I hvor mange srnåruter (1 dm2) i
en m2 rute artene fantes. Av fagermoser (Mnium) fantes vesentlig Rhizomnium pundaturn, R. pseudopunctatum og Pseudobryum cinclidioides. Av torvmoser (Sphagnum) fantes vesentlig
Sphagnum girgensohnii, men også noe S. nemoreum. Frekvensen er angitt i flgur 11. Markerte sprang i kurvene skyldes vesentlIg lokale edafiske forhold, stein og bar humus. Både Mnium

Fagermoser (Mniurn spp. s.lat.) og torvmoser (Sphagnum spp.)
er fuktighetskrevende arter som rnå ha en relativt høy og konstant tilgang på vann for å trives.

Frekvensen av noen fuktighetskrevende og tørketålende arter
langs fosserøykgradienten i elvebredden sør for fossen i Grøna,
samme sted som profil 2 og 3 (se flgur 8 og 10). ble undersøkt
av Vevle (1970, 1979).

5.3 Endringer i frekvensen av
fagermoser, torvmoser,
krekling og blåbær I
elvebredden

35

I

A

40
0

50 m

Sphagnum

figur 11
Frekvensen av Mnium spp. og
Sphagnum spp. langs elvebredden
(se figur 8, 9 og 10) sør fossen
Grena før reguleringen. - The frequency of Mnium spp. and Sphagnum spp. along the river bank south
of the waterfall in the river Grøna
(see Figs. 8, 9 and 10) before the
regulation.

Frekvensenav krekling og blåbær i profilet ble angitt som antall
frie skudd i 1 m2 ruter (det kan ofte være vanskelig å avgjøre
hva som er frie skudd og hva som er sidegrener av en morplantel.

Etter reguleringen er det ikke registrert verken fagermoser eller
torvmoser i denne elvebredden. Etter at fosserøyken forsvant,
har det således ikke vært tilstrekkelig fuktighet her til at disse
artene kunne overleve. Fuktighetstilgangen begrenses nå til nedbøren, som her ligger rundt 800 mm årlig. Denne elvebredden
får heller ikke tilførsel av sigevann fra de ovenforliggende dalsidene.

Torvmosene har en mer begrenset utbredelse enn fagermoser,
noe som indikerer at torvmosene krever en større tilgang på fuktighet. Fagermosene har sin største frekvens utenfor området
med høyest fosserøyknedbør. Dette skyldes trolig at torvmosene
fortrenger fagermosene.

og Sphagnum viser at deres frekvens ligger innenfor den sonen
hvor fosserwyken er høyest, og begge gruppene har en begrensing mot begge sider hvor fosserøyken er mIndre.

nino forskningsrappoft 015

Rgur 12
Frekvensen av krekling (Empetrum
hermaphroditurn) langs elvebredden
ved fossen I Grøna (se figur 8, 9 og
10) før (hel strek) og etter (stiplet)
reguleringen. - The frequenty of Empetrum herrnaphroditum along the
river bank sout of the waterfall in
the river Grøna (see Figs. 8, 9 and
10) before (solid line) and after (dotted line) the regulation.
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Registreringene etter reguleringen antyder at frekvensen av både
krekling og blåbær innen profilet har jevnet seg ut som en følge
av at fosserøyken har blitt borte. Blåbær har ekspandert sterkt,
spesielt i de delene av profilet som ble sterkest fosserøykpåvirket. Krekling er derimot sterkt redusert, spesielt i ytterkanten av
profilet, hvor den hadde høy frekvens før reguleringen. Det er
noe overraskende at kreklingen har fått redusert frekvens ved at
miljøet er blitt tørrere. Dette skyldes trolig at blåbær er best tilpasset forholdene på dette stedet. Dette er en nordvendt skråning med et relativt langvarig snødekke, og dette begunstiger
blåbær mer enn krekling.

Frekvensenav både krekling og blåbær varierte sterkt innen profilet før reguleringen (se figur 12 og 13). I hovedtrekk hadde
begge mye lavere frekvens innen de delene som mottok mest
fosserøyknedbør. Store forskjeller mellom nærliggende ruter
skyldes vesentlig forekomst av stein innen rutene.

nina Ionaningsfappon
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5.4 Profil 4
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Profilet ble analysert både før (1968) og etter regulering (1988).

Flgur 8 viser lokaliseringen av et profil analysert av Vevle før regulering av Grøna. Profilet lå normalt på fosserøykretningen.
langs profilet er 10 x 20 cm ruter analysert kontinuerlig, i totalt
ca 7 m. Avsnittet lå I et område med en meget sterk gradient i
fosserøykpåvirkning, og ikke minst var erosjonen av vind og fossesprut sterk i de delene som lå nærmest elva. Profilet lå på et
relativt flatt, mer eller mindre blankskurt berg. Bare I den indre
delen fantes et jordsmonn oppå berget. En flat helle lå oppå
berget mellom 2 og 3 m inne i profilet.

Profil 7 hos Vevle (1970)
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Vegetasjonsforholdenefør regulrIngen er vist i tabell 9. I de 10
første rutene i transektetvar vegetasjonensterkt påvirketav eroderende fossesprut.Her domInerte små tuedannende levermoser
og mikrolav, spesieltMarsupella boeckii, M. sparsiflora,Ephebe
spp. og Anthelia julacea. Oppå steinhellen(rute 11-16) var det
mye Ephebe spp. og en alge som dannet en rød skorpe. Mellom
steinhellenog erosjonskanten bakken innenfor dominerte mikrolavog fuktighetskrevendemosersomRacomitriumfasciculare,
Pertusariachiodectonoides,Tritomaria guinquedentata, Racomitrium heterosticumog F'ohliasp. I erosjonskanten(rute 30-32) dorninerteSphagnumquinquefariumog Racomitriumlanuginosum.
Den indre delenav profilethaddeen vegetasJonmed heiarter som
stivstarr(Carexbigelowif),fjellsvæve(Hieraciumalpinum), blokkebær (Vaccinium uliginosum)og gulaks (Anthoxanthum odoratum). Vegetasjonenhervirketrelativtlite påvirketav fosserøyk.

5.4.1 Vegetesionen

230
1°0

40

So

45

50m

etter regulering

Vegetasjonsforholdeneetter reguleringener visti tabell 10.
Med unntak av mikrolaver denne flaten nå nesten helt uten vegetasjon. Bare noen tuer med srnyie (Deschampsiaflextrosa).
fjellmarikåpe(Alchemillaalpina) og blåklokke (Carnpanularotundifolia) hadde etablert seg i sprekker i berget i de første 18
rutene. Bladmoserog levermoservar helt borte, mens mikrolav
karakteristiskefor tørrberg hadde etablert seg. Mellom rute 18
og 26 fantes endel gråmose (Racomitrium canescenscoll.) og
spredteforekornsterav sølvbunke(Deschampsiacespitosa),lappvier (Salix lapponum), bjørk (Betula pubescens) og fjellkvein
(Agrostismertensif1.I erosjonskanten(rute 30-32) dominerte Pogonatum umigerurn. Innenfor denne fantes en typiskfjellheivegetasjon med blokkebær (Yaccinium uliginosum), tyttebær (V
vitis-idaea),rosenrot (Sedum rosea), fjeIlsvæve(Hieraciumalpinum), Racomitriurnlanuginosumog Pleuroziumschreberi.

5.4.2 Vegetasjonen

0

the waterfall in the river Grøna (see
Figs. 8, 9 and 10) before (solid line)
and after (dotted line) the regulation.
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Tabell 9. Artenesfordeling og dekning langs profil 4 før regulering. Dekningen er angitt i %.
within transect4 before the regulation. Coverof the speciesis givenin percentage.

rdna lorskningsramort 015

80

90

100

110

120

130

140

Antall
skudd
150

nina fonkningstaPPon 0,5

42

8 9 10 11 12 1314 151617

181920
21,2223
1
1

1

242526

-10

- 1
1

Sphagnum quinquelarlum

odoratum

I profIl 4

Hovedtrekkene I endringene langs profilet er vist i flgur 14. Floristisk har det skjedd meget store endringer i de delene som før
var sterkt påvirket av fosserøyk. Samfunnene dominert av fuktighetskrevende kryptogamer som Marsupella boeckii, M. sparsiflo-

5.4.3 EndrIng.r
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Tabell 9. forts.
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Psoroma hypnorum

Festuca ovina

Cladoniaarbuscula

Stereocaulon spp.

Cladonla rangiferina

Selaginella selaginoides

Empetrum hermaphroditum

Pogonatum urnigerum

Sphagnum sp.

Potytrichum alpinum

Polygonum viviparum

Veronica alpina

Solidago virgaurea

Euphrasia sp.

Vala palustris

Agrostis mertensil

Betula pubescens

Salix lapponum

Racomitrium canescens

Deschampsia cespitosa

Oxyria digyna

Cladonia coccifera

Cladonia gracilis

Cladonia chlorophaea agg.
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Stereocaulon conlophyllum

Umbilkaria hyperborea

.Umbilicaria cylindrica
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Tabell 10. Artenes fordeling og dekning langs proffl 4 etter reguleringen. Dekningen er angitt i %. - The distribution and cover of
species within transect 4 after the regulation. Cover of the species is given in percentage .
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Figur 14
EndringerI flora og vegetaVonlangs profil 4 (sefigur 8) etter reguleringenav Grøna. Endelkarakteristiskearter langsprofilet ar angitt. Changes1nfiora and vegetation within transect4 (seeFlg. 8) after the regulationof the rIver Grena. Some characteristicspeciesbefore
and after the regulationalong the transectare indicated.
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Tabell 10. forts.

ellne fonimingsrapporlOIS

I kryptogamfloraen

1kryptogamsamfunn

Følgendearter ble undersøkt:Marsupella boeckil, Slindiaacuta,
Marsupellarevoluta, Antheliajulacea, Ephebe spp., Bazzaniatri-

Før regulering ble det av Vevle (1970, 1979) foretatt analyseav
endel kryptogamsamfunnsomvoksteI sterkt fossesprutpåvirkete
områder. Av en del utvalgte arter ble det analysertsmå kvadrater (synedrleanalyser)(20 x 20 cm) der deknIngener angitt etter
Hult - Semanders skala. Synedrie-begtepeter definert av lid
(1964) som sameksistensenav arter innenfor prweflater som
velgesut på grunnlag av en art. Rutene trenger ikke å være homogene(Nordhagen 1943).

5.5.2 EndrInger

I tabell 11 er vist forekomstav en del "sjeldne kryptogamerregistrertfør og etter reguleringen.Dennelistenomfatter ogsåarter
funnet i fosser som ikke er regulert, f eks. Turrlifossennederst i
Aurtandsdalen.Tabellenviserat en rekke arter ikkeer gjenfunnet.
Av de som fortsatt finnesharen del gått sterkttilbake.Det gjelder
f.eks. Campylopusschwarziisom er i ferd med å bli overvokstav
Racomitriumlanuginosum,og det er trolig bare et tidsspørsmål
når den vil dø ut. Anastreptaorchadensisog Douiniaovata finnes
fortsatt,påfallendenok, selvom fossenede fantesveder regulert.

Det er foretatt en floristiskundersøkelseav 15 fosserinnen området, både regulerteog uregulerte. Det har imidlertidikke vært
mulig å ferdigstille disse dataene innenfor rammen av denne
rapporten, men noen resultaterkan trekkesut.

5.5.1 Endringer

5.5 Endringer i mose- og
lavsamfunn ved noen fosser

De noe mindre ekstremt påvirkete samfunnene med Pohlia sp.,
Racomitriumfasciculare,Pertusariasp., Tritomariaquinquedentata, Drepanocladusexannulatus,og Philonotistomentellaer erstattet av Racomitriumcanescens,sølvbunke(Deschampsiacespitosa) og fjellkvein (AgrostismertensiO.I overgangen mellom
bart fjell og lyngheieninnenfordominerte Sphagnumquinquefarium før reguleringen, mens der nå vokser Pogonaturn urnigerum. I lyngheieninnenfor har det også skjeddendringer.Blokkebær (Vaccinium uliginosum) og Racomitrium lanuginosum er
fortsatt viktige arter her. Nyetablerter imidlertidtyttebær (Vaccinium vitis-idaea)og Pleuroziumschreberi.

Mna lonkningvappod OIS

Marsupella boeckii var. stolonaceavar en karakteristiskart for
de mest fossesprut-eksponertestedene. Den var ofte oversvørnt
store deler av sommeren. Sammen med den vokste som regel
Blindiaacuta, Antheliajulacea, Marsupella sphacelata,Scapania
undulata, Ephebe spp. og Placyntiumpannariellum. De fleste
analyseneble tatt ved fossA, og noen fra fossB og C.

crenata, Peltigeravenosa,Alectoria (Bryoria)bicolor, og Pfacopsis gelida Pfacyntiumpannariellum - Vestergrenopsisisidatasamfunn.

Bryoriabicolor
Pertusariachiodectonoides
Placopsisgelida
Stereocaulonconiophyllum
Vestergrenopsisspp.

Anastreptaorcadensis
Bazzaniatricrenata
Douiniaovata
Herbertaadunca
Metzgeria pubescens
Frullaniafragilifolia
Frullaniajackii
Marsupellaboeckii
Marsupellarevoluta

Antitrichiacurtipendula
Amphidium lapponicum
Dicranodontiumdenudatum
Grimmia apiculata
Campylopusatrovirens
Campylopusswarzii
Mylia taylorii
Heterocladiumheteropterum
Onchophorumvirens
Onchophorumwahlenbergii

Tabell 11. Registreringav endel 'sjeldne" kryptogamerfr (F)
og etter (E) reguleringen.- Occurrenceof some 'rare" cryptogamsbefore (F)and after (E)the regulation.

15 cm dypt organIsk lag, vesentligbyggetopp av døde moseres-

Bazzania tricrenata ble før reguleringen registrert fiere steder
langs Aurlandsvassdraget,spesieltved fossene, men generelt
sett var den ikke vanlig. Ifølge Vevle fantes Et.tricrenatapå et 5-

Anthelia julacea-bestander vokste i oversvemmingssonerved
Aurlandselva.Ifølge Vevle var den trolig ikke så eNhengigav fosserøyk,men mer avhengig av elvas nærhet og fuktighet generelt. Den vokste på relativt beskyttetesteder, mindre utsatt for
erosjon.Vevle undersøkte 10 bestanderved fosseneA, 0 og N.
Vanlige arter i bestandene var Blindia acuta, Drepanocladus
exannulatus,Philonotis tomentelb, Pohlia drummondii, Marsupella spacelataog Scapaniaundulata. Etter regulerIngener ikke
bestandermed Antheliajulacea registrertved fosseheA. O 09 N.
Men mindre bestander finnesved fosseneI Berdalen.

Marsupellarevoluta voksteofte I tilknytnIngtIl de ekstremeBlindia acuta-samfunnene. Ved noen av fossene (B, C, E og N)
dannet rene bestander av Marsupella revoluta en egen sone.
Vanlige arter sammen med Marsupella revoluta var Blindia
acuta, Philonotis tomentella, Pohlia drummondil, Anthelia julacea, Ephebe sp., Placopsisgelida og Placyntiumpannarieflum.
Vevle undersøkte 24 bestander,de fleste fra foss C. Marsupella
revoluta-bestanderer ikke registrertetter reguleringen, unntatt
spredtefunn på steiner i elvaved fossB.

Ved foss A og C har det ikke vært mulig å gjenfinne Blindia
acuta. Ved foss8 vokserdet imidlertidfortsatt mye Bhndiaacuta
den eroderte hulen like ved fossen,hvor det nå er en moderat
fosserøykpåvirkning.

volutajevnt. Vevle analyserte22 bestanderfra fossC.

fertil. Den vokser på bratte berg og på steiner. 1de ekstremebestandeneinngikk få andre arter, men Marsupella revolutakunne
væreco-domInant. I de mIndreeksponertestedene InngikkPhilonotistomentella, Pohliacruda,Anthefiajulacea og Marsupellare-

Blindiaacuta danner bestanderpå stederder vegetasjonener noe
mindreutsatt for vannerosjonenn der Marsupellaboeckiivokser.
Vevle(op cit.) skillermellomutformingerpå forholdsviseksponerte steder hvor Ellindiaacuta som regel var steril (forma fluitans,
Persson1915), og mer beskyttete steder hvor Blindiaacuta er

boeckii.

Det har ikke vært mulig å gjenfinne Marsupella boeckil i Aurlandsdalen.Selv om det eksIstereren viss fosserøykpåvirkning
ved foss8, er dette ikke tilstrekkellgfor at denne arten skaloverleve. Heller ikke ved fossenei Berdalenog Turdifossenhvor det
perlodevisfInnes sterk fosserøyk,har det vært mulig å finne M.
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Stereocaulonconiophyllum(cf. Vevle 1975) finnes fortsatt relativt vanligI de nedre delene av profil 1 (Tabell 5) ved fossB.

fosserøykfor å overleve,men utenfor fosserøikområdenefinnes
den helstpå nordeksponertesteder. Bryoriabicolor finnesspredt
I Aurland fortsatt, både ved fossC og f.eks. på biokker ved Østerbø.

Bryoriabkolor voksteblant moserog lav på blokker og knauser
fosserøiksonen,over erosjonsområdetved foss C, 0 og P. Den
var ganskevanlig fra elvernøtetmellom Stonndalselv-Aurlandselv
til foss0 i Stonndalen(700 m o.h.). Fra Stonndalen til Rausmesdalen fantes den spredt på nordsidenav store blokker med de
karakteristiskeornitocoprofilesamfunnenenær toppen (Nordhagen 1928). Vevle undersøkte12 bestanderfra fossC og 3 fra en
stor blokk i Stonndalen.Vanlige arter sammen med 8ryoriabicolor var Arctoa hyperborea,Paraleucobryumenerve, Racomitrium
lanuginosum,Cladoniaspp., Hypogymniaphysodes,Parmeliasaxatilisog Platismaticaglauca. Bryoriabicolor er ikke avhengigav

nestenhelt borte, og istedetinngår mye tørketånende mikrolav.

ellum. Ephebe sp.-bestander er registrert ved foss A (se kap.
5.4.1 ), fossB og foss C. Bestandeneer imidlertid små, og den
floristiske sammensetningen av disse er helt forandret. De
mosenesom tidligere ble registrertsammen med Ephebesp. er

Ephebe sp. - bestander (E. lanata og E. hispidula) var vanlige
innen vassdraget.Både i og utenfor fosserøyksonenog oversvømmingsbeltetkunne de dominere store flater, ofte sammen
med mikrolav.Vevle undersøkte26 bestander,de fleste ved foss
A og C. Bestandenefantes alltid eksponert mot fossen,på relativt flatt underlag.Sammenmed Ephebesp. vokste Blindiaacuta,
Bryumpseudotriquetrum,Schistidiumagassizi,Anthella julacea,
Marsupellalulacea, Marsupellaboeckii,M. revoluta, M. sphacelata, Scapaniaundulata, Lecanoralacustrisog Placyntiumpannari-

ter. 8. tricrenatavokste ikke i de mestekstremt fosserøykpåvirkete områdene da den ikke tåler mye erosjon. 16 bestander(20 x
20 cm) fra fosserøykpåvirketeområder ble analysertav Vevlefør
regulering.Etter reguleringenfinnes det fortsatt en del bestander med Bazzania tricrenata. De fleste finnes i den nordvendte
fjellsidenved foss8. Ved fossC hvorden før var meget vanlig,er
det bare registrerten liten bestand.Ellerser den funnet ved foss
0 og i Berdalen,på nordvendte blokker. Bazzania tricrenatakan
i Aurlandsdalender
klareseg I områder uten fosserøykpåvirkning
den finner egnete nordvendte,humide voksesteder.
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og

I Aurland finnes det noen få, nyeresteinfyllingerog veiskjæringer av fyllitt som ikke er tilplantet. Tabell 12 (lokalitet 3 og 4)
viser arter registrert på to slIke sommeren 1989. Artene står
spredt, uten å danne noe sammenhengendevegetasjonsdekke.

Omfattende vel- og tunnelbyggingvil produserestore steinfyllinger, og i de bratte dalsidenevil det bli lange strekningermed
veiskjæringer.Det er nå vanlig å dekke slikeområder med jord
for så å gjødsleog så til med grasfrø.Dette er en raskog effektiv
måte å skjule inngrep i naturen på, men fra et botanisk synspunkt er det ikke alltid den mest ideelle måten. I områder hvor
berggrunnen vesentligbestårav kalkholdigfyllittvil slikefyllinger
kunne ha stor botaniskverdi dersom de får ligge blottlagt. På
slikt substratvil en rekke pionerplanteretablereseg meget raskt.
Men ved å så slikelokalitetertil vil de mistesin funksjonsomet
fristed for de konkurransesvakeartene. På fyllinger som består
av sure og harde bergarter vil vegetasjonsetableringengå
senere, og artene som inngår representerersjelden plantegeografisk interessantearter. På sJiktsubstrater tilsåing nok den
beste løsningen.

6.1 Steinfyllinger
veiskjæringer
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x

Achilleamillefoliurn
Agrostiscapillaris
Agrostismertensii
Agrostisstolonifera
Alchernillaalpina
Alchemillavulgariscoll.
Alopecurusgeniculatus
Angelicaarchangelica
Angelicasylvestris
Antennariaalpina
Antennaria dioica
Anthoxanthumodoratum
Anthriscussylvestris
ArabisalpIna

Ryllik
Engkvein
9ellkvein
Krypkvein
Fjellmarikåpe
Vanlig rnarikåpe
Knereverumpe
Kvann
Sløke
9ellkattefot
Vanligkattefot
Gulaks
Hundekjeks
Fjellskrinneblorn

2
Lokalitet(Locality)

x

3

x
(forts.)

4

Tabell 12. Arter registrertsompå blottlagte avsetningerog steinfyllinger.- Vascularplants
recorded on exposedsods.Undersøktelokaliteter - lnvestigatedlocalities1: Låvidalen760
m, 2: Vellevatn 750 m o.h. 3: Vargevatn 1430 m, 4: 1340 m.

Ethvert område som blIr blottlagt vil etter hvert invaderesav
planter. Hvor fort etableringen av nye planter vil gå, og hvilke
arter som skal inngå, bestemmesav en rekke faktorer. Men de
mest avgjørende er substratets karakter og dets geografiske
plassering.Fra et floristiskog plantegeografisksynspunktkan
slike områder være verdifulle og interessante.Mange arter er
svært konkurransesvakeog utvikles bare på lokaliteter hvor
andre, mer konkurransesterkearter ikke har fått etablert seg. I
naturligeomgivelserfinnes slikearter ofte på ustabilmark, f.eks.
rasmarkereller berghyller hvor de ikke blir utskygget av andre.
Ved en utbygging som I Aurlandsdalenvil det seNsagtbli inngrep som blottlegger mark. Det kan skjeved f.eks. tørrlegging,
sprenging,graving eller masseutfylling.Det er foretatt undersøkelserpå en del slikelokaliteter for å beskrivevegetasjonsetableringenpå disse.

6 Vegetasjonsetablering
på blottlagt mark

niffil lorskningsrappod015

Astragalus alpinus
Bartsiaalpina
Betula pubescens
Betula nana
Calamagrostis purpurea
Callitriche palustris
Calluna vulgarls
Carnpanula rotundifolia
Cardamlne beIRdifolia
Cardamine nymannil
Carex atrata
Carex canescens
Carex Juncelia
Carex lachenalli
Carex Ngra
Carex mrvegica
Carex pallescens
Carex rostrata
Cerastiurn alpinum
Cerastium cerastioldes
Cerastium fontanum
Cirsium helenioides
Cirslum palustre
Deschampsiaalpina
Deschampsia cespitosa
Deschampskaflexuosa
Diphasium alpinum
Empetrum hermaphrodltum
Epiloblum palustre
Epiloblum sp.
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Erigeron uniflorus
Eriophorum angustifolium
Erlophorum scheuchzerl
Euphrasla frigida
Festucaovina
Festuca rubra
Festucavivipara
Galeopsis tetrahit
Geranium sylvaticum
Geum nvale
Gnaphalium norvegicum

Tabeil 12. forts.
lokalitet (LocaRty)

Seterrnjelt
Svarttopp
Bjørk
Dvergbjørk
Skogrørkvein
Småvasshår
Røsslyng
Blåklokke
Høgfiellskarse
Polarkarse
Svartstarr
Gråstarr
Stolpestarr
Rypestarr
Slåttestarr
Fjellstarr
Bleikstarr
Flaskestarr
Fjellarve
Brearve
Vanlig arve
Kvitbladtistel
Myrtistel
FJellbunke
Sølvbunke
Srnyle
Fjelljamne
FiellkreklIng
Myrmjølke
Mjølke-art
Akersnelle
Elvesnelle
SnøbakkestJerne
Duskull
Sneull
Fjellwentrøst
Sauesvingel
Rødsvingel
Geitsvingel
Kvassdå
Skogstorkenebb
Enghumleblorn
Setergårurt

•I1

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

2

x

x
x

1

x

x

x
x

x

x

3
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x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
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Gnaphalium sylvaticum
Gnaphalium supinum
Hieracium sp.
Hypericurn maculatum
Juncus alpinoarticulatus
Juncus filiformls
Juniperus communis
leontodon autumnalis
lotus corniculatus
luzula arcuata/confusa
Luzula frigida
luzula spicata
Luzula sudetica
lychnis alpina
Milium effusum
Minuartia biflora
Myosotis decumbens
Oxyria digyna
Petasitesfrigldus
Phleum alpinum
Pinguicula vulgaris
Poa alpina
Poa flexuosa
Poa glauca
Poa nemoralis
Polygonum viviparum
Potentifla crantzli
Prunella vulgaris
Pyrola minor
Ranunculus acris
Ranunculus glacialis
'Ranunculus repens
Ranunculus reptans
Ranunculus trichophyllus
Rhinanthus groenlandicus
Roegneria canina
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Sagina saginoides
Salix glauca
Salix glandulifera
Salix hastata
Salix herbacea

Tabell 12. forts.
Lokalitet (Locality)
Skoggråurt
Dverggråurt
Svæve-art
Firkantperikum
Skogsiv
Trådsiv
Einer
Følblom
Tiriltunge
Vardefrytle/buefrytle
Seterfrytle
Aksfrytle
Myrfrytle
Fjelltjæreblom
Myskegras
Tuearve
Fjellminneblom
Fjellsyre
Fjellpestrot
Fjelltimotei
Vanlig tettegras
Fiellrapp
Mjukrapp
Blårapp
Lundrapp
Harerug
Flekkmure
Blåkoll
Perlevintergrønn
Ingsoleie
Issoleie
Krypsoleie
Evjesoleie
Srnåvassoleie
Fjellengkall
Hundekveke
Engsyre
Småsyre
Seterarve
Sølvvier
Kjertelvier
Bleikvier
Musøre

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

2

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

3
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x

x
x

x
x

x

x

x
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Ullvier
lappvier
Myrtevier
Svartvier
Rynkevier
Gulsildre
Knoppsildre
Tuesildre
Bergfrue
Rødsildre
Bekkesildre
Stjernesildre
Fjelltistel
Srnåbergknapp
Rosenrot
Trefingerurt
Fjellsmelle
Rødjonsokblom
Småsmelle
Engsmete
Gullris
Fjellstjerneblom
Skogstjerneblom
løvetann-arter
FjellfrøstJerne
Rødkløver
Kvitkløver
Svartaks
Vendelrot
Fjellveronika
Bergveronika
Snauveronika
Myrfiol
Blokkebær

Elvertransportererstore mengder med sand, grusog steln langs
elveløpet.Ved endringeri vannføring blir det ogsåstore endringer i denne bunntransporten.Elvablir ikke I stand til å forflytte så
store mengder med materiale som tidligere. Når så elva blir helt

6.2 Vegetasjonsutvikling
fluviale avsetninger

Salixlanata
Salixlapponum
Salixmyrsinites
Salixnigricans
Sallxreticulata
Saxifragaaizoldes
Saxifragacemua
Saxifragacespitosa
Saxifragacotyledon
Saxifragaoppositifolia
Saxifragarivularis
Saxifragastellaris
Saussureaalpina
Sedumannuum
Sedumrosea
Sibbaldiaprocurnbens
Sileneacaulis
Silenedioica
Silenerupestris
Silenevulgaris
Solidagovirgaurea
Stellariacalycantha
Stellarianemorum
Taraxacumspp.
Thalictrumalpinum
Trifoliurnpratense
Trifoliumrepens
Trisetumsplcatum
Valerianasambucifoha
Veronicaalpina
Veronicafruticans
Veronicaserpyllifolia
Viola palustris
Vacciniumuliginosum

Tabell12. forts.
lokalitet (Locality)
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X

2

X

X

3

X
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eller delvis tørrlagt vil materiale bli blottlagt, og det blir ofte liggende mer eller mindre stabilt. Slike sandbanker(fluviale avsetninger) finnes spredti Aurlandselva,spesielti flatere partier eller
i mindre vatn. På stabilisertfluvialt materiale kan en suksesjon
starte meget raskt.I periodermed flompåvirkningvil nok vegetasjonen nærmest elva bli erodert, men den som ligger på høyere
nivå vil gradvis utvikles. Substratetsbeskaffenhet, høyde over

1
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på stabillsert fluvial avset-

Sons 3 liggermellom2,00 og 6,30 m fra vannkanten.Vegetasjonen herer tett og representerernok et relativttidlig suksesjonsstadium mot en mer stabilvegetasjon. Den settestrolig under vann
ved høyevannstander,men uten at dette ikkeødeleggervegetasjonsdekket.lappvier (Salixlapponum) og svartvier(S. nigricans)
danneret 30 cm høyt busksjikt.Feltsjiktetdomineresav slåttestarr
(Carexnigra), gråstarr(C. canescens)og med et jevnt innslagav
trådsiv(Juncusfiliformis),fjellkvein(Agrostismertensii),engkvein
(A. capillaris)og selybunke(Deschampsiacespitosa).Bunnsjiktet
er tett og domineresav moseneCalliergonstramineum,Drepanodadusuncinatus,Philonotistomentella og Hypnumsp.

Sone 2 ligger ca 10 cm over vannivå, og strekkerseg fra 0,942,00 m innover avsetningen. Substratetbestårvesentligav fine
sedimenterogså her. Sonen domineres av skogsiv(Juncusalpinoarcticulatus)og av mosen Blasia pusilla. Andre arter finnes
bare sparsomt.Blasiapusilla er en typiskpionerart på fuktig og
fint substrat. Ut fra vegetasjonen kan en anta at begge disse
soneneperiodevissettesunder vann.

Sone 1, nederst, består av fine sedimentermed et visstinnhold
av organiskmaterialesom avsettesmed mindrevannstandsvekslinger.Vannstandenstår trolig ofte over denne soneni sommerhalvåret.Vegetasjonsdekketer sparsomtog domineresav evjesoleie (Ranunculusreptans) som ofte finnes på lokaliteter som
periodevisligger under vann. Ellersinngår bare skogsiv(Juncus
alpinoarcticulatus),snøull(Eriophorumscheuchzen)og åkersnelle (Equisetumarvense)som alle er karakteristiskepionerarter på
avsetningernær elveløp(jf. Odland et al. 1989).

Denne avsetningen er relativt liten og ligger i den mer eller
mindretørrlagte elva fra låvidalen. Profsletstrekkerseg fra vannkanten og 16 m innover deltaet. DPt er inndelt i 5 soner etter
hovedtrekkene i vegetasjonen (se tabell 13). Høydeforskjellen
mellomytterste og innerstesone er ca 40 cm, med en jevn stigning mellom.

6.2.1 Vegetasjonssonering
ning I Lividalen

Det bunntransportertesubstratet i Aurlandselvakarakteriseres
ved stort innslagav kalkholdig fyllitt, og er såledesmeget gunstig for vegetasjonen.To slike blottlagte avsetningerer undersøkt,og arter registrerter vist i tabell 12 (lokalitet1 og 2).

"normalt" vannivåog tidsaspekteter de viktigstefaktorene som
bestemmervegetasjonsutformingen.
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på stabilisert

fluvial avset-
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Sone 3 ligger mellom 13 og 19 m fra vannkanten, ca 70-80 cm
over vannivå. Den har et noe tettere vegetasjonsdekke.Små
buskerav bjørk og vierarterdanner et glissentbusksjikt.Spredte
urter og grasarter danner et glissentfeltsjikt. Bar grus dekker ca

Sone 2 ligger mellom 2,5 og 13,0 m fra vannkanten, med en
høydeforskjellpå ca 40 cm. Den har et mer glissentvegetasjonsdekke, ca 50 % av arealet er bar stein og grus. Små buskermed
bjørk (Betulapubescens)og sølvvier(Salixglauca)danner et glissent, 0,4 m høyt busksjikt.Urter og grasarterfinnes spredt og i
bunnsjikteter det mest Racomitriumcanescenscoll. og Stereocaulon sp.

Sone 1 utgjør de nedre 2,5 m av profilet. Denne har en høydeforskjell på ca 30 cm. Substrateter grusig fyllitt. Denne sonen
settes ofte under vann ved de vekslendevannstandene.Sonen
karakteriseresved at moserdekker hele bunnsjiktet.De viktigste
artene er Philonotistomentella, Racomitriumcanescenscoll. og
Pogonatum umigerum. Karplantenefinnesbare spredt.

Ved Aurlandselvasutløp i Vetlevatner en avsetningetter regulering blitt stabilisertpå grunn av mindre vannføringi elva. Avsetningen er ca 1600 m2. Det er her beskrevetet vegetasjonsprofil
fra vannkanten og oppover mot det høyestepunktet på avsetningen (setabell 14). Det utgjøren høydeforskjellpå ca 80 cm.

6.2.2 Vegetasjonssonering
ning I Vetlevatn

Sone 5 utgjøres av de høyestliggendepartiene av deltaet, og
ligger ca 40 cm over vannlvå. Substrateter grus og stein. Små
bjørketrær (Betula pubescens)(ca 10 cm høye) sammen med
svartvier(S. nigricans)danner et glissentbuskskikt.Feltskikteter
sparsomt, med fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum) og
blokkebær (Vaccinium uliginosum) som de viktigste artene.
Bunnskiktet er tett og domineres helt av saltlav(Stereocaulon
sp.). Ellersinngår mosene Racomitriumcanescenscoll., Calliergon stramineumog Marsupellasp.

Sone 4 ligger mellom 6,30 og 9,50 m fra vannkanten,ca 30 cm
over vannivå. Sedimenteneher er noe grovere, vesentlig grus.
lappvier (S. !apponum) danner også her et busksjikt.Feltsjiktet
er mer glissent.Dvergbuskersom fjellkrekling(Empetrumhermaphroditum), blokkebær (Vaccinium uliginosum)og dvergbjørk
(Betula nana) er vanlige, noe som viser at dette er en relativt
stabilvegetasjonsutforming.Bunnskikteter tett og domineresav
moseneCalliergonstramineumog Drepanodadusuncinatus.

Ranunculus
reptans
Juncusalpinoarcticulatus
Eriophorumscheuchzeri
Equisetumarvense
Agrostismertensii
Deschampsia
cespitosa
Epilobiumsp.
Salislapponum
Carexrostrata
Blasiapusilla
Philonotis
tomentella
Sphagnumsp.
Aulacomniumpalustre
Juncusfiliformis
Carexnigra
Phleumalpinum
Agrostiscapillaris
Salixnigricans
luzula sudetica
Carexcanescens
Empetrumhermaphroditum
Calliergonstramineum
Drepanocladus
uncinatus
Hypnumsp.
Betulapubescens
Polygonumviviparum
Euphrasiafrigida
Vacciniymuliginosum
Carexbigelowii
Pogonatumurnigerum
Supania sp.
Stereocaulon
glaerosum
Festucaovina
Racomitrium
canescens
coll.
Marsupellasp.
Polytrichum
alpinum

30
5
1
1

1

60
60
I
1
1
1
5
1
90
5
1
1
1
1
1
1

2

40
1
5
20
1
5
5
30
1
3
5
1
20
5
20
20
20

1
3
3

3

2
2
2
50
20
2
1
5
3
1
2
1

30
2
5
5
1
3
2
1

4

10
20
1
10
1
2
2
1
1
1
70
2
20
20
5

2
1

1

5
1
1

5

1

5

Arter i tillegg,dekning 1: Sone2: Rhytidiadelphus
squarrosus,
Sone3: luzula frigida,Violapalustris,Chmaciumdendroides,Safixmyrsinites,
Sone4: Betulanana,Drepanocladus
exannulatus,Pinguiculavulgaris,5one 5: Festucavivipara,luzula spicata,Festucarubra, Ptilidiumciliare,Polytrichumjuniperinum,Conostomumtetragonum.

Evjesoleie
Skogsiv
Snøull
Akersnelle
Fjefikvein
Sølvbunke
Mjølke
lappvier
Flaskestarr
Flekkmose
Grannkildernose
Torymoser
Myrfiltmose
Trådsiv
Slåttestarr
Fjefitimotei
Engkvein
Svartvier
Myrfrytle
Gråstarr
Fjellkrekling
Grastjønnmose
Bleikklo
Flettemose
Bjørk
Harerug
Fjelløyentrøst
Blokkebær
Stivstarr
Vegkrukkemose
Tvebladmose
Saltlav
Sauesvingel
Gråmose
Hutremose
Fjellbjørnemose

Sone- Zone

Tabell 13. Vegetasjonssonering
på et delta i eWaI Låvidalen,760 m oM. Dekning angitt i %.
- Vegetationzonation on a fiuvialdelta in the river in Låvidalen,760 m a.s.l. Coverisgiven in
percentage.
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Deschampsiacespitosa
Agrostisstolonifera
Agrostisrnertensh
Poanemoralis
Festucaovina
Euphrasiafrigida
5olidagovirgaurea
Luzulasudetica
Rhinanthusminor
Silenevulgaris
Ranunculusacris
Akhemillaalpina
Cardaminebellidkha
Petasitesfrigidus
Angelicaarchangelica
Cardaminenymanii
Carexcanescens
Betulapubescensjuv.
Oxynadigyna
Stereocaulonsp.
Philonotistomentella
Racomitriumcanescenscoll.
Pogonatumurnigerum
Scapaniasp.
Campanularotundifolia
Drepanocladusuncinatus
Luzulaspicata
Hieraciumsp.
Salixglauca
Poaglauca
Lotuscorniculatus
Sibbaldiaprocumbens
Gnaphaliumsupinum
Brachythecium
sp.
Cladoniaarbuscula
Salixnigricans
Salixlapponum
Polytrichumstrictum
Hepaticaespp.

10
3
2
1
5
2
2
2
2
2
2
5
1
5
2
2
2
2
1
1
40
20
5
1
1
1
1
1

1

1

1
2
1
2
2
2
5
1
1
5
1

30
10

1
1
10

5
1
2
1

1

1
10

1

2

1
5
2
5
20

1
1
1

30
10
1
1
1
1
5
2

5
..

3

10
2
1

10
1

1

3

Arter i tilleggdekning 1%. Sone 1: Phleumalpinum,leontodon auturnnalis.Geum ovale,Rumex
acetosa,Luzulafrigida,Pinguiculavulgaris,Polytrichumsp., Pohliafilum, Saxifragacespitosa,Sone
2: Veronicafruticans,Sileneacaulis,Arabisalpina,Cerastiumalpinum,Rurnexacetosella,Hylocomiumsplendens,Trisetumspicatum,Sone 3: Sedumrosea,Calamagrostispurpurea,Callunavulgaris,Salixmyrsinites,Pyrolaminor, Silenerupestris,Gnaphaliumnorvegicum,Luzulamultiflora,
Empetrumhermaphroditum,Rumexacetosa,Antennariadioica,Juniperuscommunis.

Selvbunke
Krypkvein
Engkvein
Lundrapp
Sauesvingel
Fjelløyentrøst
Gullris
Myrfrytle
Småengkall
Engsmelle
Engsoleie
Fjellmarikåpe
Høgfjellskarse
Fjellpestrot
Kvann
Polarkarse
Gråstarr
Bjørk
Fjellsyre
Saltlav
Grannkildemose
Gråmose
Vegkrukkemose
Tvebladmose
Blåklokke
Bleikklo
Aksfrytle
Svæve
Sølwier
Blårapp
Tiriltunge
Trefingerurt
Dverggrurt
Lundmose
Kvitreinlav
Svartvier
Lappvier
Filtbjørnemose
Levermoser

Sone- Zone

Tabell 14. Vegetasjonssonering
på delta i Vetlevatn, 750 m o.h. Dekningangitt i %. - Vegetationzonation on a fluvialdelta in Vetlevatn lake, 750 m a.s.1.Coverisgivenin percentage.

I en beskyttetvik, like over vannkanten ble en frodig høgstaudeeng på 4 m2 analysert.Dekning angis i %. Salixnigricans5 (1,5
m høy), Geraniurnsylvaticum 1, Stellaria nemorum 20, Rumex
acetosa 10, Stellariacalycantha 10, Ranunculusrepens 50, Angelica archangelica40, Anthoxanthum odoratum 20. Ranunculusacris 10, Akhemilla vulgaris 10, Festucarubra 1, Deschampsia cespitosa30, Milium effusum 1, Roegneriacanina 1, Poa nemoralis 1, Calamagrostispurpurea 1, Silene vulgaris1, Cirsium
helenioldes5, Cirsiumpalustre, Campanula rotundifolia 1, Galeopsistetrahit 5, Betulapubescens 1, Valerianasambucifolta1 og
Lotus corniculatus1. Dette er en meget frodig høgstaudeeng
somer utvikletetter reguleringen.

30 % av arealet og resten dekkes av lav og moser,hvoravRacomitrium canescenscoll., Pogonatum urnigerurn, Stereocaulon
sp.og levermosearterer de viktigste.
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(762 m o.h.)

(807 m o.h.)

(813 m o.h.)

Områdene rundt vatnet er sterkt preget av beite, og grasenger
går helt ned til vannkanten. Det finnes lite vegetasjoni og langs
vatnet. Følgendearter er registrert:flotgras (Sparganiumangus-

7.3 Aurdalsvatn

Vannhøyden er holdt noenlundekonstantetter reguleringenved
en terskel ved utløpet, men vanngjennomstrømmingener mye
mindre enn tidligere. Vannvegetasjonenble ikke undersøktfør
reguleringen,men det har trolig ikke skjeddstoreendringer.

Bunnsubstrateti vatnet utgjøresfor det mesteav stein,og vegetasjoneni og langsvatnet er sparsom.De vanligsteartene er polarkarse(Cardamine nymannit),stolpestarr(Carexjuncella), småvasshår(Callitrichepalustris),evjesoleie(Ranunculusreptans)og
trådsiv(Juncusfiliformis).

Vegetasjonen rundt vatnet er sterkt preget av beite, og består
stortsett av grasmarksomgår helt ned til vannkanten.

7.2 Nesbøvatn

Vatnet er for en stor del omgitt av stein og bart berg, med det
finnes mindre bestander med vegetasjon ned til vannkanten. I
selve vatnet er det ikke registrert bestander med vegetasjon. Følgende arter er registrert: stolpestarr (Carexjuncella), polarkarse
(Cardaminenyrnannit),vassoleie(Raunuculustrichophyllus),evjesoleie (R. reptans), fielibunke (Deschampsiaalpina) og knereverumpe (Alopecurusgeniculatus).

7.1 Vetlevatn

Reguleringenehar i stor grad endret de økologiske forholdene i
og langs vassdragene.Den sterke reduksjonen vanngjennomstrømmingen har medført tørrleggingav deler av elveløpene,og
en reduksjon i elvenseroderende kraft. Dette har også ført til
mindre utvaskingav suspendertmateriale med påfølgendesedimentasjonI partier hvorelvaer mer stilleflytende.

7 Endringer i flora og vegetasjon i og langs vassdragene
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(964 m o.h.)

I vatnet finnes det i dag større bestander med vassreverumpe
(Alopecurusaequalis),stolpestarr(Carexjuncella), flaskestarr(C.
rostrata)og trådsiv(luncus filiformis).Ellersinngårevjesoleie(Ranunculusreptans), polarkarse (Cardamine nymannii), krypkvein
(Agrostisstolonifera), åkersnelle (Equisetum arvense) og skogrørkvein(Calamagrostispurpurea).

Fra undersøkelsene før regulering er det nevnte vierbestander
ved vatnet og kalkkrevende arter I vannkanten. Noen velutviklet
vannvegetasjon var imidlertid ikke nevnt. Fra elvekanten ved utløpet beskriver Vevle (1970) vegetasjon med marikåpearter
glabra, A. murbecianaog A. subcrenata).Viervegetasjonen finnes fortsatt ved vatnet, men vegetasjonen med rnarikåpearter er borte. På østsida av vatnet finnes kalkkrevende i vannkanten. Her inngår kastanjesiv (luncus castaneus),trillingsiv U.
triglumis),tvillingsiv(i. biglumis)og lodnebergknapp (Sedum villosum).

Dette vatnet er oppregulert ca 0,5 m ved en terskelder Grøna
renner ut i Aurlandselva(fossA). Dette er et lite vatn, egentlig
bare en utvidelse av elva i et flatere parti. Vanngjennomstrømmingen er betydelig mindre enn før reguleringen, noe som har
medført sedimentasjon av både organisk og uorganisk materiale
i vatnet

7.4 øyestølvatn

tifolium),evjesoleie(Ranunculusreptans), småvasshår(Callitriche
palustris),polarkarse (Cardamine nymannit), stdpestarr (Carex
juncella), elvesnelle(Equisetum
sennegras(Carexvesicaria)og trådsiv(Juncus

nina
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Det er antatt at elvebredder som blir permanent tørrlagt mister
sin opprinnelige vegetasjon og blir invadert av trær, og det startes en suksesjon mot et terrestrisk skogssystem. Nykolonisering
av furu (Pinussylvestris)i midtre deler av en tidligerestrandsone
ved en tørrlagt elv ble sammenliknetmed en tilsvarendeved en
uregulert elv (Grelsson& Nilsson1980). Undersøkelsenviste at
det ble en sterk økning av furu ved den regulerte elva, like over
den nye høyvannsstanden.Undersøkelseneher gir ingen indikasjonerpå at regulering har gitt størrelangtidseffekteri den terrestre delen ved bredden av magasinet. Ingen signifikanteendringer ble påvist 2 m vertikalt over høyvannsnivå.Endringer
bestodi en øket variabiliteti vekstsammenlignetmed før regulering. Dette indikerer større ustabilitet i omgivelsene, noe som
trolig henger sammen med økt fluktuasjoni grunnvannsnivå.

typer elvebredder ble undersøkt over en 5-års periode (Grelsson
1986). Henholdsvis 0,6 og 1 m av elvebredden ble erodert i
denne perioden. Det var en kontinuerlig graving i vannlinjensom
førte til dannelse av overhengende matter av vegetasjon som ble
holdt sammen av røttene i vegetasjonen. Etter som erosjonen
fortsatte, ble disse mattene oppdelt og forsvant ned i elva.

Fra Nord-Sverigeer det beskrevetforskjelleri erosjonlangsregulerte og uregulerte elver (Grelsson1981). I uregulerte elver er
erosjoneni elvebreddenestørstundervårflommerog etter perioder med mye regn. Størreerosjonerer sporadiskeog knyttet til
ekstreme betingelser.Dette medførerat det langselveløpenefor
det meste finnes vegetasjonstypersom er kommet langt i suksesjonen. Langsen regulert elv med store daglige fluktuasjoneri
vann-nivået, blir det en mer eller mindre kontinuerlig erosjon i elvebredden. Vegetasjonsdekket blir derfor stadig undergravd, og
deler faller ut i elva. Parallelt med dette invaderer pionerarter de
nylig blottlagte feltene. Undersøkelserviser at vegetasjonsdekket
spiller en stor rolle i stabilisering av sedimentene i elvebredden.
Planterøtter forankrer og stabiliserer substratet og gjør at det blir
mer resistent mot erosjon. Vegetasjonserdringer og erosjon i to

I motsetningtil i Norge har det i Sverigevært utført en rekkeundersøkelsersom belyservirkningerpå den terrestre flora og vegetasjonav vassdragsreguleringer.Andersen & Frernstad(1986)
gir en oversikt over relevante arbeider som omhandler dette
temaet. De temaene som er mest relevante i forbindelse med
denne undersøkelsenbeskriverendringer i vegetasjonen langs
regulerteelver.

8 Sammenlikning
med
andre undersøkelser

CO

I forbindelse med planene for reguleringen av Churchill River,
som ville medføre store endringer ved Churchill Falls, påpeker
Kallio (1969) at det bør utføres naturvitenskapelige undersøkelser i dette økologisk meget særegne området før reguleringen.
("They have a last opportunity to study the effect of Churchill
Fallson the surrounding ecosystem• (Kallio 1969). Som et resultat av dette ble det satt I gang et biologisk forskningsprogram
for å undersøke spraysonen før regulering (Brassardet al. 1971).
Disse underse4celseneer, jf. kap. 1, ikke blitt fulgt opp.

Fossersom økosystem er dessverre svært lite undersøkt i Skandinavia, selv om mange, spesielt i Norge er blitt tørrlagt som følge
av reguleringer.

I Sierra Nevada, USA, ble det foretatt en undersøkelseav effekten
på vegetasjonen langs elvebredden (Harriset al. 1987). Flereelver
vIste signIfikante forskjeller I vegetasjonsdekke, floristisk sammensetning eller vegetasjonsstruktur mellom sammenliknete par av
regulerte og uregulerte elver. Ved noen elver var trolig andre økologiske faktorer enn elva grunnen til forskjellene. Undersøkelsen
indikerte at vegetasjonen I elvebreddene responderte meget forskjellig på en regulering. En rekke forskjeller ble påvist, og mange
av disse skyldtes andre økologiske faktorer enn selve reguleringen. Det ble her spesielt pekt på at det enda ikke er mulig å gi noen
generell modell for å forutsi hvilke endringer som vil skje som
følge av en regulering. Hver lokalitet må vurderes individuelt.

Ved magasinet med en årlig fluktuasjon var det ingen signifikante endringer i veksten av gran før og etter reguleringen. Furutrærne i de nedre delene av det korttidsfluktuerende magasinet
viste en signifikant økning i vekstvariasjonene. Ingen andre forskjeller ble påvist i vekst for periodene før og etter regulering,

Et viktig spørsmål som angår forholdet mellom akvatisk og terrestrisk vegetasjon er hvor langt fra vannkanten endrete vannregimer kan påvirke det terrestre økosystemet. Årringer av gran
(Picea abies), som vokste i kanten av et magasin med en årlig
•vannivå-fluktuasjon, og furu (Pinus sylvestris) ved kanten av et
magasin med ukentlige eller daglige fluktuasjoner, ble målt. Hypotesen var at en regulerIng av vannivået ville endre grunnvannsstanden og derfor påvirke treveksten (Grelsson 1987).

Ved den regulerte elva Bævra i Møre og Romsdal ble virkningen
på grunnvarinsnivå og avlingsmengde på tilstøtende jordbruksarealer undersøkt (Myhr 1970). Undersøkelsen viste at grunnvannsnivået om sommeren var sterkt korrelert med vannstanden
elva, men det ble ikke påvIst noen sikker avhengighet mellom
endret grunnvannsnivå og avlingsmengde.

Fosserøykpåvirkete biotoper er i stor grad blitt ødelagt på Vestlandet som følge av vannkraftutbygging, og de er svært lite undersøkt. En vet derfor lite om hvordan slike biotoper er sammensatt og hvor mange som fortsatt finnes intakt.

Foruten de direkte berørte områdene er de største forandringene skjedd i tilknytning til de fossene som er blitt mer eller mindre
tørrlagt. I fosserøykpåvirkete lokaliteter finnes de mest særegne
og ekstreme biotopene. Innen disse er det påvist store floristiske
forandringer, og relativt sjeldne mosearter og plantesamfunn er
forsvunnet og erstattet av andre. Flere sterkt hygrofile kryptogamsamfunn er forsvunnet eller sterkt redusert. Men undersøkelsen viser også at det skal meget store endringer i fosserøykpåvirkning til før det skal være mulig å påvise endringer som følge
av reguleringen. Selv innen fosserøykpåvirkete områder viser en
del vegetasionstyper små forandringer etter reguleringen. Både
høystaudeenger og lyngsamfunn som ble påvirket av fosserøyk
(ca 800 mm/år), har endret seg lite etter reguleringen. Ved å beholde en minstevannføring har noen av de typiske fosserøyksamfunnene blitt beholdt noenlunde intakt.

Aurlandsdalen og fjellene omkring var kjente som botanisk
meget rike, og disse undersøkelsene viser at området fortsatt har
høy botanisk diversitet. I alt er ca 440 karplantearter registrert.
En del arter som var registrert i området før reguleringen er ikke
gjenfunnet, men det skyldes neppe virkninger av reguleringen.
Flere arter er registrert som nye i området, bl. a: firfrøvikke (Vicia
tetrasperma), krattslirekne (Polygonum dumetorum), engnellik
(Dianthus deltoides), vårarve (Cerastium sernidecandrum), knegras (Danthonia decumbens), jervrapp (Poa stricta) og junkerbregne (Fblystichum braunii). Spesielt interessant er de nye forekomstene av bestander med vassreverumpe (Alopecurus aequalis) og småvassoleie (Ranunculus trichophyllus). Disse har trolig
blitt begunstiget av mindre vannføring i vassdraget.

I denne rapporten sammenliknes botaniske data fra Aurlandselvas nedbørsfelt innsamlet før og etter reguleringen. Forandringene diskuteres i relasjon til inngrepene i forbindelse med vannkraftutbyggingen som ble utført på slutten av 1960-tallet. I tillegg til generelle florainventeringer er det foretatt detaljundersøkelser i fastprofiler som ble utlagt før reguleringen. Detaljundersøkelsene er vesentlig knyttet til områder som var sterkt påvirket
av fosserøyk. Her ble det også foretatt målinger av fosserøyknedbør.

9 Sammendrag
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Hvilke endringer som vil skje i et område som blir regulert ved
vannkraftutbygging, avhenger av mange faktorer. Mest avgjørende er selvsagt de utbygningstekniske inngrepene, men topografiske forhold innen nedbørsfeltet er også av stor betydning. I
et vestlandsvassdrag som Aurland, renner elvene for det meste
bratt og dypt nedskåret i berggrunnen, og det er som regel lite
vegetasion i og langs elveløpet. I slike områder vil en minskning i
vannføringen oftest få liten virkning da vegetasjonen får sin
vanntilgang fra dalsidene ovenfor. I flatere områder kan imidlertid en minskning av vannstanden i elva føre til lavere grunnvannstand med påfølgende endringer i flora og vegetasjon.

I områder som er blitt direkte berørt av utbyggingen, f.eks. ved
veibygging, steinfyllinger og oppdemminger, har en del vegetasjon gått tapt. Forundersøkelsen indikerer imidlertid ikke at noen
sjeldne arter eller plantesamfunn har gått tapt. I veiskjærnger,
tippornråder og blottlagte elveavsetninger har det etablert seg
en meget artsrik vegetasjon.
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Spray influenced sites have, to a large extent, been destroyed in
W Norway as a result of river regulation, and they have been

The investigations have also shown that only the most extreme
plant communities have changed as a result of the river regulation. Even within areas influenced by spray, there is little change
in some plant communities. Both tall herb Vegetation and heath
communities which were slightly influenced by spray (approxirnately 800 mrrVyear) are almost unchanged. It has also been
demonstrated that if a small discharge remains in the waterfall
this may be sufficient to maintain some of the spray vegetation
within the waterfall area.

The major changes have been found within sites influenced by
spray precipitation from waterfalls. Such areas represent one of
the most extreme vegetation types, and here major vegetational
changes have occurred. Several hygrophilous bryophytes and
bryophyte communities have become extinct, and they have
been replaced by more drought tolerant species.

The Aurland valley and its surrounding mountains were known
to be rich in vascular plant species. The present investigations
show that the area still has a high floristical diversity. Totally approximately 440 vascular plants have been recorded within the
catchment area. Some species previously known from the area
have not been found during these investigations, but this is not
assumed to reflect any effect of the requlations. Several species
have been found for the first time in Aurland, i.e. Vicia tetrasperma, Polygonum dumetbrum, Dianthus deltoides, Cerastium semidecandrum, Danthonia decumbens, Poa stricta and Polystichum
braunii. Most interesting is, however, the new records of stands
of the aquatic plants Alopecurus aequalis, and Ranunculus trichophyllus. These have probably benefitted from the lower discharge in the rivers.

This report deals with botanical data collected within the Aurland River catchrnent before and after the river was regulated
for hydroelectric development. The floristical changes are discussed in relation to impacts of the regulation, which was carried out during the late 1960s. In addition to general floristical
surveys, detailed investigations have been undertaken on perrnanent vegetation transects analysed before the regulation. These
transects were situated within the spray zones of the waterfalls.
The amount of spray precipitation has also been measured in
those zones.

10 Summary

In suchriversa reductionin dischargewill have little or no effect
on the vegetation along the river banks as its supplyof water is
obtained from the slopesabove. However, in flat areasa reduction in dischargemay bring about a lowering of the water-table
which may lead to changesin the flora and vegetation.

The extent of floristicalchange following river regulationis dependent on severalfactors.The most important of theseare the
hydroelectric development constructions themselves, but the
topographicand geologicalconditions within the catchrnentare
alsosignificant.The Aurland Riverruns rapidlythrough steepvalleys,surroundedby steep hillsides,and there isvery littlevegetation within the river.
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Zoologisk museum, Universitetet i Bergen, har siden 1965 utført
forundersøke1ser
i
vassdrag
for
planlagt
utbygging.
Undersøkelsene ble i starten utført av hovedfagstudenter
(cand.

1. FORORD

Formålet med etterundersøkelsen har vært å studere eventuelle
virkninger av reguleringen i Aurlandsvassdragetpå bunnfaunaen
ved å sammenligneLarsens resultater (1968)med våre. Videre har

I tillegg til bunnprøver har vi også samlet inn drivprøver av
faunaen. Larsen samlet ikke inn drivprøver, men dette er en
viktig faktor for forståelsen av bunndyrenes fordeling, atferd
og livsløp.

For å kunne sammenligne faunaen før og etter regulering på en
best mulig måte, har vi valgt å undersøke de samme
stasjonsområdenesom Larsen valgte for sin hovedoppgave. Videre
har vi benyttet samme metodikk som Larsen, både for innsamling
og videre bearbeidelse av materialet.

Det siste kraftverket som ble satt i funksjon var Reppa i 1983.
Aurlandsvassdragethar således vært ferdig regulert i ca. 5 år
før
etterundersøkelsene startet. Mulige virkninger
av
reguleringenpå bunndyrsamfunneneantas å være etablert i denne
tidsperioden.

I 1976 ble det gjennomført en begrenset undersøkelse av
bunnfaunaen nedenfor Vassbygdvatn (Raddum 1978). Hensikten var
å få et bilde av faunasituasjonenfør Vangen kraftverk ble satt
i drift 1980.

I forbindelse med reguleringen av Aurlandsvassdraget ble det
gjennomført flere forundersøkelser av biologiske forhold i
vassdraget. Undersøkelsene var hovedsakelig lagt opp som
hovedfagsstudierved Universitetet i Bergen. En av oppgavene var
undersøkelse av bunndyrfaunaen i den laks - og sjøaureførende
delen av vassdraget, utført av R. Larsen (1968) ved Zoologisk
Museum, Universitetet i Bergen. Materialet innsamlet og
bearbeidet av R. Larsen (op cit.) er derfor referanse til alle
senere undersøkelser.

- REGULERINGSPLAN

Vassbygdelvi har stort sett mistet nedslagsfeltene som ligger
høyere enn ca. 1000 m o.h. Vannet fra disse områdene føres nå
gjennom tunnelsystemer og munner ut i Vassbygdvatn via
kraftstasjonen Aurland I. Denne stasjonen ble satt i drift med
en turbin første gang i januar 1973 og i januar 1975 med to
turbiner. I Aurland I ble et tredje aggregat satt i drift høsten
1989. Det var siste utbyggingstrinneti Aurlandsvassdraget.

Oslo Lysverker fikk etter kg1. resolusjon av 26 september 1969,
med endringer i henhold til kg1. resolusjonav 25 juli 1975, lov
til å regulere Aurlandsvassdragetfor kraftproduksjon. Figur 1
viser hvordan vassdraget er bygd ut, mens tabell 1 viser en del
tallverdier over regulerte delfelt og tidspunkt for oppstart av
de enkelte kraftverk.

Aurlandvassdraget ligger i Aurland kommune som ligger i den
sør/østligste delen av Sogn og Fjordane. Området består for det
meste av høyfjell med betydelige arealer høyere enn 1400 m o.h.
Her finnes også flere mindre isbreer. Det er trange daler og
bratte fjellsider ned mot de bebygde delene mellom Vassbygdi og
Aurlandsfjorden.

3. OKRADEBESKRIVELBE

Aurlandsmaterialetvisteseg åbliet sværttidkrevendemateriale
å bearbeide. Vår tekniske stab, Anne Sofie Hindenes, Margrete
Sognefest, Flor Oyarzun, Randi Lund, Torunn Landås og Stig Wetås
takkes for stor tålmodighet og godt utført arbeid.

Videre takkes Oslo Lysverker for innkvarteringog annen praktisk
hjelp under feltarbeidet.

Vi vil rette en stor takk til NVE Norges Vassdrags og Energiverk
som har finansiert undersøkelsene.

det vært viktig å analysere nåværende faunas verdi som fiskeføde.
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Vannføringen i Aurlandselven er nå vesentlig styrt
av pålegg om
minstevannføring.For dette formål er det bygget en
lem som kan
reises opp og stenge utløpet av Vassbygdvatn eller
den kan legges
ned og gi fritt utløp. I tilknytning til lemmen er
det bygget en
fisketrapp som kan føre 3m3s•1 vann når utløpet er stengt
. Lemmen
skal reises den 15. september og legges ned
den 1. mai.
Vannstandsendringenfra høy til lav og lav til høy
skjer gradvis
over en dag. Om sommeren skal vannføringen i Aurlan
dselven være
minst 30m3s-1• Dette oppnåes ved å stenge Vangen
kraftverk om
sommeren slik at alt vann fra Aurland I, sammen med
den øvrige
avrenning, renner ned elven. Vangen kraftverk kan
imidlertid
slippe gjennom vann under ekstreme forhold for å unngå
skadeflom
de nedre delene av vassdraget

regulerte feltet til denne stasjonen er 593
km2. Denne
vannmengden består for det meste av kalt smelte
vann som
magasineres om sommeren. Vannet får i liten
grad endret
temperaturengjennomtunnelsystemene.Omsommerentil
føresderfor
Vassbygdvatn relativt kalt vann når kraftverket
er i drift,
vesentlig bunnvann som generelt holder ca. 4°C ut fra
magasinene.

Ovenfor Vassbygdvatner det og to stasjoner, innløp Vassbygdvatn
(A1) og Belle bro (A4). På begge stasjonene er det tatt
kvantitative bunnprøver,mens drivprøvene bare er samlet på st.
Al. Innsamlingstidspunktvar de samme som nedenforVassbygdvatn.

På alle stasjonene er prøvene samlet inn hver måned med unntak
av november og januar.

Den nederste stasjonen,Onstad (ON), ligger like ovenfor Aurland
sentrum. Her er det tatt både kvantitative bunndyrprøver og
prøver av drivet. Drivprøvene ble tatt hver 4. time gjennom et
døgn. På den neste stasjonen, Trolløya (TR), som ligger omtrent
2,5 km nedenfor utløpet av Vassbygdvatn, er det bare tatt
bunnprøver. Imidlertidble det opprettet en drivstasjon ca. 200
m nedenfor nevnte utløp. Hensikten var å måle driv av organismer
ut av vatnet under de ulike vannføringsregimene.

Undersøkelsene i 1988/89 ble utført på hovedstasjonenesom ble
undersøkt i 1966/67, se figur 5. Før regulering ble det bare
samlet inn kvantitative bunnprøver, mens en etter regulering
også har samlet drivprøver.

5. BTAGJONEINETT OG INNSAMLINGSPROGRAM

Etter regulering er vannet i elven nedenfor'Vassbygdvatn(målt
i Skjærshølen) kaldere sent om sommeren og i høstsesongen enn
før regulering, fig. 4. Dette skyldes innblandingen av
magasinvann. Om vinteren derimot er det litt høyere temperatur,
mens temperaturforholdenepå forsommeren er litt lavere etter
regulering. Antall døgngrader før og etter regulering er som
nevnt mindre enn for Vassbygdelvi, fig. 3
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Tørrleggingersom kan forekomme til enkelte tidspunkt kan
ha desimert populasjoner av bunndyr.

Vannføringen har direkte påvirket vanndekket areal og
dermed hvor stort område bunndyrene kan utnytte. Videre
virker vannføringenpå utspylingen av næringspartikler.

Vilkårene for konkurransen mellom artene kan ha blitt
påvirket av forholdene nevnt over.

Virkningene av temperaturendringenei Aurland kan ha
påvirketulikearterslivssyklusdirekte (døgngradavhengig).
Temperaturendringerkan ha forskjøvet tidspunkt for
temperaturavhengigebiologiskesignaler(terskelverdierfor
igangsettelseav visse prosesser eller forhold knyttet til
diapause).

reguleringsundersøkelser både nasjonalt og internasjonalt.
Viktige reguleringseffekter som endringer i temperatur,
strømhastighet/vannføring, sedimentering, substratendringer,
biologiske signaler m. m. er behandlet blant annet av Ward &
Standford (1979), Armitage (1978 og 1984), Lillehammer og
Saltveit (1979), Saltveit et al. (1987) og Herrmann (1985). I
Aurlandselven har reguleringen ført til endret vannføring,
strømhastighetog temperaturforhold.Den regulerte elven svinger
i stor grad innenforde amplitudene som var i uregulert tilstand
med hensyn på nevnte faktorer. Varigheten av høy og lav
vannføring er imidlertid betydelig endret. Under de nye
forholdene i Aurland er det det foreløpig ingen tegn som tyder
på skader forbundet med endringer i oksygensituasjonen,
nedslammingavbunnarealer, storutspylingavorganiskmateriale,
temperaturøkning over arters toleranse eller regelmessige
tørrlegginger over lang tid. Nedenfor følger imidlertid noen
forhold som er av betydning for mengden av bunndyr
Aurlandsvassdraget:

Gjennon

DISKUBJON/KONICLUEIJON

Imidlertid anser vi biologiske forhold som mer betydningsfulle
forskjellene.
Redusert
for
å
forklare
de
påviste
vannføring/strømhastighet fører til økt tilbakeholdelse av
organisk materiale (Greenberg et al. 1991). Armitage (1978)
påviste at spesielt fjærmygg ble begunstiget av redusert
vannføring. Dette er også tilfellet med andre små former både
innen steinfluene og døgnfluene så lenge sedimenteringen ikke
fører til oksygenmangel eller tiltetting av hulrommene i
substratet (Greenberg et al. 1991). Mangel på oksygen er
usannsynlig i Aurland og tiltetting av hulrom er ikke observert.
Våre observasjoner av økt antall små steinfluearter,høyt antall
små døgnfluer og store tettheter med fjærmygg, stemmer derfor
med undersøkelsenenevnt over. En av hovedkonklusjonenei Aurland
blir derfor at reguleringen har ført til redusert utspylig av
organisk materiale. Grunnet elvens profil, substrattype og
restvannføring har hverken tilbakeholdelse av materiale eller
nedbrytingen av det organiske materialet foreløpig skapt
problemer for bunndyrene. Dette har til nå heller begunstiget
produksjonen ved at mye av materialet blir utnyttet som næring.
Over et langt tidsperspektivmå en imidlertid regne med at økt
sedimenteringvil endre elvens karakter hvor redusert diversitet

ulik grad å henge sammen med faktorene nevnt over. Vi vil
imidlertid først nevne et metodisk forhold som muligens kan ha
en
viss
etterundersøkelsene
innflytelse. Ved
ble
sorteringsarbeidet utført av erfarne sorterere, mens det ved
forundersøkelsene ble utført av en i utgangspunktet utrenet
student. Det er mulig at det erfarne personalet har hatt lettere
for å finne de minste larvene. Et holdepunkt for at små larver
i noen grad kan være oversett under forundersøkelsene, er at
forskjellen i antall store larver, f. eks. av L. rhodani, før
og etter regulering er liten, mens forskjellen er meget stor
blant de små larvene. Forholdet mellom store og små larver innen
samme art burde etter vår vurdering vært mer lik til de to
periodene. Det erderformulig at tetthetenblenoeunderestimert
før regulering, slik at den beregnede økte tettheten etter
regulering kan være noe overestimert.
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Større fisk strander og dør i perioder med lite vann
Vassbygdelvi. Imidlertid er det relativt høye tettheten av
naturlig rekruttert ungfisk på denne strekningen (Jensen og
Johnsen 1991). Dette indikerer at småfisken også kan overleve
nede i substratet ved de laveste vannstandene.

Vassbygdvatn.

Virkningen av tørrlegging på bunndyrene er mindre enn antatt.
Dette er tydelig i Vassbygdelvi der en del strekninger av elven
kan tørrlegges i perioder uten at bunndyrene synes å ta skade.
Arsaken er trolig substratets grove beskaffenhet som skaper et
stort antall større og mindre hulrom nedover i bunnen. Poole &
Stewart (1976) viste at bunndyr forflytter seg nedover
substratet for å unngå ugunstige forhold. Begrensningenfor hvor
dypt dyrene vandret var mangel på oksygen. I Aurland vil oksygen
neppe være noe problem i elvebunnen på aktuelle dyp. Vi tror
derfor at bunndyrene følger med elvevannet ("grunnvannet")når
dette synker ned i substratet. Forutsetningen er at substratet
er porøst og kan tillate vertikalvandring.Dette sammen med god
næringstillgang anses som de viktigste faktorene for å kunne
forklare den meget høye tettheten av bunndyr ovenfor

Temperaturendringenehar i noen grad forskjøvet livssyklusentil
en del insekter. Både den direkte sammenhengenmellom temperatur
og vekst (døgngrader)og signaleffektensynes å ha virket saumen.
Døgngrad-effektener tydelig på flere av steinfluelarvenesom nå
har tidligere klekking enn før regulering. Det samme gjelder for
L. rhodani 'ovenforVassbygdvatn, mens arten nedenfor er blitt
forskinket. Den sterke reduksjonen av sommergenerasjonenetter
utbygging kan skyldesen temperaturmessigsignaleffekt.En annen
signaleffekt, forårsaket av endret temperatur, kan vere at egg
fra steinfluer som flyr tidlig får forskinket klekking.
Resultatet blir en forlengelse av perioden hvor disse larvene
mangler i elven, sammenliknetmed før regulering.

in prep. 1991).

På figur 35 har vi sammenlignet biomassen av bunndyr i
Aurlandselven etter reguleringmed andre undersøkte vassdrag på
vestlandet. Sammenligningener for perioden august - september,

Stabiliteten i substratet er en annen sentral faktor spesielt
for fastsittende filtrerende dyr, men også for frittlevende
former. Ovenfor Vassbygdvatn har stabiliteten trolig økt etter
regulering da store vannmengder er tatt bort fra elven. økt
stabilitet har trolig virket positivt på bunndyrproduksjonen.
Nedenfor Vassbygdvatn er stabilitetseffektenmindre sannsynlig
da sommervannføringen fortsatt er relativt høy over lange
perioder i forhold til situasjonen før regulering.

Om vinteren når vannet stort sett føres utenom Aurlandselven vil
tilstanden.
uregulerte
ligne
den
mer
forholdene
Vanngjennomstrømmingenvil imidlertid være stor ned til Vangen
kraftverk. En må derfor anta en viss utspylende effekt av
neringspartikler som ikke vil komme filtrerende organismer til
gode. Filtrerendedyr er og avhengig av vannhastigheten.Vi tror
ikke denne har endret seg så mye at reduksjonen i knottfaunaen
kan tilskrives endret vannhastighet. Totalt sett er vi usikre
på hvilke faktorer som betyr mest for å forklare hvorfor knott
ikke trives i vassdraget etter regulering.

I elver hvor det kommer ut mye vann fra reguleringsmagasinøker
ofte tettheten av filtrerere (Greenberg et al.,1991). Dette
skyldes at neringspartikler for filtrerere i større grad kommer
ut i elvevann fra reguleringsmagasinenn fra uregulerte sjøer.
Den kraftige reduksjonen av knott i sommersesongen
Aurlandselven er derfor vanskelig å forklare ut fra dette. Det
er imidlertid mulig at magasinvannet fra høyfjellet som blir
tappet fra store dyp, er mer neringsfattig enn overflatevannet
som tidligere rant ned dalen. Avløpsvannet fra Aurland I vil i
stor grad bestå av dette antatt neringsfattige vannet og vil
dominere i Aurlandselven om sommeren.
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Fig. 35. Biomassen av bunndyr for perioden august
- september i
en del vassdrag på vestlandet
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Etterundersøkelseneav Aurlandsvassdragethar vist
en betydelig
økt tetthet av bunndyr etter regulering. Det er
spesielt amå
former som har ekspandert. Biomassen synes totalt
å ha endret
seg lite, mens produksjonen har økt noe, men i langt
mindre grad
enn det tettheten skulle tilsi. Antall næringsparti
klertil fisk
er stort etter regulering. Kvaliteten til fiskef
øden har
imidlertid endret seg betydelig.

en tid som vanligvis har forholdsvis lav biomas
se. Vi ser at
Aurlandselven plasserer seg midt blant disSe elvene
. I uregulert
tilstand tyder dataene på at elven sannsynligvisville
vært blant
de aller beste for denne perioden, grunnet de høye
forekomstene
av knott på denne tiden i Aurland.
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Målsettingen med rapporten var å gjennomføre en generell
kartlegging av fuglefaunaen i de alpine områdene i
Aurlandsvassdraget. Resultatene har blitt sammenlignet med
resultatene fra de kreative noteringene gjort sommeren 1965, fra
før reguleringen av Aurlandsvassdraget.
Ornitologiske undersøkelser ble gjennomført i Aurlandsvassdraget i
perioden 15.-19. juni 1988. Hensikten var å klarlegge forekomster
av fugl i hekketiden. Aurlandsvassdraget har et stort nedslagsfelt, ca 760 km2 hvor storparten av området ligger over 900 m o.h.
Undersøkelsen konsentrerte seg om de alpine heiene.
De alpine fuglesamfunn i Aurlandsvassdraget har en artsrikdom som
er høyere enn for Vestlandet generelt. Totalt ble 29 arter påvist
og dette er et høyt antall tatt i betraktning at undersøkelsen er
foretatt mellom 900 - 1500 m o.h. (over skoggrensen). Faunaen
inneholder elementer som er typisk for de sentrale fjellstrøk,
eks. Hardangervidda, men mangler bl.a. alpine dykkender. Manglende
myrområder og holmerike innsjøer i viersonen er en vesentlig årsak
til at den alpine fuglefaunaen ligger i mellomsonen mellom faunaen
i de sentrale fjellstrøk og fjellområdene lengre ute mot kysten.
Resultatene som foreligger indikerer at det ikke har skjedd store
endringer i de alpine fuglesamfunn, sammenlignet med
observasjonene fra sommeren 1965 (Borgstrøm m.fl. 1967). Hvorvidt
det har skjedd lokale endringer av fuglefaunaen i utbyggete
områder er ukjent, da resultatene fra 1965 er av generell karakter
og ikke gir tetthetsestimater for noen del av nedslagsfeltet.
Vurderin

av forekomstene i forhold til re

lerin sinn re ene

Reguleringene av Aurlandsvassdraget er en stor regulering.Det ble

ikke gjennomførtnoen forundersøkelseav spesielt utvalgte
lokaliteter,så detaljertevirkningsundersøkelser
kan ikke
gjennomføres. Inngrepene har vært etablering av store magasin med
påfølgende oppdemning og nedtapping, tørrlegging og/eller redusert
vannføring i elvene samt direkte inngrep i det fysiske miljø ut
fra vassdragsbiotopene.
Når det gjelder effekter på fuglefaunaen i de alpine heier i
Aurlandsvassdragets nedslagsfelt, så har de ikke vært store når
det gjelder endringer i artsforekomstene. Hvorvidt størrelsen av
bestandene av de vanligste artene er endret, generelt i vassdraget
eller i enkelte områder, kan vi ikke si noe sikkert om. Til det er
undersøkelsene fra både før og etter reguleringene for sparsomme.
Referanse: Morten Ugelvik, Børre Bjørnsen, Arnold Håland og
Bernhard Storstein 1988. Alpine fuglesamfunn i
Aurlandsvassdraget, Sogn og Fjordane, Zoologisk museum,
Univ. i Bergen. Rapport terrestrisk økologi nr. 46.
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Norske rovfuglbestander er små (Lid & Schei
1976) og mange arters opptreden er sterkt
avhengige av tilgangen på smågnagere. Stor
mellomårsvariasjon og generelt lave tettheter
gjør derfor vurdering av rovfuglforekomstene
vanskelig. Relativt lite rovfugl ble observert
under feltarbeidet i 1988. Få observasjonerav
fjellvåk og tårnfalk må seesi sammenhengmed
at smågnagerbestanden i Aurlandsfjellene i
juni-juli sannsynligvis var inne i en tidlig
oppgangsfase.Fra seinsommerenog høsten ble
det imidlertid observert en markant økning i
lemenbestanden. I nabovassdraget i SV
(Flåmsvassdraget) var 1988 et toppår for lemen
(Håland et al. in prep.). Hvordan bestandenav
andre smågnagerevar, eks. fjellrotte, er ukjent.
Totalt ble tre arter rovfugl påvist under
feltarbeidet i 1988. Vandrefalk og dvergfalk ble
kun registrert i 1965. Vandrefalken nært opp til
et av magasinene.
Tilfredstillende
status for
rovfuglene i

6.2.2. RovfugIer

Ingen andefugl ble registrert sommeren 1988.
Delvis har dette sammenhengmed at takseringene dekket relativt få vann/strandsoner og
delvis ved at vannene i dette fjellområdet er
vegetasjonsfattige, oligotrofe fjellvann beliggende fra 830 -1512 m.o.h. Vierbevokste
holmer og strandsoner, ser viktige reirhabitater
for dykkendene (eks. Håland & Byrkjeland
1984), var lite forekommende.
Brukbare
hekkehabitater for
andefugl er således
mangelvare i vassdraget. Dette var også den
generelle konklusjonen fra arbeidet sommeren
1965, da kun to arter ble notert, stokkand og
bergand.
Bergendene ble observert i
Vestredalstjernene, et område somnå er regulert
(se Borgstrøm et al. 1967, og sannsynligvis
derved ødelagt som hekkebiotop for denne
arten.

6.2.1. Andefugler

I dette avsnittet er de ulike fuglegrupper omtalt
mer detaljert. Resultatene fra 1988 er vurdert i
sammenhengmed observasjoner gjort i 1965.

6.2. De ullke fuglegruppene
ikke kunne

noe dette
gjennomføre.

ble ikke
sett under
årets feltarbeid,
men

lionsefugler

Kun en art ble påvist i undersøkelsesområdet.
Fjellrype
forekommer
i de fleste
av delområdene.
Et reir med 8 egg ble funnet ved
1 dsvarende resultater
Nyhellervatn.
kom fram
i
1965.
Bestandstettheten
av
fjellrype
i
Aurlandsfjellene
viser relativt liten variasjon i
den ble påvist (fra
de områdene
1,1 - 2,3
par/km2 ) og er middels tett (se Tab. 2 og 3).

6.2.3.

hauken foretrekker
fortrinnsvis
granskog som
reirhabitat
(eks. plantefelt,
se Bergo 1985) og
hekker sannsynligvis
lengre ned i dalen.

En spurvehauk
hle observert
15/6 -88 ved
Fretheimsdalsvatn. Arten kan streife opp mot og
over tregrensen
under
næringssøk.
Spurve-

Spurvehauk

Vandrefalk, en truet art i Norge (Christensen &
Eldøy
1988),
ble sett flere
steder
under
feltarbeidet
i 1965. Bl.a. hekket arten i 1965 i
et område som idag er neddemmet. Arten, som
har vist en svak bestandsoppgang
i Norge på
1980-tallet,
ble dog ikke sett under
årets
undersøkelse.

Vandrefalk

bjørkeskog/skoggrenseområdene
ville muligens
gitt positive registreringer
for denne arten.

ble registrert i område III sommeren 1965. Det
er uvisst hvorvidt
arten fortsatt hekker i
området. Undersøkelser
av den
subalpine

Arten

Dvergfalk

Arten, en utpreget smågnagerspesialist,
ble sett
både ved Fretheimsdalsvatn
og Berdalsvatn.
Hekking er mulig. Fjellvåk ble også sett nedfor
Østerbø høsten 1987 (22/9 ). Kun et ind. ble
registrert i 1965 (i område VI).

Fjellvåk

opplegg

vassdragetkrever spesial-takseringer,

begrensete

selv om de virker

rimelige.

Et par ble observert
ved Austevad
den 17/6 88. Området er en mulig hekkelokalitet. Arten
ble ikke registrert sommeren 1965 og obser-

Tenunincksnipe

påtruffet, men bestanden er ikke særlig stor.
Hvorvidt dette reflekterer en bestandsøkning
for arten er uvisst. Normalt er heiloen lett å
registrere, særlig før egglegging og etter
klekking.

Arten ble, i motsetning til 1965, sett flere steder
i vassdraget. Både i område II og IV ble arten

forsiktighet,

(eks. Kålås & Byrkjedal 1984), så de respektive
tetthetesestimatene må tolkes med stor

Boltit ble sett både i område III og IV, med bl.a.
et hekkefunn
ved Hellenuten.
Tilsvarende
ble
det sommeren 1965 funnet fem kull i områdene
IV og V. Boltit var en av de vanligste vadefuglartene både i 1965 og 1988.
I forhold
til andre vassdrag på Vestlandet
er
boltiten i Aurlandsvassdraget
tydeligvis
relativt
vanlig. Boltit er ekstremt
vanskelig
å taksere

Boltit

I par/km' . På Hardangervidda ellers opptrer
sandloen ofte spredt (Håland & Byrkjeland
1984, Byrkjedal & Håland 1985).

Arten ble ikke påvist hekkende i 1988, men et
individ
ble sett mellom
Hellernutbykset
og
Hellenuten.
Tidspunkt
og atferd
muliggjør
hekking i området.
Sommeren 1965 ble arten funnet hekkende ved
Nyhellervatn,
men i dag er denne lokaliteten
lagt under vann. 2 par ble ellers sett ved
Omnvatn
i 1965, i et område som ikke ble
undersøkt
i 1988. Få tetthetsestimat
foreligger
for alpint
hekkende
sandlo i Sør-Norge.
På
Finsefetene
(Lien ei al. 1974) var tettheten ca.

Sandlo

Generelt
ble mange vadefuglarter
registrert.
For flere av artene ligger forekomstene
i utkanten
av
deres
utbredelsesområde,
eks.
temmincksnipe
og sandlo (se Kålås & Byrkjedal
1979). Observasjon
av brushørts og gluttsnipe
(
i 1965) var sannsynligvis
trekkende
individer
(observert i august - se Borgstrøm
et al. 1967).

6.2.4. Vadefugler

Spurvefugler

forekomstene
nær opptil
utbredelsesgrensen.
Tettheten
av snøspurv var imidlertid
godt opp
mot det høyest påviste på Vestlandet
( eks.
Ugelvik
& Håland 1987).

Totalt ble det observert
21 arter spurvefugl
i
1988. Dominerende
arter var heipiplerke,
steinskvett og snøspurv,
tilsvarende
resultatet
som
et al. (1967)).
ble funnet i 1965 (Borgstrøm
Under feltarbeidet
i 1988 ble fjellerke
sett 2
steder. Ved den ene lokaliteten
(Fretheimsdalsvatn - kote 1360) hadde ett av individene
mat i
nebbet, noe som indikerer
hekking. I område IV
ble også lappspurv registrert.
Arten ble ikke sett
sommeren 1965. Ser en på sammensetningen
av
spurvefuglsamfunnet
var forskjellen
liten
mellom 1965 og 1988. Opptreden
av lappspurv
og fjellerke
må sees i sammenheng med funnene
gjort i Undredalsvassdraget
(Råd 1980), Vossavassdraget (Bergo
1982),
Flåmvassdraget
(Breiehagen
& Råd 1982) og Erdalsvassdraget
(Sæterdal & Ilåland 1986). Funnene i Aurlandsvassdraget ligger nær opptil vestgrensentil disse
artene på Vestlandet
(Håland
& Ugelvik
in
prep). Tettheten av lappspurv var dog typisk for

6.2.5.

Under
feltarbeidet
sommeren
1965 ble både
gluttsnipe,
rodstilk,
brushøns,
fjæreplytt
og
myrsnipe observert i vassdraget. Fjæreplytt
ble
sett flere steder i vassdraget og hekkefunn
ble
også gjort. Ingen av artene ble sett i 1988.
Observasjonene
av gluttsnipe
og brushønsvar
mest sannsynlig
av trekkende
individer.
Det
samme gjelder nok også rødstilk og myrsnipe,
selv om det er storre sannsynlighet
for at disse
artene hekket i området. Fraværet av fjæreplytt
i 1988 skyldes
nok
utvilsomt
takseringstidspunktet
( medio juni). Dette er midt i rugeperioden
og fjæreplytten
er da vanskelig
å
oppdage (Kålås & I3yrkjedal
1984).

Andre vadefugler

Strandsnipa, som er Vestlandetsvanligstevadefuglart, var i 1965 den mest observerte art i
denne fuglegruppen (Borgstrøm ei al. 1967).
Under årets feltarbeid ble strandsnipakun sett
i delområdene IV og III, og da i et lite antall.
Vi antar at årsaken til dette er takseringstidspunktet (medio juni). I rugetiden er strandsnipa
taus og oppdagbarheten går da markant ned
(Håland & Ugelvik upubl.).

Strandsnipe

norske fjellstrøk, jfr. funn i Strynevassdraget
(Håland m.fl. 1984).

vasjonen
kan være et uttrykk
for at en reell
ekspansjon
har funnet sted vestover i de sør-
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ittel: FUGLEPREDASJON

AV ROGN, YNGEL OG SMOLT HOS
SJØAURE OG LAKS I ET REGULERT VASSDRAG. EN
ETTERUNDERSØKELSE
I AURLANDSELVEN.

orfatter(e): ARNOLD HÅLAND OG MORTEN UGELVIK
nsvarlig inst.: UNIV. I BERGEN, ZOOLOGISK MUSEUM

asis for prosjektets opplegg og problemstillinger var et ønske
m å finne mulige begrensende faktorer for smoltens overlevelse i
urlandselva og da spesielt hvilken betydning fuglepredatorer
ar i den sammenheng.
rosjektet var i utgangspunktet delt inn i tre deler, som følger:
Kartlegging av bestandene av fiskespisende fuglearter knyttet

il Aurlandselva, fra Vassbygdelvi via Vassbygdvatnet og elva
idere ned til sjøen.
På
i noe
ar å
rogn)

bakgrunn av kunnskap om hvilke fuglepredatorer som opptrådte
antall, gjennomføre studier av næringssøksadferd der målet
kvantifisere hvor og i hvilket omfang fisk (og eventuelt
ble spist.

Årlig utsettes det smolt (og noe yngel) av hovedsaklig sjøørret
(også noe laks) i Aurlandselva. Det er kjent at fuglepredatorer
kan ta nylig utsatt fisk, men det foreligger veldig lite eksakt
kunnskap om dette, særlig fra norske forhold. Vi foreslo et
pilotstudie for å følge utsettingene i elva i 1989 for å kartlegge
om det i det hele tatt fantes noe predasjonstrykk fra fugl.
G.ennomf rin

av

ros.ektarbeidet i 1989

Taksering av elvetilknyttet fugl i Aurlandsvassdraget ble startet
i februar 1989 med innsats fra personale i et annet delprosjekt i
Aurland (LFI/Bergen ved G.G.Raddum og Bjørn Barlaup (felt utført
av sistnevnte)). Slik fikk vi endel viktig bakgrunnsdata egentlig
før selve prosjektet var gitt klarsignal for oppstarting.
I perioden fra 31. mai til 14. juni gjennomførte vi en relativt
grundig studie av mulige fuglepredatorers respons på utsetting av
smolt. Totalt ble det i perioden 1. til 10. juni satt ut ca 60.000
smolt, hovedsaklig aure.
Våre antagelser om respons fra fiskemåker slo absolutt til. Kun
timer etter første utsetting økte antallet måker markant i utsettingsområdet, fra kun 20 individer til et foreløpig maksimum på 84
individer 6.5 timer seinere. Denne umiddelbare respons fortsatte
de kommende dager og kuliminerte den 6. juni med et maksimum på
157 individer og omtrent det samme, 154 individer dagen etter.
Dagen etter siste utsetting, 11. juni, var antallet allerede
kraftig redusert, til 78 fiskemåker. Deretter sank antallet videre
til 47 individer den 14. juni. En kontrolltelling 7. juli viste at
antallet var nede på samme nivå som før utsettingen tok til.
Disse utgjorde den hekkende bestand langs elva som var 5-6 par. Vi
fikk m.a.o. en meget god numerisk respons på utsettingene, som i
tid sammenfalt meget godt med tilgjengeligheten på utsatt fisk.
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I tillegg til å klarlegge den numeriske respons i tid, fulgte vi
også nøye den lokale fordeling av måker langs Aurlandselva, som vi
delte inn i 10 soner. Igjen viste måkene et tids- og geografisk
god respons til utsettingene idet de fleste måkene holdt seg i
nærheten av der hvor utsettingene ble gjort. Vi fikk i tillegg en
fordeling nedenfor utsettingsstedene idet måkene konsentrerte seg
ved de kraftigste strykstrekningene der smolten ble fanget i de
kraftigste strøm/strykpartiene. Vi gjennomførte m.a.o. en
habitatklassifisering av måkenes fangsaktivitet.
I disse områdene, hvor måkene konsentrerte seg, gjennomførte vi
detaljstudier av måkenes aktiviteter, fra hvor måkene angrep
fisken, deres jaktteknikk, deres jaktsuksess, forskjeller mellom
unge og gamle måker, om det ble tatt små, mellomstore eller store
smolt (størrelse på fisken estimert i relasjon til nebblengden hos
måkene), omfanget av stjeling fra "nabomåker", behandlingstid av
byttet mm; dvs. vi kvantifiserte variabler som er nødvendig for å
utarbeide estimater for predasjonstrykk på den utsatte smolten.
For å klarlegge størrelsen på den spiste smolten har vi samlet inn
gulpeboller fra der hvor måkene rastet. Ut fra størrelsen på rygg
virvlene hos smolten kan en bestemme hvor store de var. Dette vil
vi sammenligne med størrelsesfordeling på den utsatte smolten
(data fra Fiskeforvalteren i S&F), samt smolt som er El-fisket på
ulike steder i elva (data fra LFI-Bergen og NINA-delprosjektet).
Predasjonstrykket (antall smolt spist) under utsettingsperioden
vil vi beregne ut fra 2 hovedmodeller; 1) ut fra antall måker,
deres jaktfrekvens, tidsbudsjett og bruk av områder (bl.a.
kontrollområder på jorder og åkrer i nærheten av elva, samt bruk
av Nærøyelva og Flomselva som kontrollvassdrag) beregne uttak av
smolt og 2) ut fra tidsbudsjett og en energetisk modell basert på
fuglenes basalmetabolisme (BMR) og aktivitetsbaserte korreksjonsfaktorer, størrelsesfordeling og eneriinnhold i smolten,
beregne et minimumsestimat for mengden smolt spist. Resultatet
fra disse 2 modeller vil bli sammenlignet og diskutert for
realisme i estimatene.
Høsten 1989 og frem til januar 1990 har vi videreført takseringsprogrammet av elvetilknyttet fugl med månedlige takseringer for på
den måten på årsbasis klarlegge hvilke fuglepredatorer som er
tilstede og ut fra mengde til de ulike årstider, diskutere deres
mulige innvirkning som predatorer på rogn og ungfisk. I tillegg
til måkene gjelder det fiskeendene (laksand og siland), gråhegrer,
fossekaller og mink. Sistnevnte art jaktes imidlertid hardt langs
vassdraget (ca. 20 stk. skutt siste året, H. Skjerdal pers. med.)
og ser ikke så langt ut til å ha klart å bygge opp noen bestand av
betydning.
Parallelt med takseringene gjennomfører vi studier av habitatvalg
og næringssøksadferd for om mulig bestemme omfanget av fisk i
dietten, f.eks. for fossekall.
Prosjektet har, etter vår mening, fått en god start og allerede
gitt mye ny kunnskap. At fiskestudiene ikke kom skikkelig igang i
1989 var en liten strek i regningen, men det har ikke gitt de
store negative implikasjoner på gjennomføring av vårt delprosjekt.
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FRILUFTSLIV, REISELIV OG VASSDRAG
OPPNÅDDE RESULTATER - UNDERSØKELSER AV AURLANDSUTBYGGINGEN.

Dette tema var en del av forskningsprogrammet "Miljøvirkninger
av vassdragsutbygging" (MVU-programmet) som ble gjennomført i
regi av NTNF. Faglig ansvarlig er Jon Teigland, NTNF/NINA.
I deler av Aurlandsvassdraget ble det foretatt en undersøkelse
for å se på konsekvensene en større vannkraftutbygging har hatt
for reiseliv og friluftsliv i et område.
Selv om MVU-programmet er avsluttet, har Aurlandsundersøkelsen
fortsatt og ytterligere datainnsamling er foretatt.
Rapportering fra denne delen er under utførelse.
Nedenfor gis et utdrag fra MVU-programmets sluttrapport utgitt
av NTNF i 1989.

Bakgrunn
og inngrepved vassdragsreguForholdetmellomrekreasjonsinteressene
leringerharværtgjenstandforatskilligoffentligdebatti Norgei 1970-og
1980-årene.Debattenhar vist at det er problematiskå klarleggebetydningen av friluftslivog reiseliv i utbyggingsområdene,og tilsvarende
MVU-programvanskeligå forutsivirkningerav utbyggingsprosjektene.
virkningpåfriluftsstyretvalgtederforåprioriterevassdragsreguleringers
liv og reiselivsom ettav sine8 prosjektområder.
Prosjektetutløstestorinteressei forvaltningen.BådeMiljøverndeparteDireksenereNæringsdepartementet,
mentet,Samferdselsdepartementet
hargitt
og Olje-og energidepartementet/NVE
toratetfornaturforvaltning
betydeligebidragtil finansieHngav prosjektet.Enfagligreferansegruppe
blenedsatttil
fradenevntefinansieringsinstitusjonene
medrepresentanter
å følge arbeidetmed prosjektet.

Kunnskapene ved oppstarting
I 1984tok MVU-programstyret
initiativtil et forprosjektfor å klarlegge
behovetforforskningsinnsatsog hvordanarbeidetskullegripesan.Formåletvaråskaffeoversiktoverdekunnskapenesomfantesbådenasjonalt
og internasjonaltom vassdragsreguleringers
virkningerpå friluftslivog
reiseliv.Samtidigskulle forprosjektetgi en oversiktover tilgjengelige
metoderfor å målede nevntebrukerinteressers
betydningellerverdien
som ulikevassdragog berørteområderharfordissebrukerinteressene.
Forprosjektet
visteatmedunntakforNord-Amerika,vardetforetattlite
forskningom effekteneav vassdragsreguleringer
forfriluftslivog reiseliv.
Forholdeneforrekreasjonsutøverne
"førog etter" en vassdragsutbygging
varikkebelysti noen undersøkelser.Det varogså relativtfå studiersom
kartlaeffekterforfriluftslivved andretyperav inngrep.
Gjennomforprosjektetble det imidlertidklartat amerikanskeforskere
var kommetlangt i utviklingenav et teoretiskbegrepsapparat,som det
vistesegogsåkunnebrukesvedanalyseravvannkraftutbyggingsprosjekters
effekterpå friluftslivog reiseliv.De viktigsteeffektbegrepenevar:
Geografiskomfordelingog substitusjon someruttrykkforatetnaturinngrep
i etområdekanfåde tidligerebrukerneav områdettil entenå flyttesin
aktivitettil andreområder(omfordeling)ellerå skifteaktivitet(substitusjon)nårde brukerdet berørteområdet.

Naturinngrepi et områdekan også utløse latent etterspørsel blantbefolkningsgruppersom tidligereikkebesøkteområder.Dette kan skje
både ved at nye atkomstmuligheteråpner områdetfor nye brukergrupperog ved atdebattom et vassdragsutbyggingsprosjekt
medfører
øktkjennskaptil området.
Naturinngrepkan også endre opplevelseskvaliteter og de besøkendes
tilfredshetmed opplevelsene.Dette er knyttetbåde til hvordanhutgrepenebliropplevdetterpåav tidligerebrukereog i hvilkengradforventningenebliroppfylthos nye brukere.
Nedenståendefigur viser en prinsipielloversiktover de ulike effektbegrepene.
Nårdet gjeldermetoderforverdivurderingerav et vassdrag,visteforprosjektettil 2 ulike angrepsmåter.Den ene beståri verdivurderinger
basertpå normative kriterier, utvikletvedpolitiskebeslutningerog nedfelt
i lovverketellerved å sammenlignedet aktuellevassdragetmed andre
vassdragsom deterallmennenighetomharhøyeverdierellerkvaliteter,
f.eks.sammenligningermedvassdragsompolitiskeorganerhargittvarig
vern.
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Befolkningen
Før
utbygging
Bruker
naturområdet

Bruker ikke
naturområdet

Etter
utbygging
Bruker samme
område, men
endret opplevelsesverdi

Bruker samme
område, men
annen aktivitet
(substirusjon)

Bruker andre
deler av området (intern
omfordeling)

Bruker naturområdet pga.
bedret tilgjengelighet (latent
etterspørsel)

Bruker
ikke naturområdet

Den andrefremgangsmåtentarutgangspunkti atbruksverdieneog opplevelsesverdieneerknyttettilbestemtefysiskeegenskapervedvassdragene.
Vedåmåledisseegenskapeneog sammenveiedemi enindekskommeren
framtilområdetsverdi.Verdivurderingene
foretattiSamletplanforvassdrag
og Verneplanfor vassdrager eksemplerpå en slik strategi.Det faglige
hovedproblemetved slike fremgangsmåter
er å velge hvilkeegenskaper
(faktorer)somerviktigeogbestemmehvilkenvektenskaltilleggedeulike
faktoreneved sammenveiingtilenhelhetsvurdering.
Brukavskjønnsmessigevurderingeristedetforvel underbygdeforskningsresultater
harvært
hovedproblemetved de metodenesomharværtbrukt.
Avdengrunnbledettilråddati FRV-prosjektet
skulleenleggevesentlig vekt pråundersøkelserav hvilke kravbrukernestilte til kvaliteten
på vass&agene.

Målsetting
På bakgrunnav forprosjektetvedtokMVU-programstyret
i 1985å sette
iganget 3-årigforskningsprosjekt
medformffiet:
Å belysekonsekvenseneav vassdragsutbygging
forfriluftslivog reiseliv.
Åutviklemetoderforåbelyseetterspørselen
etterogegnethetenavulike
vassdragsområder
i kvantifisertform.
De effekteneen spesieltskullegåinnpåvargeografiskforskyvning avbruk
til andreområder,ny bruk som følge av f.eks.ny vei, innkvarteringog
informasjon,og endretopplevelsesverdi somfølge av naturinngrep.

Oppnådde resultater - undersøkeiser av
Aurlandsutbyggingen
Hovedvekteni FRV-prosjektet
blelagtpåå systematisereerfaringerfraen
størreutbyggingsomvargjennomførtiNorge.Aurlandsutbyggingen
ble
valgt som hovedeksempel.Det ble også gjennomførtsammenlignbare
undersøkelseriSjodalenforåbelyseforholdenei etvassdragsomvarvarig
vernetmedkraftutbygging.Foråvurdereomresultatenekunneoverføres
tilandrelandsdelerbletilsvarendeundersøkelserogsågjennomførtiøstRana/Saltfjellområdet.
Nedenforfølgerenpresentasjonavresultatenefra
undersøkelseneiAurlandsutbyggingen.
Resultatenefradeøvrigeområdene vil bli nærmereomtalti hovedrapportenfraprosjektområdet.
Prosjektbeskrivelse

Hovedelvai Aurlandsvassdraget
følgeret dalføresomharsittutspringlitt
nordforFinseog som strekkerseg 5 milnordvestovertilAurlandsfjorden,
ensidefjordtilSognefjorden.Førvannkraftutbyggingen
startetiAurlandsdalenvardet ikkevei inn i dalføret.Områdetvarimidlertidmyebrukttil
flerdagersturer
tilfots.Fjellvandrerne
gikken3-4dagersturgjennomselve
dalførethvordehaddetilbudomovernattingog matved turisthytterlangs
nita. Bortsettfrakulturlandskapetknyttettil seterdriftenog turisthyttene
vardalføretoverforVassbygdipregetav urørtnatur.Turenbleregnetå ha
en opplevelsesverdiav sjeldenkarakter.
DaStortingetvedtokutbyggingsplanen
forvannkraftressursene
iområdet
(1969)og planendringene(1975),ble utbyggernepålagt å skjermeden
nedreog mestdramatiskedelenavdalføretmotstørrenaturinngrep(veier,
dammerog bygninger).Vannføringenble imidlertidredusert.
Utbyggingenmedførteimidlertidat en anleggsveible bygd gjennom
denøvredelenavdalføret.Senerebledenoppjusterttilåbligjennomfartsvei
med riksveistandard(mellomHol og Aurland).Todammerble anlagti
øvre delen av dalenog en kraftoverføringsledning
er førtfremgjennom
sammeområdet.Naturforholdeneidenøvredelenav fjellvandrerruta
ble
derforvesentligendret.
Kumulative og regionale effekter

DenoffentligedebattensomplaneneomAurlandsutbyggingen
utløste,var
førstog fremstopptattav effekteneav vannkraftutbyggingen
med tilhørende veiprosjekter.I hvilkengradkraftutbyggingenkunneutløse andre
prosjekter,som f.eks.sommerskisenterellerferjefrihelårsveivestoverble
lite diskutert.Nåren i ettertidskalforetaundersøkelserav effekter,erdet
vanligvisdensamledeellerkumulativeeffektenav alleprosjekteneenmåler,
dvs,bådeeffekteneavkraftutbyggingen,
gjennomfartsveien,
anleggsveiene,
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sommerskisenteret,
standardhevingpåovernattingsbedriftene
osv.Etproblemen ståroverforerå påvisehvorstoreffekthvertenkeltprosjekteller
tiltakhar hatt og eventueltklargjøresamspilletmellom prosjektene.Et
annetproblemeratetvannkraftprosjekt
ikkebarehareffekteri detområdet
hvor naturinngrepeneforegår,men også gir ringvirkningeri regionene
rimdt.
Aurlandsundersøkelsene
harbegrensetseg til å måleeffektenefor friluftslivetogreiselivsnæringen
i detdalføretsomblemestberørtavutbyggingen,dvs,i øvre Aurlandsdalen.Deregionaleeffekteneeri mindregradblitt
belyst.
Målemetodene

Forå måle dagens bruk og brukskvaliteteri Aurlandsdalenog de andre
undersøkelsesområdene,
ble flereulikemålemetodertatti bruk.Intervjuundersøkelserav uliktypeblantbrukerneharværtsentrale.Dissemetodene er supplertbåde med automatisketellinger,observasjonstellinger,
selvregistreringssystem
og flytelling.Forat resultateneikkeskalpåvirkes
av spesielleforholdett år,er det foretattkontrollundersøkelser
gjennom
flereårforå kunneberegne"normalårs"-tall
forviktigekjennetegn.
Brukenav Aurlandsdalenfør 1986er rekonstruertved hjelpav hyttebøker,overnattingsstatistikk,
gjesteregningerog regnskapstall.Erfaringenemedde uliketekniskemetodeneforbrukerundersøkelser
vilbliomtalt
nærmerei hovedrapportenfraprosjektet.
Effekter for de tidligere brukerne

-

Fjellvandrerne

FriluftslivetiAurlandsdalenbestoførutbyggingeni vesentliggradavflerdagersfotturerfrahyttetilhytte.FremtilStortingetsvedtaki 1969omvannkraftutbyggingiområdetøktehyttevandrertrafikken
i Aurlandsdalenvesentlig.Menvekstenskiltesegihovedtrekklitefradenutviklingensomsamtidig fant sted i Jotunheimenog på Hardangervidda.Den vesentligste forskjellenvar at det ble en betydelig "ferdselstopp"i 1969,det åretStortinget
vedtok utbyggingen. Denne beslutningseffektenga i alt en vekstpå hele50

prosenti antallhyttevandmrei området.
Etteratanleggsveieni 1972bleferdigutbygdtilde sentraledeleravAurlandsdalen,harutviklingenavfjellvandrertrafikken
frahyttetilhytteidette
områdetværtmegetforskjelligi frautviklingeni Jotunheimenog på Hardangervidda.Trafikkenavflerdagersvandrere
hargåttbetydelignedfraog
meddetåretveienkombådemålti absoluttetallog i forholdtilde toandre
fiellområdene.Nedgangenvar mellom50 og 74 prosent,sammenlignet
medutviklingenijotunheimenfra1972og fremtili dag,slikdetfremgårav
nedenforståendefigur.
I tilleggtilatantallhyttevandrere
hargåttvesentlighed,hardetgeograf-

iske ferdselsmønstretblantflerdagersvandrerne
endretseg noe. Flertallet
av hyttevandrernegår riktignokfortsattlangsetterdalføretfra Finsetil
Vassbygdielleromvendt.Gjennomfartsveien
harimidlertidåpnetoppfor
at noen flerdagersvandrere
begynnerturenved veien ellerbenytterbil i
delerav dalen.Noen fleregårogsåpå tversav dalføret.
Trafikkutviklingenpå turisthytteri Jotunheimen,
Hardangerviddaog Aurlandsdalen1960-1986
Stortinget
vedtar
1960= 100 Antallovernattingsdøgn
utbygging
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Denreduserteopplevelseskvalitetenkanogsåværeårsakentil atnoenredusereroppholdstideni området.Nedgangeni totaltrafikken
ogoppholdsdvs,bådeavgjentideri tilfelleen kumulativeffektavallenaturinngrepene,
nomfartsveien,
kraftledningene,
demningenem.m.Enintervjuundersøkelse
antyderatikkeminstveienbliropplevdsomnegativblantfjellvandrerne.
Menandrenaturinngrep,væretognaturlandskapet
harogsåbetydningfor
den totale opplevelsen.Foreløpiger det faglig sett ikke mulig å påvise
betydningensom den enkeltefaktorharforopplevelseskvaliteten.
Deterstiltspørsmålomnedgangeni fjellvandrertrafikken
skyldesreelle
forandringeri opplevelseskvalitetene,ellerat folktrordet harskjedden
forandringpå grunnav dennegativemediaomtaleni forbindelsemedutbyggingsstriden.Enlandsomfattendeintervjuundersøkelse
viserimidlertid atnegativmeidaomtaleikkekanværeforklaringen.Barenoenfå prosentav fjellvandrernegenereltog bare1/2 prosentav den voksnenorske
befolkningtroddehøsten1988atkraftutbyggingen
haddegjortAurlandsdalenlite attraktivsom turområdet.
Undersøkelseneviste dessutenat fiellvandrerneflestmenteat det lite
attraktivegjaldtdeler og ikkehele området.Den mest uberørtedelen av
dalføretmellomVassbygdiog Geiteryggenvarfortsatten av de flotteste
naturopplevelsenedagensbrukerehaddehatt.
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Enkonklusjonerderforatselvomdenmestopplevelsesverdigedelen
avAurlandsdalenerbevartmestmuliguberørt,harnaturinngrep
i en
delavfjellvandrerruta
redusertattraktiviteten
vesentligforheleturen.
Effektene av økt tilgjengelighet - Nye brukere

DetkunnetenkesatriksveienmellomHologAurlandsomåpnetområdet
oppfordagsturer,villebidratiløkendebrukavområdeogdervedoppveie
nedgangeni flerdagersturenefra hytte til hytte. Undersøkelseneviste
imidlertidat selv i den nedre uberørteog mest dramatiskedelen av
dalførethardagsturenetilfotsetbegrensetomfangi forholdtilflerdagersvandrerne.Antalldagsturvandrere
i den nedredelen utgjordesomrene
1986og 1988barehalvpartenav flerdagersvandrerne.
Detlave antalletav dagsturvandrere
hengerimdlertidikkeminstsammenmedatde allerflestebilistenekunbrukerriksveienHol-Aurlandsom
en gjennomfartsvei.Bare2 prosentav bilistenekomforå gå fotturi dalen.
(Selvomnoenflere[7prosent]nyttetanledningentilå gåfotturi området,
gikkde færrestemerenn 1 km unnariksvegen).De allerflestedagsturvandrernei områdetviserseg dessutenå væreorganisertefjellvandrere.
Enkonklusjonerderforathovedeffektenav å gjøreet områdebedre
tilgjengeligeratde befolkningsgruppene
som alleredeerinteressert
i å gåpåturfårstørrevalgfrihetnårdetgjelderlengdenpåfotturene.
Økt tilgjengelighetalene øker ikke interessenfor å gå tur blant
befolkffingsgrupper
som hellerikketidligeregikktur.
Intervjuundersøkelser
påanleggsveienei ØvreAurladsdalen viserogså
at effektenav anleggsveienei formav nye brukereerrefativtlav.1/3 av de
voksneinnbyggerneAurlandkommunehadderiktighokbesøktområdet
i 1988,menhele 70prosentav lokalbefolkningens
tureri naturområdene
dennesommerenvarikketilØvreAurlandsdalenog tiiknyttedeområder.
Denlokaleeffektenav økttilgjengeligheternokde4or avhengigavom
deteralternativeturmuligheter
lokalt.Eneffektforlokalebrukereserimidlertidut til å væreat de som alleredeer aktivejegereog fiskereharfått
bedretmulighetenefordagsturerpåjaktog fiske.
Denstørsteeffektenavgjennomfartsveien
oganlegveien, målti antall
nye bruksdagerav Aurlandsdalen,varimidlertidat veieneåpnetmulighetenforå oppleveen tidligerelitebruktattraksjoni6mrådet,dvs, sommerskimulighetene
påVargebreen.
Bare1-3 prosentavbilistenepå gjennomfartsveienbenyttet riktignokdenne muligheteti Men skiløperne
oppholdtsegfleredageriområdetogrepresenterte
derfiirflere rekreasjonsdageri Aurlandsdalenennfotturvandrerne
blantbilistene.
.€
Enkonklusjonerderforateffektenav anlegsveier og gjennomfartsveieri formavnyebrukereerderformegetavhengigavomveienegir
tilgjengelighettil nye opplevelesesmuligheter
ellerspesielleattraksjoner.

Effekter for reiselivsnceringen

Det harikkeværtmulig å rekonstruerehvordandriftsforholdenevarved
turistbedriftenei ØvreAurlandsdalenfør utbyggingen.Undersøkelsene
belyserderforikkehvordanvei og elektrisitetsfremføringen
harpåvirket
driftssituasjonen
forreiselivsbedriftene
i området,ei hellerbedriftsøkonomien.
De 4 turisthyttenei ØvreAurlandsdalenharimidlertidhatten uvanlig
storkapasitetsutvidelsemålti sengeretter1960ogstørstedelen(94prosent)
har kommeti løpet av kraftutbyggingsperioden.
Sammenlignetmed tilsvarendeDNT-turisthytter
i andrefjellstrøk,økteAurlandsbedriftenesin
kapasitet45 prosentmeri tidsrommetfra1960til 1988.
Fjellvandrerne
påflerdagerstur
frahyttetilhytteutgjørimidlertidforsatt
flertallet(50- 60 prosent)av gjestene,selv etterat gjennomfartsveien
har
åpnetoppområdetfornyebrukereogVargebreen
hargittnyeaktivitetsmuligheteri formav sommerskitilbud.Bilturisteneog treningssamlingeneav
skiløpereharderforbareomtrentkompensertnedgangenihyttevandrerne.
EnkonklusjonerderforatdenkumulativelangtidseffektenforovernattingsbedrifteneiØvreAurlandsdalenav kraftutbyggingen,gjennomfartsveienog sommerskitilbudet
knyttettildeneneanleggsveien
erdervedomtrentnull.Hvistrafikkentilsommerskisenteret
fallerfra,
somdetnåseruttilpga.hensynettilvillreineni området,vil effekten
målti antallgjestedøgnbli negativ.
Sidenkapasitetenved turistbedriftene
øktesåvidtmyeunderutbyggingsperioden,og fjellvandrertrafikken
hargåttned harbedriftenefåttuvanlig
lav kapasitetsutnyttelse.Sommeren1988var derforsnaut30 prosentav
sengekapasitetenibruk.Selvi toppsesongenijuliogaugustvarover45-50
prosentav kapasitetenubrukt,allebedriftenesettunderett.
Den lave kapasitetsutnyttelsen
kanskyldesfeilvurderingerav trafikkutviklingenog av kapasitetsbehovetetteratkraftutbyggingenvarover.
Kan erfaringene fra Aurlandsdalen overføres til andre områder
i Norge ?

Tilsvarendeundersøkelsersom erforetatti Aurlandsdalen,erogså gjennomførti modellområdenei Nord-Norge(Øst-Ranaog Saltfjellområdet)
og i Øst-Norge(Sjodalen).Sammenligninger
av resultateneviseratdeter
mangefellestrekkmellomde sammebrukergruppene
i de ulikelandsdelene.DeterderforlitesomforeløpigtilsieraterfaringerfraAurlandsdalen
ikkeskalkunneoverførestil andrelandsdeler.
En viktig forutsetning

for å overføre erfaringene

til andre utbyggings-

områdereratdetforetasenanalyseavhvilkebrukergrupper
somberøres,
og i hvilkengraden kraftutbyggingberørerviktigeferdselsområderfor
friluftslivsutøverne.
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En av de vesentligsteårsakenetil at Aurlandsutbyggingenmedførte
storekonsekvenserbådeforfriluftslivetogreiselivsnæringen
eratdenviktigstebrukergruppen,
fjellvandrerne,
varog ersterktknyttettilnaturopplevelseogtilmiljekvaliteter
somurørtnatur.Iområderhvorbrukerinteressenei mindregraderknyttettildissekvalitetenekaneffektenederforvære
anderledes.Spesielteffektenforreiselivsnæringen
kanværeforskjellighvis
denharmulighetforå trekketilseg andrekundegrupperved å tilbyandre
opplevelsesmuligheteriområdet.Effekterforlokalbefolkningenkanogså
væreforskjellighvisinteressenforfriluftsliverrettetmotandreaktiviteter,
ellerattilgjengelighetentilalternativeområdererbedreellerdårligereenn
i Aurlandsdalen.

Oppsummering av resultatene videreføring
Resultatenefra FRV-prosjektethar vakt betydeliginternasjonaloppmerksomhet. Dette må tilskrives resultatenei prosjektetsom i stor grad har
klargjorthvilke effekteren vannkraftutbyggingkan ha på friluftsliv og
reiselivsnæringen.Metodemessigharogsåprosjektetvært interessant,ved
den systematiskekartleggingensom er gjennomførtav brukergruppenes
interesser.
Forskningsgruppeni FRV-prosjektetharmottatt invitasjontil å orientere
omresultateneogmetodenevedflereinternasjonalekonferanserbådei USA
ogEuropa.Utenlandskeuniversitetsmiljøhardessutenvist betydeliginteresseforåetableresamarbeidsprosjekter.
Etterspørselen
franorskeognordiske
forvaltningsorganerom nyeforsknings-og utredningsoppgaverharvært
langt størreenndenkapasitetensomforskningsgruppenharhatt.
Videreføringav forskningsgruppensvirksomheteret organisatoriskspørsmdl.NTIVAsstyrehartilkjennegittinteresseforå overtakompetansen,men
harikkevillet bindeseg til hvorkompetansenbørlokaliseres.
Kunnskapsmessiger det et klart behovfor videreføring.Forskningenpå
temaetfriluftsliv,reiseliv,ogvassdragerfortsattforbundetmedfleremetodeproblemersom vil bli nærmeredrøfteti hovedrapportenfra prosjektet.

Nedenforfølgerenoppstillingavforskningsbehovog noenavde metodeproblemeren ståroverfor:
• FRV-prosjektet
harvistatdetervanskeligåmålehvorviktigeuliketyper
av miljøkvaliteterer.Måleproblemene
gjørdet ogsåvanskeligå påvise

konkret,effektenesom ulikefysiskeutformingerav landskapsinngrep
og ulikeavbøtendetiltakharpå friluftslivog reiselivsnæringen.Deter
behov forfortsattarbeidpå dettefeltet.
• FRV-prosjektet
harvistatulikebrukergrupperhar
ulikekravtilmiljøkvaliteter.Innenforsammebrukergruppe
erdetofteetmangfoldavholdningerog forventninger,selvomdetermangefellestrekksomeruavhengig
av hvori landetbrukerneer.

somforvaltningenderforstår overfor,eråfinnefrem
Et uavklartspørsmål
til fagligekriteriersomkanbidratil å sikreat et størst mulig mangfoldav
vassdragsnaturblir bevart innenforen definertregion.Det er behovfor
videre arbeidfor å klarleggeregionalekriterierfor vern av vassdragfor
friluftslivs- og reiselivsformål.

•
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TILLEGG
KART OVER DNTs RUTENETT I AURLANDSOMRÅDET
OVERSIKT OVER OVERNATTINGER PÅ DNTs HYTTER GENERELT
FINSE OG GEITERYGGEN SPESIELT

/ %44i

AURLAND

i
.

re
GUDVANGEN

1

/\

LAM

ØYsteb•

m,belr1;611,1;ifungdalshytta
Ste ispcss
1
7#
: r> ir'
I

Stonndale*.x.--iai.f
..
f
;....
.
I
I
t
1..$
MYRDAL
t
i
. •>
I

$

/

Geiter
hytta

.....
I-

Hallingskeid

i

1

......."'"

Finsehytta

Cit

f
-

#
1

...

"

I
,

I

fC:b

i

.

,'

% ,. ,„.....—

.---........-

- /
.
,
I
.
.
.

w 4?...

Not

te".
.

.5

.

4

GEILO
HADGAST
IL
USTAOSET

At

OG PÅ

DNYTEBETJENJE HYTTER
19,4-9—S9

OVERNATTINGER
95,@@@
9@,888
85,680
80388
75,0116
78,0BEI
65,8E18
68368
55,E1E18
58,6@8

4s,eefi

25,8@@
2830E1
15,8@8
5,8P8
1965

1957

1949

1973
1969

1961

1953

FINSE

1989

1991
1977

1985

OG IÆITERYCCEN
1949-89

SOMMER
7,@ge
6,5@@
6,@@8
LJ

5,53@
5308

4

'
v't

4,508
4,0138

1.

11.

3,5138
3,@[113
2,5@@
Ct

2,FIE18

LJ

1,5@@
1388
5B8

1953

1961

1969

1989

1981

1973

1965

1957

1949

1977

1985

117

KRAFTUTBYGGINGEN
I VASSDRAGET
Oslo Energi (tidl. Oslo Lysverker) har utgitt
informasjonsmateriell om kraftutbyggingen i vassdraget.
Videre er Vangen kraftverk åpen for publikum om sommeren.
Brosjyren fra 1981 er inntatt i denne rapporten, samt de gitte
konsesjoner fra 1969 og 1975.

DETER IKKE
BARETURISTER
SOM HENTER
ENERGII
AURLAND
041~-

e:'
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Velkommentil kraftverkenei Aurland!

For den økning av vaaskraften som ved
reguleringeneog overferingenetilflyter elere
av vaasfalleller brukI vaesdraget,skal disse
erlegge følgendeårlige avgifter:
Til statens konsesjonsavglftsfondkr. 2,50
pr. nat.-hk.
Til konsesjonsavglftsfondI de fylkes-, herreda-og bykommunersom Kongenbestemmer
kr. 4,50 pr. nat.-hk, hvorav
tilføres det
meringefondsom skal opprettesI henholdtil
post 15.
Etter 20 år kan fasteettelsen av avgiften
tas opp til ny prøvelse.
økingen av vasskraftenberegnespå grunnlag av den øking av lavvassføringensom regulerIngeneog overføringeneanteså vIllemedføre utover den vassføring som har kunnet
påregnesår omanneti 350 dagerav året.Ved
beregnIngenav denneøking foruteettesdet at
magasineneutnyttespå en sådanmåteat vassføringen i lavvaseperlodenbllr så jevn som
mullg. Hva der I hvert enkelt tilfelle skal anses som den ved reguleringeneog overføringene innvunnesking av vaaskraftenavgjøres
med bindendevirkningav departementet.
Pliktentll å erleggede ovenforomhandlede
avglfter inntreretter hvert som den ved regulerIngeneog overferingeneinnvunnevasskraft tas I bruk.
Avglftene har samme panteeikkerhetsom
skatter på fast eiendomog kan Inndrivespå
samme måte som disse. Etter forfall evares
8 pet. årlIgrente.

Konsesjonen gle på ubegrensettid. Konsesjonsvilkårenekan tas opp til alminneligrevisjon etter 50 år.
Konsesjonenkan ikke overdras.
De utførte regulerings-og overførIngsanlegg eller andeler derl kan ikke avhendes,
pantsetteseller gjørestil gjenstandfor arreat
eller utlegg uten I forblndelsemed vassfall
nedenforanleggene.
Anleggene må Ikke nedleggee uten statsmyndighetenessamtykke.

Konseejonieren
skal ved byggIngog drift av
anleggenefortrInnevlsanvendenorskevarer,
for så vIdtdiesekanfås llke gode,tilstrekkelig
hurtlg — berunderforutsatt at det er utvist
all muligaktsomhetmed heneyntil tiden for
bestillingen— samt til en prle som ikke med
mer enn 10 — tl
pet. overstlgerden prie
medtIllagttoll, hvortllde kanerholdesfra utlandet. Er deradgangtil å velge mellomforskjellIgeinnenlandaketIlbud,antas det tilbud
som repreeenterer
det største Innenlandetfallendearbeldog produsertemateriale,eelv om
dettetilbuder koatbarere,nårbareovennevnte
prlsforskjell— 10 pet. — I forholdtil utenlandekvare ikke derved overstiges. Toll- og
pristIlleggtlisammenforutaettes dog ikke å
skulle overetlge25 pst. av den utenlandeke
vares prie (ekskluelvetoll). I tilfelle av tvlet
heromavgjøresspersmilet av departementet.
Industrldepartementetkan dIspenserefra
regelenom brukav norskevarer. 3oknadom
dispensasjonmåpå forhandsendestil departementet med de opplysnIngersom er nødvendige. Hva angår leveranserfra EFTA-land,
vIl dispensujonsadgangenbli praktIsert

Arbeidetmå påbegynneeInnenen frist av
2 år etter at konsesjon er gitt og fullferes
Innenytterligerefrist av 5 år.
I frlatenmedregnesikke den tid som pat
grunn av overordentllge tIldragelser (vis
major)strelkeller lockouthar vrertumuligå
utnytte.
For hverdag fristen, uten tillatelsemeddelt
av departementet,måtte overelttes, erlegger
konsesjonteren
en løpendemulkt til atatskassen av kr. 500.

Nermerebestemmelseom betalingenav avglfter etter poet 2 og kontroll med vassforbruketsamtangåendeavgivelse av kraft, jfr.
post 20, skalmedbindendevirkningfor hvert
enkelt tilfelle fasteettes av vedkommendedepartement.

(Pastaatt ved kgl. res. av 26. september 1969.)

for tIllatelsefor Oslo Lysverkertil regulerIngerog overferIngerI
Aurlandevaeedraget.

Betingeber

1969

9.
a) Konsesjonærenplikter etter nærmerebestemmelseav vedkommendedepartement:
å eette ut yngel og/ellersettefiak. Vedkommendedepartementbestemmerogså
hvilke fieke-arterog stammersom skal
benyttes,samt tld og sted for utsettingen og flskeneeterrelseog kvalitet.
å bygge og drivestamfiskanlegg,klekkerl og/eller settefiskanlegg, — eller
delta med andelsInnaltudd
i et etørre
fellesanleggfor distriktet,samt bekoste
fanget og nødvencligtransportav stam-

8.
Konsesjonterener i fornøden utstrekning
forpliktettil på rImeligvIlkårog uten beregnIng av noen fortjenesteå skaffe arbeiderne
og funksjonæreneog disses famIllereunt og
tilstrekkellg husrom etter nærmerebestemmelse av vedkommenderegjeringedepartement.

7.
Konsesjonærener forpliktet til, når vedkommendedepartementforlangerdet, på den
måte og på de vilkår som departementetbestemmer, I anleggstIden,helt eller delvls å
dekkeutgiftenetil legehjelpfor arbeiderneog
funksjoneereneved anleggeneog dieses familier og til oppførelseeller utbyggingav sykehus eller sykestue.
Det kan pålegges konsesjonteren,etter vedkommende departemente ntermere bestemmelse, helt eller delvis å bwre utgiftene til
vedkommendekommunesalminneligeforebyggende helsetjenesteog alminneligesosiale tiltak.
Hvis noenav arbeiderneeller funksjonærene
omkommerved arbeldeulykke1 anleggstiden
kan konsesjonærenetter nærmere bestemmelse av vedkommendedepartementpåleggee
å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikkelig
erstatnIng.

6.
Forsikringtegnes fortrinnsvisi norskeselskaper hvis disse byr like fordelaktigebetingelsersom utenlandeke.Vedkommende
departementkan dispenserefra denne bestemmelse.

samsvar med de forplikteleersom foreligger
forholdtil disse laud underforutsetningav
full gjensidighet.
For overtredelseav bestemmelseneI nserverende post erleggerkonsesjonterenfor hver
gang etter avgjørelse av vedkommendedepartementen mulktav inntil 15 — femten—
pet. av verdien. Mulktentilfaller statikassen.

delvis å erstatte utgiftene tll vedlikeholdog
istandsettelse av offentlige veler, broer og

10.
Konsesjonaeren er forplIktettil helt eller

fisk av lake og sjeaure i vasedraget
eller i ejøen utenfor.
å bekoste fiskerlbiologlekeundersokelser innen reguleringsområdet.
å anordnesperregitreforan tunneler,
tappelukereller avløp fra kraftstasjoner hvls kostnadenmed tiltaket står
I rimelig forhold til det som oppnås.
å dekke utgiftene tll forsterket jaktog fiskeoppsyni anleggsperioden.
å bekoste utfisking (uttynning) I de
vann hvor reguleringenfører til overbefolkning eller en forverring av de
naturligeforhold.
Konsesjonærenplikterom nødvendigå avgl vann slik at avløpet fra Vasebygdvatn
tiden 15. junI-31. juli ikke underskrlder
30 m3/sek.og 1 den øvrige tid ikke underskrider 10 m3/sek. For tiden fra 15. junl
til vintertappingensbegynnelsekan nevnte
avløpkrevesøket til inntil 40 m'.'sek.,henholdsvis 20 m'isek., dersom magasinforholdenetil enhvertld tIlsierat det, foruteatt mediane tilløpeforhold1 den etterfølgendetid, llkevelvil kunneoppnåsfulle
magasinerpr. 15. oktober.
Dersomavløpetfra VassbygdvatnInnen
15. junl ikke er kommetopp i 60 m'/sek.
dognmiddel,plikter konsesjonærenetter
nærmerevedtakav departementetå skape
kunstlge flommerI vassdraget. For dette
formål kan det kreves avgItt Inntll
25 mill. ni"vann gjennomsiete sammenhengende 5-årsperiode.
Vann som avgle i henhold til bestemmelsene1dennepost kan ikke krevessluppet forbi kraftverkene.
Konsesjonærenplikterå påse at hans kontraktørerog andresom har med anleggsarbeldetog kraftverkedriftenå gjøre, tar
nødvendigeheneyn for å forebygge fare
for forurensingav vassdraget. Spyling av
tunneler med direkte avløp til Aurlandselva ellerVasebygdvatnetskal så vIdt mullg foretaanårelvaavannføringer stor.
Dersom det som folge av kraftverksutbyggingen ekulle opptre uforutsette ting
vedrorendefisket som ikke dekkes av de
oppstiltevilkår,kan konsesjonærentilpliktes å bekosteytterligeretiltaksomdepartementet finner nødvendigfor å bøte pa
ekaden,såfremt det finner at omkostningene ved tiltakenestår I et rimeligforhold
tll hva som dervedkan vinnes.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement å utføre og vedlikeholde grunndammer (terskler)
de elvestrekninger som berøres av utbyggingene særlig av hensyn til flske, utseende og
ferdsel, grunnvannstand og vannforsyning,
samt foreta opprensknIng 1elvefaret og mindre
strandjusteringer.
Arbeldene skal påbegynnes straks detaljene
er fastlagt og gjennomferes så snart som mu-

Konsesjonæren er forpliktet til så vidt mulig
å hindre at kommunikasjonsforholdene i Aurlandsfjorden, spesielt adkometen til Flåm, Aurland og Undredal, forverres på grunn av øket
isproduksjon.
Før reguleringen tas å bruk, plikter konsesjonæren å forelegge Havnedirektøren til godkjennelse detaljerte planer med fornødne opplyeninger vedrerende de tiltak som aktes truffet for å søke å avhjelpe isulempene I fjorden.
Om nødvendig plikter konsesjonæren å anskaffe eget lebrytende fartøy som til enhver
tid 1 vInterhalvåret skal boldes 1 full driftsmessig stand.
Når tilfredsetillende vegforbindelse måtte
bli etablert som eventuell avløsning av båtruter, bortfaller konsesjonterene forpliktelser
1 henhold til bestemmelsene i denne post. I
atedet plikter han å refundere et engangsbeløp tilsvarende utgiftene til isbryting m. v.
I tvisttlIfelle fastsettes beløpets storrelse ved
skjønn på konsesjonterens bekostnIng.

res spersmatet om nvorvtat vusarens for refusjonsplikten er til stede samt erstktningens
størrelse ved skjønn på konsesjontrens bekostning. Veler, broer og kaler, som konsesjonteren anlegger, skal kunne benyttes av
almenheten med mindre departementet treffer
annen bestemmelse.
Konsesjonæren plikter, 1den utstrekning det
kan skje uten urimelige kostnader, å nytte
stein fra tunneler, tverrslag m. v. til utvidelse
av pareeller på anleggsvegen Aurland—Hol
til dobbel kjørebredde. Omfanget av de utvidelser som på denne måte blir å utføre,
fasteettes I samråd med de atedlige myndigheter.
De stedllge myndigheter ekal tas med på råd
ved valg av trask for de forekjellige anleggsveger.
Konsesjonæren plikter å omlegge turiststler
o. I. som demmes ned og som Ikke blir ttlfredsstillende erstattet av vegbygging.

Konsesjonæren plikter, før arbeldet påbegynnes, å forelegge vedkommendedepartement
detaljerte planer med fornødne opplysninger,
beregnInger og ontkostningeoverslag vedkommende regulerings- og overføringsanleggene,
således at arbeidet 1kke kan Iverksettes før
planene er approbert av departementet. Anleggene akal utføres på en solld måte og skal
til enhver tld holdes 1 full driftsmeseig stand.
Deres utferelse så vel som deres senere vedlIkehold og drift undergis offentlig tileyn. De
hermed forbundne utgifter utredes av anleggenes eler.

Konsesjonæren er forpliktet til ved reguleringearbeidets påbegynnelse å serge for mIdlertidig forsamlIngslokale til bruk for arbelderne
og den øvrige befolknIng eom er knyttet til
anlegget, eller, hvis departementet måtte fInne
det mer henelktamessig ,og ikke vesentlig
dyrere, å delta I oppføring, utbedring eller
nedbetaling av permanent foreamlingelokale,
f. eks. samfunnehus.
Konsesjonæren ekal stIlle inntil kr. 100 000
til rådighet for allmenndannende virksomhet
blant arbelderne og til geiatlig betjening etter
vedkommende departements nærmere bestemmelser.

Før reguleringene og overferingene tas 1
bruk, plikter konsesjonæren å Innbetale til
kommunene 1elletrIktet tileammen kr. 2 000 000
som avsettes til et narIngsfond for dIstrIktet.
Til dette fond akal hvert år tilføree 2/,
konsesjonsavglftene, jfr. post 2. Næringsfondet
anvendes etter nærmere bestemmelse av kommuneetyrene tll fremme av næringellvet I de
berørte kommuner.
Vedtekter for næringsfondet altal være undergitt Industridepartementets godkjennelse,
som også treffer nærmere bestemmelser om
fondets fordeling mellom kommunene.

Konsesjonæren plikter å treffe nødvendige
tiltak for å eøke å avhjelpe de ekader og
ulemper som regulerIngene og overføringene
fører med seg for bygdefolkets intereeser.
Spørsmålet om hvilke tiltak som skal treffes,
avgjørea i tilfelle av tvist ved skjønn, som
kan frenunes I forbindelse med skjønnet etter
vasedragareguleringelovens § 16.

utgifter utredes av konsesjonæren.

forbeholdes
kraften.

rett

til å elholde

hirtil

5 pst. av

kommuner som departemenlel
bestunmer,
etter hvert som utbygging skjer, innti 10 pst.
av den for hvert vannfall innvunne økning av
kraften (beregnet som angi'et i post 2). Etaten

lle vannfalIsog brukseiere,
som hen:tter
seg av det ved reguleringene
og ovcrforingenc
innvunne driftsvann,
er forpliktet
til å avgl til
den eller de kommuner, ucrunder også fylkes-

20.

19,
Anleggenes
eler skal etter nærmere bestemmelse av departementet
utføre de hydrologiske
lakttagelser,
som i det offentliges
interesse
finnes påkrevd,
og stille det innvunne
materlale til disposisjon
for det offentlige.
De
tillatte
oppdemningshøyder
og de tillatte
laveste tappingsgrenser
betegnes ved faste og
tydelige vann-standerker
som det offentlige
godkjenner.
Kopier av alle karter
som koas2sjonaa en
snleggcne skal
måtte la oppta i anledning
Norges geografiske o n:ihg ned
tilstilles
opplysning
om hvordan
malingene
er uttort.

Vannslippingen
skal foregå
overensstemmende med et reglement
som Kongen på forhånd utferdiger.
Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger
av omfang
for almene interesser,
kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren,
men med plikt for
denne til å erstatte mulige skadevirkninger
for
tredjemann,
fastsette
de endringer
i reglementet som finnes nødvendige.
En norsk statsborger,
som vedkommende
departement
godtar, skal forestå manovreringen. Ekspropriasjonsskjønn
kan Ikke påbegynnes før manøyreringsreglementet
er fastsatt.
For så vidt vannet slippes i strid med reglementet, kan konsesjonæren
pålegges en tvangsmulkt til staten av inntil kr. 10 000 for hver
gang etter departementets
nærmere
bestemmelse.

18.

krigstilfelle,
uten at anleggenes
eier har krav
på godtgjørelse
eller erstatning
for de herav
følgende
ulemper
eller innskrenkninger med
hensyn til anleggene
eller deres benyttelse.
Anleggenes eier må uten godtgjørelse
finne seg
i den bruk av anleggene
som skjer i krigsøyemed.

Kraften kan kreves avgitt med en brukstid

21.
De neddemte arealer ryddes for trr.mr og
husker som er over 1,5 m høye eller har over
8 cm stammediameter
målt i en hoyde av 25
cm orer bakken. Gjenstående stubher skal ikke
være over 2f:;cm høye. Høyden regnes vinvelrett mot bakken. Ryddingen skal være fullført scnest 2 år etter første neddemming av
vedkommende areal.

til anteggets okonomiske forhold.

Bestemmelse
herom treffes av denartementet.
Der tas ved avgjørelsen størst mulig hensy::

foreta de forandringer av anlegget sore måtte
finees påkrevd av hensyn til sådant sama:beid.

Kraften
skal leveres til vanlig pris 1 vedkommende
forsyningseller samkjøringsområde. Dersom det ikke er mulig å påvise noen
slik pris, skal kraften leveres til selykostende.
Hvls den pris som således skal legges til grunn
blir uforholdsmessig
høy, fordi bare en mindre
del av den kraft vannfallene
kan gi er tatt 1
bruk, skal kraften
leveres
til rimelig pris.
Uenighet om prisen avgjøres av vedkommende
departement.
Eieren har rett til å forlange et varsel av 1
år for hver gang kraft uttas.
Samtldig kan
forlanges oppgitt den brukstid 80/11 onskes benyttet og dennes fordeling over året. Tvist om
fordelingen
avgjøres
av departementet.
Oppsigelse av konsesjonskraft
kan skje med 2 års
varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere forlanges avgitt.
Konsesjonæren
er forpliktet
til å
samarbeide
med andre kraftverker
når dette
finnes hensiktsmessig
av hensyn til den alminnelige
herorn
kraftforsyning.
Bestemmelse
treffes i mangel av minnelig overcnskorr.,t av
et av Kongen oppnevnt skjønn som også fastsetter
d nærmere
tekniske
og okonoloiske
vilkår for sådant samarbeid.
Korweajonæren
plikter på egen bekostning å

Elektrisk
kraft uttas etter departementets
bestemmelse
I kraftstasjonen
eller fra fjernledningene
eller fra ledningsnettet,
hva enten
ledningene
tilhører anleggets
eier eller andre.
Forårsaker
kraftens
utakelse
av ledningene
økede utgifter,
bæres disse av den som uttar
kraften,
enten dette er staten eller en kommune. Avbrytelse
eller innskrenkning
av leveringen som ikke skyldes vis major, streik eller
lockout,
må Ikke skje uten departementets
samtykke.

duseres.

Kraften avgls 1 den forrn hvori den pro-

ned til 5 000 bruketimer årlig.

22.
Det påhviler konsesjonshaveren i den utstreknIng hvorl dette kan skje uten urimelige
ulemper og utglfter - å unngå ødeleggelser av
plante- og dyrearter, geologiske og mineralogiske dannelser namt I det hele naturforekomster og områder, når dette anses ønskellg
av vitenskapelige eller hIstorlake grunner eller
på grunn av områdenes naturskjønnhet eller
egenart.
Såfremt sådan ødeleggelse som følge av arbeidenes fremme 1 henhold til foranstående
Ikke kan unngås, ekal Naturvernrådet I betimellg tid på forhånd underrettes om saken.
Konsesjonteren skal I god tid på forhånd
undersøke om faste fortidsmInner som er fredet i medhold av lov av 29. jull 1951 nr. 3
eller andre kulturhistodake lokallteter blir
berørt, og i tIlfelle straks gi melding berom tll
vedkommende museum.
Viser det seg først mens arbeidet er i gang
at det kan virke lnn på fortidsminne som ikke
har vert kjent, skal melding som nevnt i foregående ledd sendes med en gang og arbeldet
stanaes.
Anleggenes eler plikter ved planleggIngen
og utførelsen av anleggene I den utstrekning
det kan skje uten urimelige ulemper og utglfter å dra omsorg for at hoved- så vel som
hjelpeanlegg virker minst mulig skjemmende I
terrenget. Plassering av stein- og jordmasser
skjer 1 samråd med vedkommende kommuner.
Anleggenes eier plIkter å iskaffe seg varig
råderett over tipper og andre områder som
trenges for gjennomføring av pålegg som blIr
gitt I samband med bestemmelser i denne post.
Han plikter å foreta forsvarlig opprydding av
anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg
er satt i drift. Overholdelsen av bestemmelsene I dette ledd undergis offentlig tilsyn.
De hermed forbundne utgifter utredes av anleggenes eier.
MIdlertidige hjelpeanlegg ber så vidt mulig
planlegges slik at de senere kan bli til varig
nytte for ahnenheten.
Om nerværende bestemmelser gie vedkommende ingenier eller arbeidsleder fornøden
meddelelse.

Etter skjønnets nermere bestemmelse skal
det eventuelt også foretas flnry dding av begrensede områder av hensyn til fleket.

27.
Konsesjonen skal tInglyses I de tinglag hvor
anleggene er beliggende. Vedkommende departement kan bestemme at et utdrag av konaesjonen skal tinglyses som heftelse på de
eiendommer eller bruk I vaasdraget for hvilke
reguleringene og overferingene kan medføre
forzliktelser.

26.
Gjentatte eller fortsatte overtredelser av
postene 2, 4, 18, 20 og 25 kan medføre at
konsesjonen trekkes tilbake i samsvar med
vassdragareguleringslovens § 12, post 17.

25.
Anleggenes eier underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bll truffet av
vedkommende departement til kontroll med
overholdelsen av de oppstilte betingelser.
De med kontrollen forbundne utgifter eretattes det offentlige av anleggenes eler etter ntermere av vedkommende departement fastaatte
regler.

24.
Til skjønn i anledning av overførIngene og
reguleringene skal skjønnsmenn oppnevnes av
Kongen.

23.
Som vederlag for at det tillates overfert
vann fra vannfall 1etatene høyfjell plIkter konsesjoneren å avgi til NVE 170 mill. kWh elektrlsk energi etter hvert som vannet tas i bruk
på følgende vilkår:
Kraften leveres i kraftstasjonen Aurland I
på vIlkår som, bortsett fra betalIngen (se
pkt. c) svarer til statens leveringsvilkår
pr. 1. januar 1988 for kraft til alminnellg
forsynIng.
Staten har rett til transformering og overfering på Oslo Lysverkers anlegg på vilkkr
som til enhver tid evarer til statens vilkår
for tilsvarende ytelser.
For kraften betales 1) et engangsvederlag
som skal dekke en til leverIngen svarende
forholdamessig del av totalkoetnadene ved
utbyggIngen av de deler av anlegget som er
drifteklare Inkl. renter I byggetiden og 2)
et årlig vederlag som skal dekke en til
leveringen evarende forholdamessig del av
anleggenes drIfts- og vedllkeholdskostnader.

I flomdempningsøyemed kan Spelefjellvatn
heves 2,0 m tll kote 1388 og Kvanngrevatn,
Holmavatn, Øvre Grovgjuvvatn og Alvavatn
senkes 2,0 m til benholdsvis kotene 1482,
1523, 1432 og 1435.
Hoydene for Sleipåvatn, Norddalavatn,
Nedre Berdalsvatn, Katlavatn, Øykjabakkvatn, Storavatn, Langavatn i Katla, Spelefjellvatn, Kvanngrevatn, Øvre Grovgjuvvatn
og Alvsvatn er angitt etter N.G.O.'s rektan-

Kongshellervatn
Øljuvatn
Nyhellervatn
Sleipåvatn
«Langedalsvatna
Norddalavatn
Ljosegrunnsvotni, Store
Ljosegrunnsvotni, Veale
Ljosegrunnsvotni, Nedre
Store Liavatn
Store Vargevatn
Svartavatn
Nedre Millomvatn
Langavatn-Stonndela
Adamsvatn
Nedre 13erdalsvatn
Katlavatn
Øykjabakkvatn
Storavatn
Langavatn-KatIa
Store Kreklevatn
Reppvatn
Hednedalsvatn
Omnsvatn
Vestredalstjernene, Øvre
Vestredalstjernene, Nedre
Vcslebotnvatn
Viddalsvatn
Liverdalsvatn
Fretheimsdalsvatn

A. Reguleringsmagasiner.

1.

Reg.hoyde
m
23,0
38,0
13,0
2,0
27,0
18,0
2,5
6,0
16,0
11,0
22,0
30,5
20,5
20,0
20,0
2,0
25,0
5,0
6,0
1,0
17,0
15,0
22,0
14,0
15,0
16,0
19,0
62,0
62,0
82,0

Nedre
kote
1 415
1 400
1 384
1 399
1 350
1 430
1 455,5
1 452
1 442
1 495
1 410
1 410
1 430
1 395
1 395
1 440
1 315
1 335
1 334
1 339
1 480
1 292
1 246
1 312
1 131
1 130
1 006
868
868
868

Reg.grease
Øvre
kote
1 438
1 438
1 377
1 401
1 377
1 448
1 458
1 458
1 458
1 506
1 432
1 440,5
1 450,5
1 415
1 415
1 442
1 340
1 340
1 340
1 340
1 477
1 307
1 268
1 326
1 146
1 146
1 025
930
930
930

Samtlige dammer utføres med fast overløp. Vasstanden I de enkelte vatn stiger derfor
noe over evre regulerIngsgrenee under flom.
Reguleringsgreneene akal betegnes med
faste og tydelige vannstandamerker, som det
offentlige godkjenner.

gelkart. For ovrig refererer høydene seg
til Vasadragsvesenets lengdenivellement nr.
333/29, 334/29, 335/29 og 338/29.

1 425
1 421
1 384
1 399
1 346
1 438
1 455,5
1 452
1 442
1 498,5
1 425,5
1 440,5
1 450,5
1 398
1 406
1 442
1 317
1 335
1 334
1 339
1 469,5
1 296
1 261
1 317
1 131
1 130
1 005,5
863
864
864,5

Nat.
kote

(Fastsatt ved kgl. res. av 26. september 1969.)

for regulerIng av Aerlandsvassdraget.

Manevreringereglement

N.)

2.
Det skal ved manøvreringenhas for øye at
vasadragetsflomvannforingikke unødtgøkes.
Konsesjonærenplikterom nødvendigå
vannslik at avlopetfra Vasstygdvatn1 tiden

Avløpetfra følgendevasedragoverførestil
driftetunnelenfor Aurland111og kanledes
til Nyhellervatnog pumpes opp i øljuvatn—Kongehellervatn:
Kleåelvived Norddalsvatn(5,8 km!), blelv til Kleåelvived Kvanngrevatn(9,2 krn'
inkl, overføringav Melaved kote ca. 1470,
jfr. pkt. b), Eitra ved Spelefjellevotnikote
1386 (ca. 17,2 knal), Langedelaved kote
1346 (66,3 km*, inkl. Veslegrena ved
Holmavatn,jfr. pkt. c), Sleipåved Slelpåvatn (8,9 km2), Veslegrøna(ndf. Holmevatn) ved kote 1390 (4,3 km2).
Avløpet fra Mela ved kote ca. 1470 (ca.
7,2km2)overførestil Kvanngrøvatnog kan
eammenmed dettes eget avløp føres til
Norddalsvatn.
Avløpet fra Veslegrøna ved Hohnavatn
(8,1 km2) føree over tll Store Liavatn i
Langedela.
Avløpet fra vatn kote 1453 i Breidbakka
(3,8 km2) føres over til Kongshellerelvi
og sammenmed denneeavløp ved Kongshellervatnover til driftstunnelenfor ølja
kraftverk.
Avløpet fra følgende vasedragføres over
til tunneleystemetfor Aurland Fremate
Varga ved Store Vargevatn (38,9 km,),
HeimreVarga ved Svartavatn(19,2 km"),
Stonndalselvived øvre Grovgjuvvatn(2,2
kra2)og Alvevatn (3,2 km1). Possaneved
Langavatn (6,8 km") og vatn kote 1500
(1,8 km2),Berdalselvived NedreBerdalsvatn (4,5 km1).
Via en tunnel til LåvIvasedragetved Viddalevatnkan overføree:
Avløpet fra AurlandIII (overføringene
under pkt. a, samt den utbygde del av
Granasfelt), 1 alt omfattendeet neobørfelt på 194,8knil.
Avløpetfra Aurland fl, (overføringene
under pkt. e, samt den utbygde del av
Katlas felt), i alt omfattendeet nedborfelt på 93,1 kml.
Avløpet fra restfeltene i Stodmerrdøla
Veslebotnvatn(101,2 km2), og 1 Langedala (18,2 km2), Grøna (14,2 km1), Berdaleelvi (6,2 km2) og Stonndalselvl(48,1
km2), eamtlige ved ca. kote 970.
Avløpet fra Reppa ved Reppvatn(14,8
km2).
Avløpetfra Tvinnaved ca. kote 1000overføres til Viddalsvatn.
Vlser det seg at vannalippIngetter reglementetmedførerskadeligevirkningerav omfang for almeneIntereaser,kan Kongenuten
erstatnIngtil konsesjonieren,men med plikt
for dennetil å erstattemuligeskadevirkninger
for tredjemann,fasteettede endringer1 reglementet som finnes nødvendige.
EndringerI reglementetkan bare foretas
etteratde interesserteharhatt anledningtil å
uttale seg.

a.

Mullgtvist om forståelseav dettereglement
avgjøres med bindendevirkningav departementet.

TIIå forestå manøvreringenantasen norsk
statnborgersom godtas av vedkommendedepartement. Hovedstyret for vesedrags- og
elektrisitetsvesenetkan bestemmehvor damvokterneskal bo og at de skalha telefoni eine
boliger.

Det akal påses at flomløpog tappingikke
hindres av is eller lignendesamt at reguleringsanleggenetil enhvertid er i god stand.
og
Det føres protokollover manøvreringen,
avleste vannetanderobserveres og noteres.
Nedborhøyder,temperaturerm.v. ekal likeledesobserveresog notereshviedetteblir forlangt. Avskriftav protokollensendesved hver
måneds utgang til Norges vassdrags. og
elektrieltetevesen.

10tn,/sek.
og 1denøvrigetid Ikkeunderekrider
For tiden fra 15. juni tll vintertappingensbegynnelsekan nevnteavløpkreveøøkertil
40 mal/sek.,henholdsvis20 m*/sek.,dersom
magasinforholdenetll enhvertid tilsier at det,
forutsatt mediane tilløpsforhold1 den etterfølgende tid, likevel vil kunne oppnås fulle
magasinerpr. 15. oktober.
Dersomavløpetfra Vassbygdvatninnen15.
juni ikke er kommetopp i 80 rns/sek.1 døgnmIddel,plikter konsesjonærenetter nærmere
vedtak av departementetå skape kunstige
flommerI vasedraget. Por dette formål kan
m' vanngjendet krevesavgitt inntll25 m111.
nom elete sammenhengende5-åreperiode.
Vannsom avgis I henholdtil beetemmelsene
i denne post kan ikke kreves sluppet forbl
kraftverkene.
Utpreget døgnreguleringgjennom kraftverketAurlandI må Ikkeforekomme.Ellers
må endringerI vannelippingenfor kraftverksdrIften skje med så myke overgangersom
mulig.
Langedela gis en mlnetevassføring pk
0,3 rn'/ftek.1 tiden 1. jull-1. september.
For øvrig kan vannallppingenforegå etter
OsloLyeverkersbehov.
Oslo Lysverker.

«Stortinget samtykker I at Oslo Lysverker
får tillatelse til å foreta planendringer I forbindelse med reguleringstillatelse av 26. september 1969 samt erverv og ekspropriaajoner
av fallrettigheter I Aurlandsvassdraget I samsvar med Industridepartementets foredrag av
2. mal 1975, og IndustrikomiUens innstillIng.s
Vedtaket var I samsvar med innstilling fra
Industrikom»ens flertall 1 Innst. S. nr. 400
Denne bygger på departemen(1974-75).
tets tilråding i St. prp. nr. 161 (1974-75),
men fravek proposisjonen for så vidt vedrørende pålegg om vannslipping I Aurlandselva.
Departementet hadde her etter forhåndsavtale med Oslo Lysverker foreslått at spørsmålet om en vannslipping opptil 2,5 m'/sek.
perioden 1. juli til 15. september, skulle vurderes og avgjøres av Industridepartementet
etter en 5 års periode.
Etter ytterligere konferanser med Oslo Lysverker foreslo Industrikomitåens flertall følgende vilkår som ble vedtatt av Stortinget:

Kongellg resolusjon 25. jult 1975.
Stortinget har I møte 6. juni 1975 fattet
følgende vedtak :

m. v. I
til d foreta planendringer
(Tillatelse
av AurIandamed utbygging
forbindeIse
vassdraget.)

16.

1975

Fra6. septemberframtil 13. septemberavtrappesminstevassføringenmed 2 na8/spr.
dogn.
kan I serlig dårlige vannår
Konsesjonæren
fravikeminstevassføringenslik at nedtrapPingeni vassføringenkan etarte med 2 m'Is/

Post 9 b.
plikterom nødvendigå avgl
Konsesjonseren
vann, slik at avløpet fra Vasabygdvatnikke
:
inderskrider
25 m3/si tidenfra 16. juni tll 15. juli
30 » I tiden fra 16. jull til 15. august
28 » 16. august og 26 m'/a 17. august
25 » I tidenfra 18. augusttil 25. august
28. august og 21 ma/s27. auguat
23
20 » 1 tidenfra 28.augusttil 5. september.

sjonav 1975 skal konsesjonærenerlegge følgendeårllge avgifter:
Til statens konsesjonsavglftsfondkr. 2,50
nat.-hk.
i de fylkes-, herTil konsesjonsavgIftsfond
reds-og bykommunersom Kongen bestemmerkr. 7,50 pr. nat.-hk.
Den nye avgiften blir gjort gjeldendefor
differansenmellomden totale tilleggsreguleringeni fellesmagasinet,Nyhellervatn,Øljuvatn og Kongshellervatn,og de magasiner
som regulantenfrafaller i forbIndelsemed
planendringen.

For den økte reguleringsom er oppnådd
ved planendringbestemtved kongelig resolu-

Tillegg post 2 i reguleringsbetingelsene.

«OsloLysverkerpålegges å alippe I Aurlandselvavann fra Grønaeller fra Vealebotnvatn I tida 1. jull-15. september Inntil
2,5m5/sek.,knyttet til et bestemt nedenforliggendevannmerkesom partene blir enige
om.
Detforutsettesat AurlandkommuneI forståelse med Industridepartementetog Oslo
LysverkerI løpet av en 3 års periodetar stillingtil hvordet er mest formåletjenligå foreta vannslippingenfra.»
Forøvrig skal det for den økte reguleringen som er oppnåddved planendringen,erlegges konsesjonsavgifterpå kr. 2,50 pr.
nat.-hk.til etaten samt kr. 7,50 pr. nat.-hk.
til kommuner.De nye avgifterblIrgjort gjeldendefor differansenmellomden totale tilI fellesmagasinetNyhellerleggsreguleringen
vatn,Øljuvatnog Kongshellervatn,og de magasinersom regulantenfrafallerI forbindelse
medplanendringett.
Disse endringeneInnebærerat post 2 om
avgiftergIs følgendetillegg og at post 9 b om
vannslippingblir sålydende:
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2.
skalbetaleen årlig avglfttil
Konsesjonæren
statens konsesjonsavgiftsfondav kr. 2,50 pr.
nat.-hk,beregnet etter den gjennomanIttlige
kraftmengdesomdet konsedertevasafalletter
den foretatte utbygging og regulerIngkan
frembrIngemeddenpåregnellgevassføringår
om annetog en årlig avglft til konsesjonsavgiftsfondene I de fylkes-, herreda- og bykommunersom Kongen bestemmer av kr.
7,50pr.nat.-hk,beregnetpå sammemåte.
Etter 10 år, regnetfra konsesjonensdatum,
kan fastsettelsenav avgiftene tas opp til ny
prøvelse.
Pliktentil å erlegge de ovenfor omhandlede avglfterinntreretter hvert som vaaskraften tas i bruk.
Avgiftene har

Konsesjonengis på ubegrensettid.
Vilkårenefor konsesjonenkan tas opp til
alminneligrevlajonetter 50 år fra konsesjonens datum. Hvis vilkåreneblIr revidert,har
adgangtil å frasi seg konsesjokonsesjonæren
nen Innen3 månederetter at han har fått
underretningom de revIdertevilkår,jfr. konsesjonalovens§ 4, 3. ledd, og for øvrig § 2,
post 17,annetledd,som gis tilsvarendeanvendelse.
Konseajonenkan ikke overdras uten Kongens samtykke.
Anleggetmå Ikkenedleggesuten statamyndighetenessamtykke.

av fall
Vilkårfor tillatelsen tIl erverv
for utbygging av Vangen kraftverk I Aurlandsvassdraget,blir sålydende:

punktskal maksimaltkunnenyttes 2 ganger,
•
sett over siste 20-årsperiode.
Etter at Vangenkraftverker bygget, skal
minstevassføringenI tiden fra 14. september
til 15.juni være3 m'/a.Vannsom avgis I henholdttll bestemmelseneI dennepost kan ikke
kreves sluppet forbl kraftverkene, unntatt
forbl Vangenkraftverk.
Konsesjonærenpålegges å elippe i Aurlandselva vann fra Grøna eller fra VeelebotnvatnI tida 1. jull-15. septemberinntil
2,5 m5/sek.,knyttet tll et bestemt nedenforliggende vannmerkesom partene blir enige
om.
Det forutsettesat AurlandkommuneI forståelse med Industridepartementetog Oslo
Lysverkeri løpet av en 3 års periode tar
stIllingtil hvor det er mest formålstjenligå
foreta vannallppingenfra.

1975.
Meddeltevasedragskonsesjoner

Konsesjonærenskal ved byggingog drift av
anlegget fortrinnsvis anvendenorske varer,
for så vidt dIsse kan fås like gode,tiletrekkelig hurtig,herunderforutsattat det er utvist
all mullg aktsomhetmed hensyn til tiden for
bestillinger- samt til en pris som ikke med
mer enn 10 pst. overstIgerden prls med tillagt toll, som de kan fås for fra utlandet. Er
det adgang til å velge mellom forskjellige
innenlandsketilbud, antaa det tlIbud som
representererdet største innenlandakearbeld
og produsertemateriale,selv om dette tlIbud
er kostbarere,når bare ovennevnteprisforskjell - 10 pst. - I forholdtll utenlandsk
vareikke dervedoveratIges.Tollog pristillegg
tIlsammenforutsetteadog ikke å skulle overstlge 25 pst av den utenlandskevares pria
(eksklualvetoll). I tilfelle av tviat om dette,
avgjøres spørsmåletav departementet.
Vedkommendedepartementkan dispensere
fra regelenom brukav norskevarer. Søknad
om dispensaajonmå på forhånd sendes tll

UtbyggIngav vassfalletmå påbegynnesInnen 2 - to - år fra konsesjonensdatum,og
må fullføreaog anlegvasabyggingsarbeldene
gets drift påbegynnes Innen en ytterlIgere
frist av 5 - fem - år.
Driftenmå ikkeutenKongenssamtykkeIså
lang tid som 3 år kontinuerligstanses eller
kontInuerligInnskrenkestll mIndreenn en
tredjepartav det I den forløpnetid innsatte,
på regelmeasig drift beregnede maskineris
energi,heri ikke iberegnethva dermåttevære
avgItt til bruk for stat eller kommuneetter
post 12 og sådanne stananingereller innskrenkningermå ikke noen sinne I løpet av
10 år samlet finne sted i så meget som 5 år.
Ved tidaberegnIngenemedregnesikke den
tid som på grunn av overordentlIgetildragelser (vla major), streik eller lockouthar vært
umullgå utnytte.
For overtredelseav de I nærværendepost
omhandledebestemmelsererlegger selskapet
en løpendemulktstor kr.200- to hundrekroner - pr. dag hvori vedkommendefrister
oversittea.

1975.

Anleggetaeler ekal etter nærm

Konsesjonærener forpliktet til å erstatte
utgiftene tll vedlikeholdog Istandsettelseav
offentligeveger,bruerog kaier,hvordlaseutgifter blir arerligøket ved anleggsarbeidet.I
tvlattilfelle avgjøres spørsmåletom hvorvidt
vIlkårene for refusjonspliktener til stede
samt erstatningens størrelse ved skjønn på
konsesjonærenabekostning. Veger, bruerog
kalersom konsesjonærenanlegger,ekalkunne
benyttes av almenhetenmedmindredepartcmentettreffer annenbeatemmelse.

Konsesjonærenplikter før arbeidet påbegynneså foreleggeNVEdetaljerteplanermed
nødvendigeopplysninger,beregningerog omkostningsoverslagvedkommendeutbyggingen
slik at arbeidetikke kan iverksettesfør planene er approbertav NVE. Anleggetskalutføres på en solid måte og skal til enhvertid
holdes I fullt driftamessigstand. Dets utforelae så vel som dete senere vedlikeholdog
drift undergisoffentlIgtilnyn. Utgiftenesom
er forbundetmed dette, betales av anleggets
eler.

Konnesjonærener forpliktet til, når vedkommendedepartementforlangerdet, på den
måte og på de vilkår som departementetbe.
stemmerI anleggatldenhelt eller delvlså dekke utgiftene tll legehjelp for arbeIderneog
funksjonæreneved anleggetog deres familier
og tll oppførelseeller utbygging av sykehus
eller sykestue.
Hvis noenav arbeiderneellerfunksjonærene
omkommerved arbeldaulykkeI anleggstiden,
kankonsesjonærenetternærmerebestemmelse
departementpåleggeså sikre
av vedkommende
eventuelle etterlatte en øyeblikkeligerstatnIng.

Forsikringtegnes fortrinnsvisi norskeselskaper, hvls disse byr like fordelaktigebetindepargelsersom utenlandske.Vedkommende
tementkandispenserefra dennebestemmelse

I forholdtil disse land underforutsetning
full gjenaldighet.
For overtredelseav bestemmelsenei denn,
for hvergangetter
postbetalerkonsesjonæren
avgjørelse av vedkommendedepartementen
mulkt av Inntil 15 pst. av verdien. Mulkten
tIlfallerstatzkassen.

Meddelle vasadragakonsesjoner

Ntermerebestemmelseom betalIngenav avgifter etter post 2 og kontrollmed vassforbruket,samt angåendeavgIvelseav kraft, jfr.
post 13, skal medbindendevirknIngfor hvert
enkelt tilfelle fastsettes av vedkommendedepartement.
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11.
Konseelonærener forpliktet tll å avgi innti110pst.av dengjennomenittligekraftmengde
som vassfallet etter den foretatte utbygging,
reguleringog overferingkan frembringemed
den pkregnellgevassføring år om annet, til
denkommunehvor kraftanleggeter beliggende, eller andrekommuner,derunderogeå fylkeakommuner,
Idet fordelingenbestemmesav
vedkommenderegjeringedepartement.Staten
forbeholdesrett til å erholdeinntil 5 pet, av
kraften.
Påleggetom avgivelseav kraftkanetter begjaeringav en interessert tas opp til ny avgjørelseetter 30 år, regnet fra konsesjonens
datum.
Kraftenkan kreves avgitt meden brukstid
nedtll 5 000brukstimerårlig. Kraftenavgls I
denformhvoridenproduserea.
Elektriekkraft uttas etter departementets
bestemmelse1 kraftataajoneneller fra fjernledningeneeller fra ledningenettet,hva enten
ledningenetIlhøreranleggets eler eller andre.
Foråreakerkraftensuttak av ledningeneøkede utgifter, bæres dlese av den som tar ut
kraften,enten denne er staten eller en kommune.Avbrytelseeller Innskrenkning
av leveringensomikkeskyldesvis major,streik eller
lockout,må ikke skje uten departementets
samtykke.
Kraftenskal leveres til vanlig pris I vedkommendeforeynings- eller eamkjøringsområde. Dersomdet ikke er muligå påvisenoen
sltkpria,skal kraftenleveres til selvkostende.
Hvisdenpris eomeåledesskal leggestll grunn
bliruforholdemestalg
høy, fordibareen mindre
del av den kraft vassfallene kan gi er tatt
bruk,skal kraftenleveres til rimellgpris.
UenIghetom prisen avgjøres av vedkommendedepartement.
Elerenhar rett tll å forlangeet varselav 1
årfor hvergang kraft uttas. Samtidigsom uttak varsles,kan forlanges oppgittden brukstid som tanskesbenyttet og dennesfordeling
overåret. Tviat om fordelingenavgjøres av
departementet.Oppsigelseav konsesjonekraft
kan skje med 2 års varsel. Oppeagtkraft
kanIkkesenereforlangesavgitt.
Eventuellavgivelse av overskytendekraftmengderI henholdtil endret pålegg etter 2.
leddkanbarekrevesetter hvertsomkraft blIr
ledig.
Unnlaterkonsesjonærenå levere kraft eom
er betinget I denne post uten at vis major,

senum norges geogranzae oppmatIngmed
opplyeningomhvordanmålingeneer utført.

Konsesjonærenunderkasterseg de bestemmelsersom til enhvertld måttebll truffet av
vedkommendedepartementtil kontroll med
overholdelsenav de oppstiltevilkår.
Utgiftene med kontrollen erstattes det
offentlige av konsesjonærenetter nærmere

KonsesjonærenplIkter1denutstreknIngdet
kan skje uten urImeligeulemperog utgifter
å unngåedeleggelserav naturforekomster
og
områder,når dette er ønskeligav vitenskapelige eller historlake grunnereller på grunn
av områdenesnaturskjønnheteller egenart.
Såfremtelike ødeleggelserIkke kan unngås,
skal Statens Naturvernrådunderrettes1 god
tid på forhånd.
Konsesjonseren
skal vIdereI god tid på forhånd undersøkeom faste fortldsminnersom
er fredet 1 medholdav lov av 29. juni 1951
nr. 3 eller andre kulturhistoriskelokaliteter
bur berørt,og I tilfelle straksgi meldingom
dettetll vedkommendemuseum.Viser det aeg
først mensarbeideter I gang at det kanvirke
Innpå fortldsminnesom ikke harvært kjent,
skalmeldingsom nevnt1foregåendeleddsendes med en gang og arbeidetstanses.
Konsesjonæren
plIkterved planleggIngen
og
utferelsenav anlegget I den utstrekningdet
kan skje uten urimeligeulemperog utgifter
å serge for at hoved-så vel somhjelpeanlegg
vIrkerminstmuligskjemmende.Plasseringav
stein- og/ellerjordmasserakjerI samrådmed
vedkommende
kommuner.Konsesjonæren
plikter å skaffe seg varlg rådIghetovertipperog
andreområdersom trengs for gjennomføring
av påleggsom blir gitt I aambandmed denne
post. Konsesjonærenplikterå foreta en forsvarlig oppryddIngav anleggeområdet.Oppryddingenmå væreferdigeeneet2 år etter at
vedkommende
anlegg er satt 1drIft. Overholdeleenav bestemmeleeneI detteleddundergis
offentlig tileyn. Utgifter i denneforbindelse
betales av konsesjonæren.
Midlertidigehjelpeanleggbør så vidt mullg
planleggeselik at de eenerekan bll til varig
nytte for almenheten.
Om diese bestemmelsergle vedkommende
Ingeniererellerarbeidslederenødvendigunderretning.

betale en mulkt til statakamenav kr. 2
dag for hver kW som urettellgikke er levert.
Det offentligeskal væreberettigettil etter departementetsbestemmelseå overtadriften av
anleggetfor eierens regnIngog rlsikoså vidt
nødvencligtil leveringav denbetingedekraft.
Reg.grense
øvre
Nedre
kote
kote
1 438
1 415
1 438
1 400
1 438
1 364
1 432
1 410
1 440,5
1 410
1 450,6
1 430
1 415
1 395
1 415
1 395
1 442
1 440
1 340
1 314
1 340
1 330
1 340
1 330
1 477
1 460
1 307
1 292
1 152
1 131
1 152
1 130
1 025
1 006
930
868
930
868
930
868

23,0
38,0
74,0
22,0
30,5
20,5
20,0
20,0
2,0
26,0
10,0
10,0
17,0
15,0
21,0
22,0
19,0
62,0
62,0
62,0

Reg.heyde

vor

anleggeter beliggende,jfr. ervervslovens§ 2,
De av Stortingetvedtattenye poster1 og 2
manevreringsreglementet
for reguleringav
Aurlandsvmsdrageter sålydende:

e. TilViddalavatni Livisvassdragetoverføres
avlepetfra:
AurlandII - lave fall, med et nedbørsfelt på 432,5 km2.
AurlandH høyefall, medet nedbørsfelt på 91,2 km2.
Reppa - med et nedbersfeltpå 15,3
km2.
f. Avløpet 1 Tvinna ved ca. kote 1000
(7,0 km2)overførestil Viddalsvatn.

c. Avløpetfra følgendevassdragoverføresfra
ca. kote 1025 til Veslebotnvatn:
Furedøla
14,3 km2
Leita
5,6 »
Norddøla
32,6 »
Eitra
14,6 »
Bielv tll NorddeslaKleåelv
v/Kjel
2,3 »
Langedela
98,8 Reatfelt I Grøna nedenfor
Nyhellervatn
27,4 »
Restfelt 1 Stonndela
49,4 »
d. Avløpetved Veslebotnvatnfra restfe1teti
Stemberdela1alt
,
103,0krn2og avløpetfra
overføringerunderpkt. c kanoverførestil
Nyheller-/ø1ju-/Kongsbellervatn
ved purnping gjennomdriftstunnelenfor Aurland

«1.

Nat.
kote
1 425
1 421
1 364
1 425,5
1 440,5
1 450,5
1 398
1 406
1 441
1 314
1 330
1 330
1 469,5
1 296
1 131
1130
1 005,5
883
864
864,5

Høydeneer basert på N. G.0.'s heydesystem.
I flomdempingeeyemed
kan Alavatnsenkes
2,0 m.
Samtligedammerutføres med fast overløp.
VannstandenI de enkelte vatn stiger derfor
noe over øvre reguleringsgrenseunder flom.
Reguleringsgrenseneskal betegnes med
faste og tydelige vannstandsmerker,
som det
offentligegodkjenner.
Overfertnger.
a. Avlepetfra følgendevassdragoverferestil
driftstunnelenfor AurlandII (Høye fall):
Fremate Varga ved Store
Vargevatn
38,7 km2
Helmre Varga ved Svartavatn
19,3 »
StonndalnelvvedAlvetvatn
i
3,6 »
Fossaneved Langavatn
7,0 »
Bielv tll Fossane ved vatn
ca. kote 1450
1,9 »
Berdalaelvived Nedre Berdalsvatn
4,2 »
74,7 km2
b. Avlepet fra vatn kote 1453 I Breidbakka
(5,0 km2) overferes til Nyhellervatn
øljuvatn - Kongshellervatn.

Kongshellervatn
øljuvatn
Nyhellervatn
Store Vargevatn
Svartavatn
Nedre Millomvatn
Langavatn-Stonntlela
Adamsvatn
NedreBerdalevatn
Katlavatn
øykjabakkvatn
Storavatn
StoreKreklevatn
Repvatn
Vestredalstjernene,Øvre
Vestredalatjernene,Nedre
Veslebotnvatn
VIddalevatn
Liverdalsvatn
Fretheimdalsvatn

RegulerIngsmagasiner.

Gjentatte eller forteatte overtredelserav
post 2, 4, 11 eller 13, første eller annet ledd,
kan medføreat konsesjonentrekkestilbake
sammarmed erverveloven§ 26, annetledd.

Det forutsettes at Aurlandkommunei forståelse med Industridepartementetog Oslo
Lysverker1 løpet av en 3 års periode tar
stillingtil hvor det er mest formålatjenligå
foretavannelippingenfra.
For øvrig kan vannslippingenforegå etter
OsloLysverkersbehov.

Orn.

Fra 8. septemberframtil 13. septemberavtrappeazninstevaasføringen
med 2 m3/sek.pr.
døgn.
I sterlig dårllge vannårkan minstevassføringenfravikes slik at nedtrappIngenI vassferingenkan starte med 2 m3/sek./døgnfra
30m3/sek.den 15. augusttil 3 m3/sek.den29.
august.
Ekstraordituerminstevassføringetter dette
punktakal makalmaltkunnenyttes 2 ganger,
sett over siste 20 års periode.
Etter at Vangenkraftverker bygget, skal
minstevassføringen1 tiden fra 14. september
tll 15. juni were 3 m3/sek.
Vannsom avgis I henholdtil bestemmelsene
I denne post kan ikke kreves sluppet forbl
kraftverkene,unntattforblVangenkraftverk.
Utpregetdøgnreguleringgjennomkraftverket AurlandI må ikke forekommefør Vangenkraftverker byggetellertunnelenmellom
Vaasbygdvatnog Aurlandafjorden
er sprengt
og kanutnyttes slik at døgnreguleringenikke
fårinnflytelsepå vassførIngenI elva nedenfor
Vassbygdvatn.
Endringeri vannalippingenfor kraftverksdriftenmå ellers skje medså jevne overganger som mulig.
Langedelagis en minstevassføringpå 0,3
rn3/sek.I tiden 1. jull-1. september.
Oslo Lysverker pålegges å slippe i Aurlandselvavann fra Grøna eller fra VeslebotnvatnI tida 1. juli-15. september1nntil
2,5 m5/sek.,knyttet til et beatemtnedenforliggendevannmerkesom partene blir enige

25 m3/sek.I tlden fra 18. juni til 15, jull
30 m5/aek.i tidenfra 18 juli til 15. august
28 m3/sek.18. auguatog 28 m5/sek.17. august
25 m3/sek.1tidenfra 18.augusttil 25. august
23 m3/sek.28. auguatog 21 m3/sek.27. august
20 m3/sek.i tldenfra 28,auguettIl 5. september.

2.
Det skal ved manøvreringen
ha.sfor øyet at
vassdragetsflomvassføringIkkeunødig økes.
Konsesjonteren
plikterom nødvendigå avgi
vann,alik at avløpetfra Vassbygdvatnikke
underskrider:
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Industridepartementet
tIlrår:
I medhold av vassdragsreguleringsloven
av 14. desember1917 gis OeloLysverker
tillatelse tIl å foreta planendringerm.v.
forbindelsemed utbygging av Aurlandsvasadraget,på de vilkår som er nevnt I
Industridepartementets
foredragav 25.jull
1975.
I medholdav ervervalovenav 14. desember 1917 fastsettes ervervabestemmelser
i
forbIndelsemed erverv av fall for utbygging av VangenkraftverkI Aurlandsvasadraget.
I medholdav vassdragalovenav 15. mars
1940 § 147 gis tillatelse til ekspropriasjon
av gjenatående fallrettigheter for utbyggingav Vangenkraftverk.
Det fastsettes manøvreringsbestemmelser
for reguleringeneog overføringeneI samsvar meddet ovenfornevnteforedragsom
gjeldendeinntll videre.

Meddeltevasedragskonsesjoner
1975.
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INFORMASJON
- POPULARISERING
I forskningsmeldingen (St.meld. nr. 48 1988-89) blir det
fokusert spesielt på forskningsformidling. Det sies bl.a.:
Skal forskning kunne settes om til handling,
må resultatene gjøres kjent.
I forrbindelse med avslutningen av større
forskningsprogrammer bør det utarbeides en
populærvitenskapelig rapport. Det samme bør
gjøres når det foreligger samfunnsmessige
viktige resultater fra mindre prosjekter.
I arbeidet med Aurlandsvassdraget er det blitt lagt vekt på
dette. Først ble laget en lettlest brosjyre som forteller om
faglige resultater sålangt. Denne forelå sommeren 1990.
Deretter har NVE i samarbeid med Den norske turistforening
arrangert to tematurer i området, Oslo Lysverker har også
utarbeidet egne brosjyrer om kraftutbygging.
Nedenfor gis en presentasjon av disse oppleggene.

TEMATUR - NATUR/MILIØ OG KRAFTUTBYGGING
NVE arrangertei samarbeidmed DNT (Den Norske Turistforening)en tematurom
natur/miljøog kraftutbyggingi nedre del av Aurlandsdalen24. og 25. august 1990.
Arrangementetvar lagt opp som en åpen fottur, dvs uten forhåndspåmelding,fra
østerbø til Vassbygdi. Over 100 personervar med på turen.
Hensiktenmed denne turenvar å innviterefolk, både de som hadde vært imot
utbyggingenog andre, til å se på resultatenesåpass lenge etter utbyggingen.
I tillegg til selve fotturen, var det lagt opp til en orienteringlørdag kveld der fagfolk
fra Universiteteti Bergen, Norsk instituttfor naturforskning(NINA) og NVE fortalte
om resultatenefra sine etterundersøkelser.Det er utført etterundersøkelserinnenfor
fagområdeneferskvannsbiologi/bunndyr,botanikk,ornitologi, vann/is/bre,
geofag/landskapog friluftsliv. En representantfra Oslo Lysverkerfortalteom selve
Aurlandsutbyggingen.
Underveis på fotturenvar fagfolkene plassertpå ulike steder for å svare på spørsmål
eller vise hvordanundersøkelseneble utført.

AURLANDSBROSJYREN

En oversikt over undersøkelsene og foreløpige
resultater ble gitt i en brosjyre som utkom sommeren
1990. Denne er beregnet til allment bruk og er
distribuert bl.a. innen reiselivssektoren i Aurland.

zEil7
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Arve Tvedes brestudier ble spesielt interessante når vi kunne stå i utkanten av
Omsbreen og se på gamle bilder som viste hvilke områder som for inntil relativt kort
tid tilbake hadde vært dekket av snø og is.
Botanikk er et fag som fenger de fleste.
Det er alltid noen som vet litt om blomster,
og noen som kan mer, mens botaniker Arvid Odland (NINA, Bergen) kunne mest på
denne turen. Interessen for alpin fjellflora
var gjennomgående stor på hele turen.
På strekningen fra Geiteryggen og nedover mot Steinbergdalen var det kraftledninger som var de mest iøyenfallende inngrepene, men etter hvert ble riksveien
mellom Aurland og Hol et mer sjenerende
inngrep i dalen. Selv om turstien nå er lagt
oppe i dalsiden, virker det litt meningsløst
å gå parallelt med en vei når man er på
fjelltur.
På Steinbergdalen turisthytte ble matpakka byttet ut med rømmevafler og kaffe. Videre ned mot Østerbø stoppet vi ovenfor
den nå tørrlagte fossen Grøna, hvor vi ble

LESERSTEN

Etatsavis for NVE

AvAnneKroken

Etter fjorårets vellykkede dagstur i nedre
del av Aurlandsdalen, kom ideen om å
gjennomføre en tredagerstur fra Finse til
Vassbygdi. Årets tur i august var i samarbeid med DNT lagt opp som en tematur
om fottur og kraft. Meningen var at vi skulle få se noen av de inngrepene som er
gjort og er mest synlige i øvre del av dalen. I tillegg skulle fagfolk som har foretatt
etterundersøkelser i vassdraget, fortelle
om sine resultater.

tematur
Aurlandsdalen

fortalt hva som skjer med mosevegetasjonen nær en foss når vannet blir borte.
Det var ikke bare under fotturen på dagtid
vi hadde tilgang på faglig kunnskap, kveldene ble også brukt. Lørdagskvelden tilbragte vi på Østerbø turisthytte hvor Arnold Håland (Universitetet i Bergen) forklarte hvilke konflikter kraftledninger kan
skape for fuglelivet. Et fint lysbildeforedrag
av Marit Nybø (Fortidsminneforeningen,
Bergen) gjorde oss nysgjerrige på fjellgården Sinjarheim, som vi skulle passere dagen etter. Og i år som i fjor spiste vi vi
matpakka i strålende sol på tunet til Sinjarheim før vi fikk omvisning i de gamle bygningene og høre om restaureringsarbeidet. På hele denne dagsetappen hadde vi
med oss Kåre Sinjarheim, som er født og

oppvokst på fjellgården. Hans store lokalkunnskap om både dalen og gården gjorde at denne delen av turen også ble en
kulturhistorisk opplevelse.
Vel nede i Vassbygdi sto ferskvannsbiologene Gunnar Raddum og Arne Fjellheim
(Universitetet i Bergen) og tok imot oss
med en liten feltstasjon hvor de demonstrerte hva som finnes av bunndyr i Aurlandselva.
Ole Westerheim fra Oslo Lysverker (Oslo
Energi) sørget for en liten avslutningsfest i
administrasjonsbygget i Vassbygdi, hvor vi
fikk servert boller, brus og kaffe.

NVEs Arve Tvede (stående)med to av
turdeltakerne.
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